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Terres de l’Ebre. Nova ubicació de la seu
d’Aigues de Tortosa, al costat del Viver
d’Empreses.                                               P4

Esports. Edu Albacar s’estrena al Bernabeu
amb el primer gol de l’Elx, de penal. I va estar
prop de fer el segon, de falta.                    P11

Actualitat. La collita a les Salines supera
les previsions. Arriba a les 110.000 tones
de sal. P8
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Suport majoritari dels ajuntaments ebrencs, en els plens extraordinaris, a la consulta del 9-N

Diumenge (17 h), l’Amposta rebrà la Rapitenca en el derbi del Montsià de  la Primera catalana. Són els
dos equips ebrencs a la categoria i s’enfronten en la jornada quarta. Tots dos van empatar en la jorna-
da passada. Un partit sempre diferent i amb emocions afegides. Els dos tècnics van fer la prèvia
aquesta setmana per a Canal TE i Més Ebre.

P11

Diumenge (17 h): Amposta-Rapitenca

Durant la setmana s’han dut a terme diferents plens extraordinaris a ajuntaments de les Terres de l’Ebre per tal de decidir sobre la consulta del
9N. Gairebé tots els ajuntaments han estat a favor de que es realitzi. Només en quatre no s’ha celebrat el Ple. Per tant,  es confirma el
suport dels consistoris del nostre territori, com ja es preveia.                 
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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 

A les 19.30 h i a les 22.30
es podrà veure l’obra de
teatre del grup local, en
plenes festes de Tivenys.

Diumenge

Fa 2 anys vaig tenir un
somni, on veia una
Catalunya unida amb este-
lades penjades als bal-
cons. Tenia la sensació de
que sempre havíem tingut
por, però després de la
Diada del 11 de Setembre
a Barcelona ja no en tinc
més. Catalunya ha demos-
trat ser un país fort, capaç
de aconseguir el que es
proposa. Ara és el temps
de segar el que hem collit,
hem d’anar a lluitar pel que
volem el 9 de Novembre i
demostrar que ho volem de
veritat, tot està a les nos-
tres mans.
El dia 11 mentrestant esta-
va a la manifestació vaig
sentir els aires nous que
corrien, vaig notar la illusió
als ulls de la gent, la veu
emocionada quan cridaven
“Independència” o quan
cantaven l’himne dels
Segadors, se’m posava la
pell de gallina.
Estava ple de gent amb els

mateixos sentiments que
jo, siguin de la classe que
siguin, i d’on siguin perquè
hi havia gent de tota
Catalunya, i no només de
Catalunya sinó que també
hi havia molta gent estran-
gera. També estic orgullós
de la gent del Delta de
l’Ebre, perquè ens vam fer
sentir i vam estar a l’altura
de tothom.
Jo em vaig inscriure al
tram amb menys inscrits, i
tot i així aquell tram va aca-
bar estant tant o més ple
que els altres.
El que vaig sentir no sé
com ho podré explicar als
meus fills i als meus nets,
perquè va ser un fet histò-
ric, però sempre podré dir
que jo vaig estar allí, fent
història. 
Visca Catalunya i les Terres
de l’Ebre!

Xavi Llambrich Franch
(Deltebre)

El somni fet realitat

Opinió

Els ajuntaments catalans han fet durant la set-
mana plens extraordinaris per donar suport a
la llei de consultes aprovada divendres i també
al decret de convocatòria de la consulta del 9-
N. El fet es comunicarà a l'estat espanyol, la
Unió Europea i l'ONU. A través de la moció,
entre altres coses, els ajuntaments es com-
prometen a facilitar els recursos per fer la con-
sulta i a fer una crida a la participació. 
A les Terres de l’Ebre el suport és majoritari i

només han estat quatre els ajuntaments que
no han fet el ple extraordnari. Sense dubte
estem davant d’un altre pas per a poder aca-
ronar el dret a decidir que a hores d’ara recla-
ma la ciutadania catalana, el poder votar el 9
de novembre. De forma democràtica, el poble
es manifesta i aquesta és la seua millor garan-
tia i ha de ser l’aval per aconseguir-ho, amb les
modificacions que siguin necessàries. El
suport és màxim i evident. 

Editorial

Un suport evident

La Llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana va molt
més enllà de la consulta sobre el futur polític de Catalunya, encara que tota
l’atenció mediàtica hi estigui centrada. Amb la seva aprovació, el Parlament
ha introduït novetats importants que estan passant bastant desapercebudes
malgrat la seva transcendència. En una època en què hi ha tanta separació
entre la població i les institucions, aquestes novetats haurien de convertir la
llei una eina per aproximar la voluntat ciutadana als representants polítics. Tot
seguit s’exposen els motius pels quals, tant a escala nacional com municipal,
representa un recurs per facilitar la presa de decisions i per contribuir a l’a-
profundiment democràtic que la ciutadania demana. La nova llei desenvolupa
l’article 122 de l’actual Estatut, que preveu “la convocatòria per la mateixa
Generalitat o pels ens locals, en l'àmbit de llurs competències, d'enquestes,
audiències públiques, fòrums de participació i qualsevol altre instrument de consulta popular”. S’impedeix
explícitament la celebració de referèndums, l’autorització dels quals és competència reservada a l’Estat
per l’article 149 de la Constitució. Per això, les consultes que se celebrin en el marc de la llei catalana
són no referendàries, com el propi títol de la normativa deixa ben clar. Ara bé, quan es coneix l’opinió de
la població, és democràticament esperable que els seus representants la respectin, tot i que jurídica-
ment no sigui exigible. L’expectativa de complir la voluntat popular malgrat que la llei no hi obligui, i el
propi coneixement d’aquesta voluntat, són doncs els principals elements d’aprofundiment democràtic.
Però el més difícil d’una votació és que s’arribi a convocar, i en aquest aspecte la nova llei també repre-
senta un pas endavant molt significatiu. Les consultes nacionals poden ser convocades pel President de
la Generalitat, pel Parlament de Catalunya, o per un 10% dels municipis, que sumin almenys 500.000
habitants. Ara bé, també els ciutadans poden impulsar les consultes, a un llindar molt baix i amb la garan-
tia que la votació tindrà lloc si es compleixen les condicions. Una sola entitat o tres persones físiques
poden impulsar la recollida de signatures per a convocar-la, i són suficients 75.000 signatures, que es
poden recollir en un termini de 90 dies. Amb l’aval d’aproximadament un 1% de la població, doncs, es
poden impulsar consultes en l’àmbit de les competències de la Generalitat, des de política territorial a
educació, passant per sanitat, habitatge, serveis socials, etc. Unes competències que lògicament seran
moltes més si Catalunya esdevé un estat. La llei estableix excepcions, com l’impediment d’alterar els
drets fonamentals, així com els tributs i pressupostos aprovats, cosa habitual en la legislació compara-
da. Es limita la repetició de consultes, havent de deixar dos anys entre dues votacions sobre un mateix
assumpte, i s’estableixen períodes inhàbils en època electoral. Ara bé, des del punt de vista de qui escriu,
el més transcendental és el que estableix l’article 38.2 de la llei: “la convocatòria de la consulta dema-
nada només es pot denegar, mitjançant una resolució motivada que s’ha de notificar a la comissió pro-
motora, si el nombre de signatures validades no arriba al mínim legalment exigible”. És a dir, si es com-
pleixen les condicions i el nombre de signatures, el govern de la Generalitat ha de convocar obligatòria-
ment la consulta en els 90 dies següents. En conseqüència, ens trobem davant d’un instrument molt útil
per a persones i entitats que desitgin influir decisivament en l’agenda pública, posant sobre la taula ini-
ciatives o problemàtiques que creguin que no són prou tingudes en compte. És una eina que comple-
menta les Iniciatives Legislatives Populars (ILP), i a la pràctica pot tenir molta més efectivitat. I, com
dèiem, això no només s’aplica a escala nacional. També es poden impulsar consultes als municipis per
a assumptes estrictament locals, tant per part dels electes (l’alcalde o la majoria del ple, en el cas dels
ajuntaments) com per part dels ciutadans, amb un llindar de signatures que varia en funció del nombre
d’habitants. S’estableix un aval mínim del 15% de les persones cridades a participar en els pobles de
menys de 1.000 habitants, que baixa fins al 2% i un mínim de 5.000 signatures en els municipis de més
de 100.000. En el cas de ciutats entre 20.000 i 100.000 habitants, com Tortosa, recollint 2.000 sig-
natures es pot convocar una consulta que haurà de ser organitzada obligatòriament pel govern munici-
pal, encara que no hi simpatitzi. Estem parlant, doncs, d’una eina legal que hauria d’esdevenir una autèn-
tica revolució democràtica als ens locals de Catalunya, i que es complementa amb altres instruments
com les enquestes, les audiències públiques i els fòrums de participació. Aquests altres instruments, a
més, esdevenen preceptius per al govern municipal amb necessitat de menys signatures (600 en el cas
de Tortosa, per exemple), i també es poden instar a escala nacional amb només 20.000 avals. Podria
allargar-me més exposant altres novetats, com les diverses garanties de transparència, publicitat, igual-
tat i no discriminació, o l’extensió del dret de participació dels joves a partir de 16 anys, que represen-
ta l’assoliment d’una reivindicació històrica. Però per acabar, crec que allò més substancial de la nova
llei és la legitimació que atorga, directament a les decisions preses, i també indirectament a aquells
governs que en facin ús. Per això, i més enllà de la consulta sobre el futur polític de Catalunya, els repre-
sentants polítics de tots els colors haurien de veure la llei de consultes com una oportunitat, i no pas
com una amenaça. Com una eina per legitimar-se, ells i llurs decisions, més enllà de les eleccions cada
quatre anys.

Marc Puigdomènech i Ramió 
és politòleg (Tortosa)

'La llei de consultes, eina 
d’aprofundiment democràtic'

Opinió

Los Comediants de Tivenys
és un grup de teatre format
per gent de Tivenys, com el
seu nom indica i ells matei-
xos es descriuen a la seva
pàgina de Facebook com
“gent amateur en ganes de
passar-s'ho bé!” i “petita
companyia de teatre que
fem lo que podem!”.
Actualment consta de 10
integrants entre actrius,
actors i el director, tot i que
solen tindre alguna col·labo-
ració puntual externa al
grup.
Es van estrenar ara fa tres
anys i tenen per costum
representar una sola obra a
l’any.

Enguany representaran el
diumenge 28 de setembre,
en dos passes (19:30 i
22:30) i en plenes festes de
Tivenys, una comèdia vodevil
en dos actes de Lluís
Coquard titulada “A l’armari i
al llit al primer crit”. 
A la foto, una representació
del grup aquesta setmana a
Canal TE, al Plaça Major.

Los Comediants de Tivenys:
‘A l’armari i al llit 

al primer crit’

FESTES TIVENYS. SANT MIQUEL



DIVENDRES 26
DE SETEMBRE 
DE 2014

diarimés
ebreTERRES DE L’EBRE

3

55.000
L E C T O R S

«»

Els primers en mostrar el
seu suport, seguint els pas-
sos de l’Aldea i del Consell
Comarcal del Baix Ebre, al
llarg del dilluns, van ser els
d’Amposta, que va aprovar la
consulta amb els vots a favor
dels 11 regidors del grup de
CiU, 6 d’ERC, l’abstenció
dels 3 regidors del PSC i
l’absència del regidor de
PxC; el d’Ulldecona, on tots
van estar a favor amb la

excepció dels independents
que es van abstendre, i el vot
en contra del PP, i el de
Corbera d’Ebre i el de Móra
d'Ebre, on tots els grups
municipals menys el PP, van
votat a favor.
Seguidament Tortosa es va
pronunciar aprovant la con-
sulta malgrat l’absència del
PP i PxC, i  els vots en con-
tra de tots els membres del
PSC.
Un cas significatiu va ser Flix,
per la seva implicació ciuta-
dana que va fer que la sala
de plens, on es va aprovar la
consulta per unanimitat, es
quedés petita. Així mateix,
també unanimitat, es va
votar a favor a Tivissa,
Miravet, Arnes, Campredó,
Batea i Ginestar durant el
passat dilluns, i es van unir
dimarts Deltebre, Xerta i el
Consell Comarcal de la
Ribera. 
Per la seva part, la consulta
va ser aprovada per majoria
a Roquetes, Bítem, la Sénia,
Benifallet i Riba-roja d’Ebre,
entre d’altres municipis. A

Sant Jaume es va generar
més debat per l’abstenció de
cinc regidors socialistes.
Però la moció va tirar avant
amb els vots favorables de
CiU (4) i ERC (1).
Dimecres, es van afegir al
suport majoritari, que ja hi
havia fins aquell moment, els
consistoris de l’Ampolla, Bot
i Móra la Nova, d’aquesta
forma més de la meitat dels
Ajuntaments ebrencs s’ha-
vien posicionat a favor de
que el poble català pugui pro-
nunciar-se el proper 9 de
novembre. I amb tots els que
s’han sumat posteriorment
es pot dir que hi ha una

aplastant majoria de consis-
toris ebrencs que recolzen la
consulta. La Ràpita cal dir
que celebrava el Ple ahir la
nit i que s’esperava també el
seu suport perquè la moció
fou presentada per CiU i ERC
que disposen de majoria. 
Així mateix, també ahir,
Alcanar es va unir a la inèrcia
de donar-hi suport amb 11
vots a favor (8 d’ERC i 3 de
CiU i 6 en contra, 3 del PSC
i 3 del PP).
Destaquem que Horta,
Godall, el Mas de Barberans
i Aldover no van celebrar ple
extraordinari per al suport a
la consulta.

Per la seva part, el PP quali-
fica la consulta d'antide-
mocràtica i en molts ajunta-
ments no s'ha presentat als
plens extraordinaris, amb
l’excepció de l'ajuntament de
Camarles, cas especialment
curiós donat que inclús el
regidor del PP, Carmelo
Redó, va votar a favor.

Aclariments del PP
Xavier Dalmau i Ximo Llopis,
portaveus del Grup Municipal
del PP a Tortosa i Roquetes,
van fer una roda de premsa
dimarts per explicar la no
assistència al Ple extraordi-
nari en el que s’havia d’apro-
var el suport a la consultat

del 9-N. 
“No entenem que fos un ple
extraordinari i urgent perquè
la llei de consulta no està
publicada oficialment. I no
és, baix el nostre punt de
vista, competència dels ajun-
taments convocar-ne un per
aquest motiu, per donar
suport a la consulta. Es un
tema que, lògicament, ens
afecta, però creiem que no
ho ha de debatre un ajunta-
ment. Pertany al Parlament i
als Diputats. El cert és que si
hagués estat un ple ordinari,
haguéssim anat. Però no
vam fer-ho per les raons
esmentades”. 

Suport majoritari a la consulta del 9N 
per part dels ajuntaments ebrencs

Al llarg de la darrera set-
mana s’han dut a terme
diferents plens extraordi-
naris a ajuntaments de
les Terres de l’Ebre per tal
de decidir sobre la con-
sulta del 9N. Gairebé tots
els ajuntaments han estat
a favor de que es realitzi.

Ahir es van afegir el d’Alcanar i el de la Ràpita, entre altres

Només quatre no han celebrat ple extraordinari

REDACCIÓ

ACTUALITAT

Setmana intensa i important 

als consistoris catalans en el procès

per al dret a decidir
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L'Ajuntament de Tortosa
porta dos mesos amb la
rehabilitació de les anti-
gues dependències
d'Indústries Fabra amb
l'objectiu d'establir-hi la
nova seu d'Aigües de
Tortosa que es trobarà al
costat de les
instal·lacions del Viver
d'Empreses. 
El trasllat de les seves ofi-
cines a aquest edifici
d’estil racionalista que
data del 1957 es preveu
per al próxim gener.
Dimecres passat l’alcal-
de, Ferran Bel, el conse-
ller delegat d'Aigües de
Tortosa, Manuel Ayza, i la
tinent d'alcalde de
Serveis al Territori,
Meritxell Roigé van pre-
sentar el nou projecte.
L'equipament, objecte
dels treballs de rehabilita-
ció, té un grau de conser-
vació general exterior bo
però amb una necessitat

d'intervenció integral de
l'interior, amb redistribu-
ció d'espais, així com l'a-
rranjament exterior, tot
mantenint l'aspecte origi-
nal de l'edifici que dispo-
sarà d'una superfície total
aproximada de 600 m2. 
L'obra s'ha adjudicat per
409.284 euros a l'empre-
sa Gestión Ingeniería y
Construcción de la Costa
Dorada SA. i l’execució
del projecte es gestiona-
da per l'empresa urbanís-
tica municipal GUMTSA. 
L'alcalde va explicar que
aquesta actuació s'em-
marca dins "la política ini-
ciada per aquest govern
municipal dirigida a digni-
ficar totes les seus que
presten servei als ciuta-
dans i, a la vegada, anar
eliminant els locals de llo-
guer mitjançant el proce-
diment de capitalitzar l'im-
port d'aquests lloguers i
fent una inversió que per-
met incrementar el patri-
moni municipal". 
La rehabilitació d'aquest
edifici es finança -aproxi-
madament a parts iguals-
via l’aportació directa del

soci privat, i a través de
l'empresa Aigües de
Tortosa mitjançant la capi-
talització del lloguer, un
mecanisme semblant al
que es va fer servir ante-
riorment en les rehabilita-

cions del magatzem logís-
tic municipal i la comissa-
ria de la Policia Local.
Ferran Bel va afegir: “des
de les noves dependèn-
cies es prestarà una
millor atenció al ciutadà”.

Nova ubicació de la seu d'Aigües de Tortosa

L'empresa mixta hi traslladarà les seves oficines, que estaran situades just al costat del Viver d'Empreses

REDACCIÓ

El president de la Diputació
de Tarragona, Josep Poblet,
acompanyat de l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, i del pre-
sident de l'EMD de Bítem,
Josep Cugat, va presidir el
passat diumenge l'acte d'i-
nauguració del condiciona-
ment de la carretera de
Tortosa a Bítem (T-301),
amb una inversió total de
gairebé 1,5 milions d'euros. 
L’esdeveniment es va cele-
brar, en el marc de les activi-
tats organitzades per a la
Festa Major de Bítem, coinci-
dint amb la commemoració
dels 300 anys de la procla-
mació de la Mare de Déu de
l'Oliva com a patrona.
Poblet va ressaltar que
aquestes obres han compor-
tat una gran millora per a la
seguretat viària perquè s'han
modificat els revolts perillo-
sos de l'antic traçat, les irre-
gularitats de l'antic paviment
i les seccions transversals

insuficients, però també ha
destacat que "és una actua-
ció que promou l'augment
de l'economia productiva
d'aquests municipis". Per la
seva part, l'alcalde de
Tortosa va agrair a la
Diputació "la sensibilitat i la
diligència vers els municipis i
els ciutadans", ja que les
inversions, per petites que
siguin, milloren la qualitat de
vida dels veïns", i va desta-
car el fet que, en una matei-
xa setmana s'hagin produït
"dues molt bones notícies
per al nostre municipi", refe-
rint-se a la carretera estrena-
da i a la nova escola de Sant
Llàtzer. Finalment, el presi-
dent de l'EMD de Bítem es
va mostrar satisfet perquè
"aquestes obres posen fi a
una llarga reivindicació de la
gent del municipi.
Seguidament, les autoritats
van desplaçar-se a
l'Església, temple parroquial

que enguany celebra el 50è
aniversari, on es va celebrar
la solemne Eucaristia a la
Mare de Déu de l'Oliva, ofi-
ciada pel Bisbe de la diòcesi,
Enrique Benavent. Els actes
de commemoració es van
cloure amb una processó
pels carrers del poble, un
espectacle pirotècnic i un
pastís d'aniversari dels 300

anys de devoció de la Verge.
L'obra
El Servei d'Assistència al
Territori de la Diputació de
Tarragona ha estat l'encarre-
gat de la redacció del projec-
te i la direcció de les obres,
que han consistit en el condi-
cionament de tres trams de
la carretera T-301 de
Tortosa a Benifallet, entre els

nuclis de Tortosa i Bítem.
S'ha millorat el traçat, s'ha
ampliat la carretera per un o
ambdós costats fins als 7
metres de calçada i vorals
d'1 metre en una longitud
total de condicionament de
1.922 m. A la resta dels
trams on no s'ha realitzat el
condicionament s'ha fet un
reforç de ferm de 2.187 m.

Bítem i Tortosa estrenen el condicionament de la carretera T-301

L’Ajuntament de Tortosa
ha iniciat les obres de
construcció d’una rampa
d’accés a l’antic edifici
del Banc d’Espanya, al
carrer Cervantes, actual
seu de la UNED i també
col·legi electoral. 
Amb aquesta obra s’eli-
minen les barreres arqui-
tectòniques d’aquest edi-
fici públic, de titularitat
municipal, facilitant l’ac-
cés als estudiants i usua-
ris de la UNED, així com
als ciutadans que els per-
toca votar en aquest
col·legi electoral.
D’aquesta manera totes
les seus electorals de la
ciutat disposaran d’ac-
cés adaptat. 
Durant les dues setma-
nes que es preveu que
duraran les obres hi
haurà restriccions al pas
de vianants per la vorera.

Construcció
d’una rampa
d’accés a la
UNED

ACTUALITAT

“Els recursos,

antigament destinats a

pagar els lloguers,

acabaran invertint-se

en el patrimoni de la

ciutat”

Diumenge passat va quedar inaugurat el tram millorat que uneix les dues localitats 

El Museu de Tortosa ha
inaugurat l'exposició iti-
nerant “Tom Carr. Ecos
de Carles Buïgas”, que
podrà visitar-se fins al
proper 16 de novem-
bre a la Sala Antoni
Garcia. 
Produïda pel
Departament de
Cultura amb la col·labo-
ració del Museu d’Art
de Cerdanyola i comis-
sariada per Fina Duran,
la mostra recull la mira-
da de Tom Carr sobre
l’obra de Carles
Buïgas, amb l’aportació
creativa del
TCteamwork (format
per Tom Carr conjunta-
ment amb dos joves
artistes, Massimiliano
Moro i Lourdes
Santandreu Planas).
L'acte d'inauguració va
ser presidit per l'alcal-
de de Tortosa, Ferran
Bel, acompanyat del
regidor de Cultura,
Joaquim del Pino, i de
l'artista.

“Tom Carr.
Ecos de
Carles

Buïgas”, al
Museu de
Tortosa
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En la sessió plenària del
mes de setembre, el
Consell Comarcal del
Baix Ebre va realitzar un
nou pas endavant per a la
constitució del Consorci
de Polítiques Ambientals
de les Terres de l’Ebre
(COPATE). En aquest sen-
tit, tant el grup comarcal
de CIU, com el del PSC i
el del PPC van votar a
favor de la constitució i
l’aprovació definitiva dels
estatuts del consorci.
El president de l’ens
comarcal del Baix Ebre,
Lluís  Soler, va destacar
que  “aquest consorci no
és  un més, sinó que és
l’eina necessària per a fer
la gestió integrada dels
serveis ambientals de les
Terres de l’Ebre reduint
estructures administrati-
ves existents”.  Per
aquest motiu, Soler va
manifestar que “en les

properes setmanes, si tot
va bé, s’iniciarà la disso-
lució de cinc consor-
cis”. D’aquesta mane-
ra, segons el president, el
COPATE generarà un gran
estalvi i permetrà prestar
un millor servei a la ciuta-
dania.
Pel que respecta als dub-
tes sobre la legalitat dels
Estatus, va quedar resolta
amb la presentació de la
Direcció Local que va afir-
mar que aquests Estatuts
s'enmarquen dintre de la
legalitat.
Altres punts rellevants del
plenari van ser l'aprovació
unànime de la moció de
suport a la llei que dóna
cobertura legal a la con-
sulta del 9N, l'aprovació
del conveni de regulació
del servei d'Adopcions i
Acolliments amb l'ICAA i el
concens per sol·licitar
subvencions per a la rea-
lització del programa
Treball i Formació, el qual
s'adreça a persones en
situació d'atur, prioritzant

els majors de 30 anys que
hagi exhaurit la prestació
i/o subsidi per desocupa-
ció respectivament i el
programa Joves per
l’Ocupació.
Per la seva part, el presi-
dent del Consell Comarcal
del Montsià, Joan Martín
Masdeu, després del ple

d’aquesta setmana, va
informar que s’ha aprovat
definitivament la constitu-
ció del consorci i els seus
estatuts amb el suport del
PSC, PP i CiU i els vots en
contra d’ERC i d’Iniciativa.
El debat va ser intens
“des d’un punt de vista
tècnic més que polític,

per a aclarir les al.lega-
cions del grup d’Esquerra.
Sigui com sigui “la votació
es preveia que aniria d’a-
questa forma”, deia a Més
Ebre Martin Masdeu. 
Ara  queda que a la próxi-
ma junta general es deci-
deixin els 9 membres que
formaran el consorci.  

Dimarts passat va tenir lloc
el ple extraordinari a Mora
d’Ebre per tractar la temàti-
ca sobre la consulta del pro-
per 9 de novembre. 
En aquesta sessió plenària
tant el president del
Consell, Jordi Jardí, com els
portaveus de ERC i del PSC
van donar suport a la cele-

bració de la consulta del 9N
a Catalunya.
“Els ajuntaments i tots els
organismes municipals han
estat recolzant el govern
del país i al Parlament de
Catalunya, amb sintonia
amb el que el poble recla-
mava”, va declarar. I va afe-
gir que com ha llegit a les

xarxes socials “Votar no et
converteix en un indepen-
dentista ni amb un catalanis-
ta, et converteix amb un
demòcrata”.

L'acord va ser adoptat per
12 vots a favor de CiU, PSC
i ERC i un en contra (PP).

Ple extraordinari del 
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

Ahir es va presentar a la
Regió Policial de les Terres
de l'Ebre el calendari solidari
2015 dels Mossos
d'Esquadra dedicat, aquest
any, a les persones amb
Alzheimer.
L'exemplar tindrà un preu de
10E i es podrà adquirir al
nostre territori a Gros
Mercat i probablement als
establiments de Miquel
Alimentació tal com va
comunicar Manel Carbó,
cap de la Unitat Regional de
Proximitat i Atenció al
Ciutadà. Carbó també ha
recordat que el calendari de
2014 va recaptar 48.700
euros amb la venda de
4.870 exemplars, diners
que van ser destinats als
nens amb càncer. Aquest
any els beneficis recaptats
seran destinats a cobrir les
necessitats del malalts
d'Alzheimer i familiars.
Les fotografies, amb les que
compta el calendari, s'han
realitzat a diversos indrets
emblemàtics i comissaries
policials de tota Catalunya,
entre els quals trobem
Gandesa i el Castell de
Miravet. En les imatges apa-
reixen 116 agents de dife-
rents unitats de seguretat
ciutadana de les 9 regions
policials, juntament amb per-
sones amb Alzheimer.
Anna Algueró, presidenta de
l’AFATE (Associació de fami-
liars d’Alzheimer de les
Terres de l’Ebre) va recordar
la importància de col·laborar
amb aquests iniciatives per-
què com va dir "es tracta
d'un problema social que
afecta a moltíssima gent
directa o indirectament".
Per la seva part, l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, va
agrair als Mossos i a les
associacions col·laborado-
res per la seva implicació en
la causa. 

Calendari
solidari 2015
dels Mossos 
d’Esquadra

Els Consells Comarcals del Baix Ebre i Montsià aproven la
constitució i els estatuts del COPATE

També han aprovat una moció de suport a la llei que dóna cobertura legal a la consulta del  9-N

Concens a favor del 9-N 

ACTUALITAT

55.000
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El candidat a l’alcaldia d’Amposta, Francesc Miró, ha apel·lat aquesta setmana al govern de CiU a estudiar i impulsar totes aquelles mesures a nivell
local que siguin necessàries per ajudar les famílies sense recursos suficients perquè puguin fer front a la despesa elèctrica obligatòria aquest hivern.  I
ha recordat la situació que pateixen moltes famílies a la ciutat a causa de la situació econòmica actual i ha instat al govern a habilitar una partida extra-
ordinària en el pressupost de serveis socials i també a arribar a un acord amb les entitats i les associacions de veïns per trobar una solució a una situa-
ció que ha titllat de “greu”. “La prioritat d’un Ajuntament han de ser tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes i hi ha temes bàsics essencials com són
la llum, l’aigual i l’alimentació”. Per la seua part, la regidora de Serveis Socials, Laia Subirats, ha aclarit que aquesta també és una de les principals pre-
ocupacions de l'equip de govern, i no només “pel que respecta als subministraments energètics, sinó que també hi ha marxa plans d'ajuda alimentària
tant d'aliments bàsics com d'aliments frescos per a les famílies necessitades i que precisament per aquest inici de curs s'ha engegat un pla especial
pel qual des de serveis socials l'Ajuntament garanteix els llibres i material escolar als infants de les famílies amb menys recursos”. 
PSC Tortosa. Finalment dir que el PSC Tortosa denuncia l’estat de manteniment de les piscines municipals per “la caiguda d’una part del sostre dilluns
passat va alterar la normal activitat de les instal·lacions de Ferreries”.

Francesc Miró: “Volem que no hi hagi cap família ampostina que es quedi sense subministrament elèctric aquest hivern”

Des de l’Ajuntament de
l’Ametlla de Mar i, en con-
cret, des de la Regidoria de
Comerç,  es va impulsar
aquest estiu, per segon any
consecutiu, la campanya
de descomptes a l’aparca-
ment soterrani de les
Escoles Velles per aquells
clients dels comerços
locals que justifiquessin les
seves compres del dia. En
total, s’han registrat 4.000
tiquets de consum proce-
dents de comerços i res-
taurants. Aquesta xifra es
tradueix en 5.776 hores
gratuïtes d’aparcament,

així, indirectament, aquesta
iniciativa ha suposat un
estalvi total pels usuaris de
8.264,35 euros. D’aquesta
manera,  el consistori de
l’Ametlla ha apostat per
dinamitzar el comerç local
aquest període estiuenc
posant l’equipament a dis-
posició dels clients amb
importants descomptes. A
més,  de retruc es millora
la mobilitat al nucli urbà en
una època de major trànsit
pels carrers de la localitat.
Lloguer de places d’a-
parcament 
D’altra banda, l’aparcament

de les Escoles Velles que
compta amb un total de
tres-centes places.
D’aquestes  27 places
estan venudes i llogades
71. I és que durant el
darrer any gràcies a la
campanya de 39 euros
mensuals de lloguer ha tin-
gut molt bona rebuda. I és
que s’ha passat de 51 pla-
ces el 2013 a 71 el 2014.
“El més important és que
aquest equipament a hores
d’ara ja compta amb un
centenar de places ocupa-
des, entre les venudes i les
llogades, a més de les de

rotació. Crec que la cam-
panya de lloguer de places
per 39 euros ha ajudat a
incrementar el lloguer de
places, com també ho ha
fet la campanya de des-
comptes per dinamitzar el

comerç local”, subratlla
Andreu Martí. Actualment,
hi ha un centenar de places
per llogar tenint en compte
que l’equipament ha de dei-
xar un centenar més per la
rotació de vehicles.

Viatjar per les Terres de l’Ebre a 1 euro
El nou titol de transport suposarà un estalvi de més del 50% del preu del bitllet senzill actual a les quatre comarques ebrenques

El consistori ha apostat per dinamitzar el comerç local

Els compradors del comerç calero han gaudit aquest estiu de 5.776 hores gratuïtes d’aparcament 

El secretari d’Infraestructures i
Mobilitat, Ricard Font Font ha
explicat que l’1 d’octubre es
posarà en marxa un nou abo-
nament multiviatge T-10/120
per tal de promoure l’ús del
transport públic en les comuni-
cacions a les Terres de l’Ebre.
El nou títol de transport supo-
sarà un estalvi de més del
50% del preu del bitllet senzill

actual en els trajectes entre
les quatre comarques: Mont-
sià, Baix Ebre, Terra Alta i Ribe-
ra d’Ebre, de les línies d’auto-
busos gestionades per les
empreses Hife, Plana i Auto-
cars Carrera. L’actuació, que
és un pas previ al desplega-
ment del sistema tarifari inte-
grat, neix amb l’objectiu de mi-
llorar la competitivitat del
transport públic, i dotar els
viatgers d’una xarxa eficient a
preus atractius que contribuei-

xi a estendre’n l’ús.  El preu del
nou títol, que permet fer 10
viatges en 120 dies, serà d’1
euro el trajecte, és a dir, que
l’abonament costarà 10 eu-
ros. Es pot adquirir i recarre-
gar als mateixos autobusos. El
títol de transport T10/120 és
multipersonal i per tant el po-
den utilitzar els  membres d’u-
na mateixa família o un grup
d’usuaris per fer els seus des-
plaçaments de forma conjun-
ta. Aquest títol de transport uti-

litza la tecnologia de validació
sense contacte, es pot reca-
rregar a bord dels propis auto-
busos.  Els usuaris amb els
que ha pogut parlar Més Ebre
estan força satisfets. Neus
Bielsa, d’Horta, ens explica
que “fins ara, teníem un bono
de 34 euros per 10 viatges.
Anar i tornar a Tortosa eren vo-
ra set. I ara en seran dos, anar
i tornar. Un gran avantatge i
més en el nostre cas que te-
nim un fill estudiant a Tortosa”. 

EN UN MINUT

-El port de la cimentera
d'Alcanar ha rebut aquesta
setmana el primer vaixell de
grans dimensions després
de l'operació de dragatge
finançada per la Generalitat
que ha permès incrementar
el calat fins els dotze metres
de profunditat. El mercant de
bandera liberiana United
Maderas ha atracat al port
per carregar 40.000 tones
de clínquer -material a partir
del qual s'obté el ciment- per
a la seva exportació a l'Àfri-
ca.
-El candidat del PSC a
Tortosa, Enric Roig, havia
de declarar ahir dijous com a
imputat per la seva relació
contractual amb
l'Ajuntament de Batea. Roig
creu que els contractes labo-
rals estan dins la "legalitat" i
es desmarca de la polèmica
oberta entre el consistori i la
Fundació Terra Alta segle XXI
pel servei de rehabilitació.
-Des d’ara el Centre
d’Empreses La Ribera de
Flix gestionarà la recollida i
la posterior tramesa a ANAV,
dels currículums dels candi-
dats de la població que vul-
guin optar a treballar a les
recàrregues que de forma
periòdica es duen a terme
als diferents grups dels com-
plexos nuclears.
-"Només ho saben les mun-
tanyes" és el títol de l’obra
guanyadora del premi
Arbó, a la Ràpita, signat
per Imma Cortina Grau,
d’Aguilar de Segarra
(Barcelona). I el III Premi
Concurs de Periodisme Lluís
Millan, organitzat per la regi-
dora de Mitjans de
Comunicació, ha estat per  a
Elsa Espelt Ripoll, pel seu tre-
ball ‘La Rapita, tastets de
mar i muntanya’ i el segon ha
recaigut en el rapitenc Pere
Manel Martin, autor de l’arti-
cle ‘Mites i llegendes sobre
el patrimoni arqueològic a la
Ràpita. La memòria col.lecti-
va i la desinformació’.

Més notícies

ACTUALITAT
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Nova piscina a Freginals

El Secretari General de
l’Esport, Ivan Tibau,
l’Alcalde de Sant Jaume
d’Enveja, Joan Castor
Gonell i el Regidor d’Esports
Jacob Montesó, van inaugu-
rar el Pavelló Poliesportiu
de Sant Jaume d’Enveja.
Durant el parlament inaugu-
ral, l’Alcalde i el Regidor
d’Esports van destacar l’es-
forç i els anys de lluita per

poder fer realitat aquesta
obra llargament reivindicada
i importantíssima  per al
municipi, així com el reco-
neixement a  l’impuls que
suposarà aquesta  extraor-
dinària instal·lació  en la
pràctica de l’esport al muni-
cipi, i van posar de manifest
el seu agraïment a la
Secretaria General de
l’Esport de la Generalitat de
Catalunya, pel gran suport
rebut. El cost total d’aques-
ta obra ha representat un
import total de 3.000.000
d’euros.

Dilluns dia 25 d’agost es  va
donar el tret de sortida a
una nova campanya de
recollida de sal al Delta de
l’Ebre, a les Salines de la
Trinitat, concessió en pro-
pietat de l’empresa Infosa, i
amb unes previsions inicials
de 95.000 tones, donat
que la  climatologia, tot i no
ser excepcional, havia estat
del tot positiva pels interes-
sos de la collita. La pluja
caiguda durant els dies de
la collita, no ha estat un

entrebanc important, tot i
que va allargar el període
de recollida en tres dies. Un
cop acabat el cubicatge de
la sal recollida, el resultat a
superat totes les expectati-
ves, donat que finalment
s’han recollit 110.000
tones de sal i s’ha superat
el topall històric dels
105.000 tones de la collita
de 2012.Ara, tots els
esforços de l’empresa se
centraran en les pròximes
setmanes en posar en

marxa el projecte de la
nova planta de rentat de sal,
una actuació immediata
amb un pressupost de
670.000 €. Ben aviat es
començarà a construir la
nova planta i el sistema de
canonades en circuit tancat
que ha d’estar en funciona-
ment el proper més de
desembre. Però, així com la
climatologia ha afavorit una
collita record de sal, tot el
contrari ha succeït amb la
Flor de Sal. 

El secretari
d’Infraestructures i
Mobilitat, Ricard Font, ha
anunciat la posada en
marxa a partir de l’1 d’octu-
bre d’una nova línia de la
xarxa exprés.cat que
comunicarà Tortosa i
Alcanar, amb parada
també a Amposta, la
Ràpita i les Cases. Serà la
catorzena línia d’altes pres-
tacions que es posa en
servei a Catalunya. Tindrà
18 freqüències de dilluns a
diumenge (9 d’anada i 9 de
tornada), amb sortides
cada dues hores, una velo-
citat molt competitiva per-
què només té tres parades
intermitges i incorpora
totes les prestacions de la
xarxa exprés.cat, com,
entre altres, amb preu del
trajecte d’1 E.
Finalment, dir que El
Departament de Territori i
Sostenibilitat està cons-
truint des del mes de març
la nova estació d’autobu-
sos d’Amposta, que es pre-
veu que entri en servei
durant el novembre.
L’estació millorarà la mobi-
litat en transport públic al
municipi i la qualitat del ser-
vei. Els treballs tenen un
pressupost d’1,2 MEUR.

Nou bus exprés

entre Tortosa i

Alcanar

La presidenta de l’Institut
Català de les Dones,
Montse Gatell, amb el dele-
gat territorial del Govern,
Xavier Pallarès, i l’alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, presen-
tarà dilluns a Tortosa l’apli-
catiu Carrersdones.cat, una
eina oberta a tothom que
permetrà anar construint i
completant el mapa dels
carrers de Catalunya dedi-
cats a dones.

Carrersdones.cat

Inauguració pavelló poliesportiu de 
Sant Jaume d’Enveja

Amb un cost total de 3 ME

Arriba a les 110.000 tones de sal

ACTUALITAT

La collita a les Salines supera les previsions 

Freginals va inaugurar oficialment la nova piscina municipal, construïda amb l'ajut econòmic de la institució inter-
comarcal, a través del Pla d'Acció Municipal de la Diputació. L'aportació de la Diputació de Tarragona ha ascen-
dit a 168.807,72 euros, que han permès fer realitat aquesta infraestructura, que ja ha estat durant l'estiu al ser-
vei dels veïns del municipi i de la resta de la comarca. Durant la seva intervenció, el president de la Diputació,
Josep Poblet, es va mostrar molt satisfet del resultat i va destacar que ""Freginals és un poble que fa goig, amb
gent valenta i amb empenta", tot ressaltat que actualment aquest municipi del Montsià, de menys de 500 habi-
tants, compta amb tots els serveis necessaris. D'altra banda, l'alcalde, Josep Roncero, va agrair a la Diputació
la feina feta vers els municipis, sobretot els més petits. En aquest sentit, va destacar la col·laboració de la ins-
titució per a fer realitat la piscina, però també va posar de manifest que la Diputació ha ajudat Freginals en molts
altres aspectes, com, per exemple, en l'arranjament de camins o en la realització del "Documental Històric de
Freginals, recreació 1222-2013", entre moltes altres iniciatives. L'alcalde es mostrà "feliç" d'inaugurar la piscina,
un equipament que ha suposat una gran millora en la qualitat de vida dels veïns, tal com va explicar.
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Enguany és el primer any des que van ser declarades Festa tradicional d’interès nacional

A Tortosa D Tapes

Segona edició de les
Jornades Gastronòmiques
del pop i l'arròs de La Ràpita
amb tres setmanes per gau-
dir dels menús especials que

els restaurants col·labora-
dors de la localitat costanera
han preperat amb aquests
dos ingredients com a prota-
gonistes.

Pop i Arròs a la Ràpita

Demà dissabte, a l’Ampolla, es
durà a terme l’actuació itine-
rant de música en viu de La
Dinamo Music on Cycles dins
de  la XII edició Intenacional
Music Festival Ebre Terra de
Vent. Serà a les 20 hores amb
inici a la plaça Manel Ferré i

final a la Plaça Gonzalez Isla de
l’Ampolla.
Així mateix, informar que des
del diumenge passat, dia 21, i
fins el 5 d’octubre, també a
l’Ampolla, es duen a terme les
XV Jornades Gastronòmiques
de l’Arròs.

Internacional Music Festival Ebre Terra de Vent

Alcanar celebrarà de l’1 al
13 d’octubre les Festes
Quinquennals, unes festes
que es celebren cada cinc
anys (els acabats en 4 i en
9) i en les quals és protago-
nista la creativitat del veïnat
en decorar els carrers. Just
quan es compleixen 75
anys de la promesa popular
que les va originar. Les
Festes Quinquennals han
esdevingut un tret identitari
d’Alcanar i es caracteritzen
per l’ornamentació dels
carrers del municipi per al
pas en processó de la Mare
de Déu del Remei, que es
traslladarà des de l’Ermita
fins al poble. L’alcalde
d’Alcanar, Alfons
Montserrat, ha destacat
que “aquestes festes són
un ball de colors i gent al
carrer. Són unes festes que
ajuden a donar cohesió al
municipi i, també, a projec-
tar-se i donar la millor imat-
ge d’Alcanar”. Mercè
Fischer, regidora de Festes,
ha ressaltat que “cada cinc
anys el poble es guarneix i
llueix al pas de la Mare de
Déu del Remei. Les Festes
Quinquennals són llum i
color. Tot un poble s’es-
força, surt al carrer i es
dedica a unes festes tradi-

cionals que són de devoció,
però sobretot són de ger-
manor”. La prèvia de les
festes serà el dimarts 30
de setembre, amb l’acte de
proclamació de pubilles i
hereus, i el pregó de festes
que anirà a càrrec del cana-
reu adoptiu il·lustre, el pin-
tor Narcís Galià. L’endemà
es farà un dels actes més
emotius, la baixada de la
Mare de Déu del Remei des
de l’Ermita fins a l’entrada
del poble. Aquest serà l’ac-
te que donarà el tret de sor-
tida a la decoració dels
carrers. Cada dia la Mare
de Déu del Remei recorrerà
en processó els carrers
d’un dels nou sectors en
què es dividirà el municipi. I
cada sector elaborarà un
espectacular altar i orna-
mentarà els carrers amb
atractius i sorprenents
motius decoratius creats i
confeccionats pel mateix
veïnat, amb materials molt
diversos. Després de recó-
rrer tots els carrers del
municipi, el diumenge 12
d’octubre serà un dia dedi-
cat a l’Ermita. La Mare de
Déu del Remei es durà en
romeria popular fins al seu
ermitori, en un acte emotiu
i multitudinari, que congre-
ga públic de diferents
poblacions del territori.
La programació comptarà

també amb activitats cultu-
rals i d’oci molt variades.
Entre els actes musicals
previstos destaquen les
actuacions dels grups Xeics
i Buhos, el musical Boig per
tu de Sau, la Festa Imagina
Ràdio i el concert de Sergio
Dalma.

Les Quinquennals d’Alcanar preparen 
un esclat d’art al carrer

ACTUALITAT

El proper dilluns 29, Paco
Túnez, voluntari de Creu
Roja Tortosa i Ebrenc de
l'any, ens explicarà el tre-
ball que va realitzar com
a membre d'una Unitat
d ' E m e r g è n c i e s
Internacional de la Creu
Roja després del pas del
tifó Yolanda a Filipines
que, amb varis tsunamis i
vents de fins a 315
km/h, va patir aquest
país, afectant milions de
persones. És una ocasió
per saber de primera mà

com treballa la Creu Roja
Internacional davant
situacions de grans
catàstrofes arreu del
món (huracà Mitch,
terratrèmol Haití, epidè-
mia còlera Haití, tifó
Yolanda Filipines, epidè-
mia ébola, etc., etc.). 
Paco ens explicarà què
ocórre quan hi ha una
emergència, com es
mobilitzen, com s'organit-
zen, les unitats interna-
cionals d'emergència, la
coordinació a terreny i el

dia a dia d'aquestes inter-
vencions; a més a més
d'anècdotes i vivències
pròpies. Dilluns (20 h) al
local Creu Roja a Tortosa
-c/ Berenguer IV, 34-.

Tifó ‘Yolanda’ a Filipines

Un voluntari de Creu Roja Tortosa va participar en l’emergència

Des d’ahir dijous al diumenge
12 d’octubre trenta-un esta-
bliments de restauració, cafe-
teries i bars de Tortosa parti-
ciparan en la proposta A
Tortosa de tapes, una ruta
gastronòmica on cada esta-
bliment elaborarà una tapa
pròpia amb productes autòc-
tons de màxima qualitat.
Entre les receptes, propostes
cuinades amb abadejo, angui-
la fumada, arròs, baldana,
bolets de temporada, llagos-
tins de Sant Carles de la
Ràpita, maçana, melmelada
de pimentó, musclos del
delta de l'Ebre, olivada, pa de

frígola, peus de porc, polp,
tomata...
Les tapes, que han estat
supervisades per Fran López,
xef de l'hotel Villa Retiro,
guardonat amb una estrella
Michelin, s’oferiran acompan-
yades d’una copa de vi de
Sant Josep Vins o de cervesa
Heineken al preu de 2,5 €.
Així, els clients podran arribar
a tastar fins a 31 tapes dife-
rents durant els divuit dies
que dura aquesta iniciativa en
tres zones de Tortosa:
Ferreries, Temple i centre-
Remolins.

Aquest  cap de setmana,
EbreMusik-Ciutat de Tortosa
presenta la següent progra-
mació. Avui divendres 26 de
setembre 21:30h Alarma
Social / ska - rock / Ribera
d’Ebre. Lloc: Restaurants
L'Olivera, Rosa dels Vins i
Supersà (Pl. de la Cinta) 
23h Eduard Borràs / pop -

rock / Amposta. Lloc: Bar
restaurant La Tertúlia (Pl.
Espanya, 11) 
Dissabte 27 de setembre
A la Plaça Barcelona
23h Metabolé / música viat-
gera / Roquetes.  
00:45h Cloenda del Festival
amb l’actuació del grup
musical La iaia.

Ahir dijous va tenir lloc, a l’Aula didàctica del Museu, la
presentació del llibre “Tortosa, la petjada de la histò-
ria. Guia de Patrimoni” de Joan Hilari Muñoz, amb foto-
grafies de Mariano Cebolla i editat per Viena Edicions. 

Actualitat

Des d’avui i fins diumenge, es celebrarà la 1a. edició del Festival
Internacional d’Ornitologia del Delta de l’Ebre, el Delta Birding
Festival, amb nombroses activitats, expositors, concursos, visi-
tes úniques a l’Alfacada i sortida en vaixell per la desembocadu-
ra de l’Ebre per a l’observació d’aus pelàgiques. Tot això acom-
panyat d’una gran fira de productes i serveis per al naturalista i
persones que gaudeixen de la natura en general, amb una grae-
lla de presentacions i conferències amb persones de renom a
nivell europeu com en Killian Mullarney – autor de dibuixos de la
famosa guia Collins Bird Guide.

Festival d’ornitologia del Delta de l’Ebre

Avui divendres i fins el diumenge. A Cel Obert és el Festival
d’Intervencions Efímeres de la ciutat de Tortosa que se situa en
patis d’edificis amb un alt valor patrimonial. La idea basal d’a-
questa proposta consisteix a convertir diferents emplaçaments
amb un pes històric notori en escenaris de creacions artístiques
efímeres. Avui a les 19 hores, al Museu de Tortosa, s’inaugura. 

A Cel Obert

Ebremusik 2014

Avui divendres a les 20 hores, amb la inauguració de Bonsais, a càrrec dels Amics del Bonsai d’Alcanar, a la Cisterna del
Vall, té el tret de sortida el Mercat Ibèric de Sant Miquel d’Alcanar que durarà fins diumenge amb un seguit d’actes entre
els que destaquen, entre altres, la visita guiada gratuïta, demà, al poblat Ibèric de la Moleta del Remei, o la visita, també
guiada gratuïta, al nucli antic/històric de la població. 

Des d’avui i fins diumenge

Mercat Ibèric de Sant Miquel a Alcanar

Dilluns, Paco Túnez,

Ebrenc de l’Any als

Premis Ebrelíders,

explica l’experiència

al local de la Creu

Roja a Tortosa (20h)

“Són festes que
ajuden a donar

cohesió al 
municipi”
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CRAC de la setmana:  Ramon Guzman
MICHEL VIÑAS

GUANYADOR DEL I PREMI D’ESCULTURA AGUSTÍ VIZCARRO ‘LA PIN’, A LA RÀPITA

El rapitenc Ramon
Guzman Drago, amb l’o-
bra “Peix-rem”, ha guan-
yat la primera edició del
premi d’escultura que
porta el nom d’Agustí
Vizcarro La Pin. Un total
de 8 peces escultòri-
ques s’han presentat al
certamen i la peça guan-
yadora ha passat a ser
propietat de l’ajunta-
ment, el qual determi-
narà la seva ubicació. Hi
haurà una segona edició
del premi dedicat al
desaparegut escultor
rapitenc, que podria
esdevenir de caràcter
bianual. Ramon té 52
anys, esta casat a la
Ràpita i té dos filles. És
un gran entusiasta de
l'escultura. Més Ebre
parla amb ell, del premi
Agustí Vizcarro.

Més Ebre: Primera edi-
ció del primer i primer
guanyador. Un honor, un
orgull, és per estar-ne
satisfet. Ho esperava?
Ramon Guzman: No,
no ho esperava. Va ser
tot molt ràpid. Pensava
que no tenia temps ni
tan sols per acabar l’o-
bra...i per descomptat,
un honor poder rebre el
premi. Va ser molt emo-
tiu el moment que em
vaig assabentar i que el
vaig rebre.

ME: La peça, què repre-
senta?. 
RG: La transformació
constant del paisatge
mitjançant la reutilitza-
ció dels recursos.      

ME: Amb què es va ins-

pirar per dur-la a terme?
RG: En la gran biodiver-
sitat de les nostres
terres. 

ME: D’on s’origina?
RG: La peça s’origina
d’un vell rem abandonat
que reneix convertint-se
en un curiós peix que
torna a navegar. I està
feta pensant amb histò-
ries de vells pescadors.

ME: Quanta dedicació
va necessitar?
RG: La peça la vaig
començar fa aproxima-
dament un any, però no
la vaig arribar a acabar.
Fins fa poc, quan me’n
vaig assabentar del con-
curs i vaig veure lligava
amb la temàtica de les
nostres terres. La vaig
rescatar per donar-li l’a-
cabat que es mereixia.

ME: De quan s’origina la
seua afició per l’escultu-
ra? 
RG: Sempre he obser-
vat i seguit l’obra d’artis-
tes que m’han agradat.
Però és des de fa uns 7
anys, que disposo de
taller propi, és quan he
pogut experimentar lliu-
rement.

ME: Quan va fer la pri-
mera i quina va ser?
RG: Farà uns sis anys,
va ser una ballarina de
bronze feta de peces de
làmpades antigues.

ME: Un premi que porta
el nom d’Agustí
Vizcarro, un referent i
que sempre serà recor-
dat amb aquest Premi.

RG: Sempre he seguit la
seva obra, em fascina
sobretot el seu domini
de la forja. Treballar un
material com el ferro tal

i com ell ho feia, crec
que està a l’abast de
ben pocs.
ME: L’escultor neix o es
fa?

RG: Tots tenim un senti-
ment que necessita ser
expressat i surt quan es
donen les circumstàn-
cies adequades.

ME: Quin és el secret?
Ha d’haver-hi paciència,
destresa, perseve-
rança...
RG: Tot influeix, incloent

l’estat d’ànim. De vega-
des comences un pro-
jecte i segons com et
sents, acaba sorgint una
peça totalment diferent.

ME: En van haver vuit,
per tant, va ser força
competit el certamen.
RG: Segons em va
comentar el regidor de
comunicació, va estar
molt renyit. El jurat, va
necessitar algunes
hores per posar-se d’a-
cord.
ME: Com en qualsevol
altre ambit, el sentiment
és una de les claus en el
moment de fer una
peça, en general?
RG: Sí, totalment d’a-
cord. El sentiment
queda reflectit un cop

acabada l’obra.

ME: Té previstes fer-ne
més, a curt termini.
Quina potser la propera?
O això no es planificia,
surt de la inspiració i
punt.
RG: En tinc algunes de
començades. En aquest
aspecte sóc una mica
caòtic, sempre estic tre-
ballant amb més d’una
peça a la vegada, algu-
nes d’elles es queden
inacabades perquè en
començo de noves.
Només falta acabar-les

ME: Altres activitats?
RG: Durant el darrer any
ha participat en exposi-
ció col·lectiva DRAP
ART, al CCCB de
Barcelona. Exposat a la
sala exposicions del
Centre Comercial
Arenas de Barcelona. I
Col·laborat al taller de
Cinta Dalmau en exposi-
ció sobre Salvador
Espriu.

ME: Per seguir l’obra i
properes exposicions?
RG: Es pot consultar al
bloc: www.ramonguz-
mandrago.blogspot.com
.es
ME: Vol afegir alguna
cosa o dedicar el Premi
a algú?
RG: La meva dona i la
meva filla són les que
em donen l'espenta que
em falta. Són elles qui
em van animar a partici-
par en el concurs, sense
elles no hagués guan-
yat.

Ramon Guzman: 

“Sempre he seguit l’obra d’Agustí Vizcarro,

em fascina sobre tot el seu domini de la

forja. Treballar un material com el ferro, tal i

com ell ho feia, crec que està a l’abast de

ben pocs”
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Més Ebre ha fet la prèvia
aquesta setmana, amb els tèc-
nics. Antoni Teixidó, ara a l’Am-
posta, deia que “la categoria
està molt igualada i aquest par-
tit també ho serà. Ja sabem
que és un derbi i que hi ha riva-
litat però són tres punts més”.
Teixidó va estar a la Rapitenca
i viu a la Ràpita: “em considero

rapitenc d’adopció però

ara em dec a l’Amposta i, com
és lògic, vull que diumenge el
meu equip guanyi. I treballarem
per aconseguir-ho”.
‘Tito’ Garcia Sanjuan, tècnic

de la Rapitenca, per la seua
part, explicava que “entenc
que hi ha molta rivalitat però el
partit no et dóna quatre punts
si guanyes. O sigui, l’hem d’a-
frontar igual com els altres,
conscients que es un dia d’e-

mocions, però que hem d’es-
tar-hi aïllats i fer el nostre par-
tit”.  Els dos equips arriben
després d’empatar. L’Amposta
va fer-ho a Sant Ildefons (1-1).
La primera meitat va costar-li
entrar en situació i els locals
van fer l’1-0. A la represa, amb
defensa de 3, l’Amposta va
arriscar i el golejador Becerra
va empatar.
La Rapitenca, per la seua

banda, es va avançar aviat
amb gol de Pascual. Però el
Catllar va demostrar que és un
dels conjunt forts en l’inici de lli-
ga i va empatar, controlant bé
el partit en diverses fases. Tot i
les ocasions locals per haver
guanyat en els darrers minuts,
l’empat es pot considerar just.
Futur
Sobre l’oferta d’un club de

Segona divisió de Finlàndia,
Garcia Sanjuan va aclarir que
“em sap greu pel projecte i el
bon tracte que he rebut a la Rà-
pita però l’oferta, en tots els
sentits, és molt interessant. Es-
pero que es confirmi el con-
tracte, tot el que em van dir, i
llavors el més normal seria ac-
ceptar l’oferta”. Han sonat di-
versos noms com a futuribles
de la Rapitenca però el que té
més força és el de Delfin Ferre-
res que ja la setmana vinent po-
dria estar amb el tècni Garcia
Sanjuan per conèixer l’equip a
l’espera que el tècnic marxi a
Finlàndia d’aquí unes setma-
nes.

Amposta-Rapitenca, el derbi

Diumenge es disputa la
quarta jornada de la Pri-
mera catalana. I el derbi
esperat. L’Amposta rebrà
la Rapitenca. Jornada
Econòmica. Es presenta
una gran festa del futbol
del Montsià amb un partit
apassionant i sempre
amb al.licients.

DIUMENGE 17 HORES

S’enfronten els dos equips ebrencs de la categoria

M.V.

Han sonat diversos noms, però molt probablement
el proper entrenador de la Rapitenca serà Delfin
Ferreres, a l’espera que es confirmi la marxa de
Garcia Sanjuan d’aquí unes setmanes.

Proper entrenador

Fa uns mesos, a través d’un
idea del rapitenc Fernando Gar-
cia, es va parlar d’una possibili-
tat de crear un club de futbol
que podria representar a les
Terres de l’Ebre. Amb la inten-
ció de poder fer-lo el més po-
tent possible i arribar a pro-
gressar, amb el temps, i poder
competir a la Segona B, cate-
goria en la que mai fins ara ha
estat cap equip de les nostres
comarques.

La idea de Fernando era
complexa. Complicada. Està
clar. Però també podia tenir
una lectura positiva. Malgrat
això, el plantejanent de Fernan-
do, que va ser portada de Més
Ebre, no va acabar de convèn-
cer. He de dir que des de lla-
vors, no he trobat a cap direc-
tiu que ho hagi vist del tot bé,
o que regui que es podria tirar
endavant. De moment, allí està
la idea. 

La setmana
passada, em
vaig assaben-
tar de la crea-
ció d’un equip
de basquet fe-
mení, amb seu a Amposta i
que aglutinarà jugadores del te-
rritori. 

El primer que em va venir al
cap va ser la idea de Fernando.
I no discutiré que són situa-
cions totalment diferents. En el
fons, però amb la forma poden
tenir similituds. I, per tant, po-
dria no ser un projecte tan uto-
pic. 

Les noies del basquet (ve-
geu noticia de la plana 20) s’-
han ajuntat i faran un equip te-
rritorial per a poder competir,
ja que se n’havien perdut molts
de sèniors en els darrers anys.
Així podran progressar. ¿Qui
sap que pot passar amb el fut-
bol d’aquí uns anys?.

Un club de les Terres de l’Ebre

La Rapitenca rebrà
diumenge el líder, 

el Catllar

Líder

Va marcar el 0-1 i va poder fer el segon gol

Va fer tremolar el Bernabeu
EDU ALBACAR

Edu Albacar va viure una no-
va jornada històrica, en la seua
trajectòria. Va marcar al Berna-
beu, el 0-1, en transformar un
penal. Keylor Navas debutava
oficialment amb el R. Madrid i
va endevinar el lloc per on va
anar el llançament (foto). Però
la canonada del crac de Sant
Jaume va ser imparable. Fou
emocionant poder veure al ju-
gador santjaumero marcant un
gol al Bernabeu i fent història. I
poc després, arran d’una falta,

Albacar va poder fer el segon.
Després, arran d’un penal dub-
tós, el Madrid va forjar la seua
remuntada, fins el 5-1 final.
Edu, capità de l’Elx i que va fer
declaracions per al Plus en aca-
bar el duel, deia a Més Ebre
que “tot i la derrota, un altre
somni fet realitat”. Edu Albacar
li va demanar la samarreta a
Sergio Ramos, capità del Real
Madrid, al sorteig de camp i
també a Bale que, després del
pare, és l’idol del seu fill.

Avança el partit del dia 8 d’octubre

L’Ascó torna a la competició
TERCERA DIVISIÓ

A la Tercera divisió, hi ha
descans amb motiu dels com-
promisos de les seleccions au-
tonòmiques. El combinat ca-
talà va jugar a Moldàvia. 

L’Ascó, no obstant, ha
avançat el partit de la jornada
de dimecres dia 8 d’octubre al
diumenge vinent. Per tant,
rebrà el Vilassar, diumenge a
les 12 hores, al camp del ges-
pa artificial.  Munta és l’únic ju-

gador asconenc convocat
amb la selecció, però no pot
jugar perquè per motius perso-
nals no podia estar absent
tants de dies i no es va poder
desplaçar. 

L’Ascó rebrà el 
Vilassar (12 h)

Diumenge

Pau Folqué

podria ser cap de

premsa del Lleida

Páez i Fatsini,

informadors de

Tercera divisió

ACTUALITAT

Pau Folqué, jove periodista de
Benifallet, podria tenir una opció
d’anar a la Unió Esportiva Llei-
da, com a cap de premsa del
club de la Terra Ferma. Pau,
s’instal.laria a la capital lleidata-
na, i faria un altre pas endavant
en la seua trajectòria professio-
nal. Tot, però, està pendent de
confirmar-se.

Manolo Páez i Joan Fatsini fa-
ran informes de col.legiats de
la Tercera divisió, aquesta
temporada. Han pujat de ca-
tegoria perquè fins ara els
feien de Primera catalana. Ai-
xí mateix, exàrbitres, ara ja
veterans, com ells dos xiulen
partits del Consell Esportiu
del Montsià. 
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

El Gandesa va guanyar al
camp del Deltebre (1-3) en un
partit que va dominar al primer
temps i que va poder decidir
en el segon, amb l’1-2. Però
no va fer-ho i va acabar patint
davant de la millora dels locals
que amb l’1-2, a la represa,
van assumir riscos i van bus-
car l’empat, tenint l’opció amb
una rematada de Marc Mars al
travesser. Ja al final, un penal
‘inexistent’, per als locals, va

comportar la sentència.
Guiu i Pol van avançar el

Gandesa al primer temps. El
debutant Pedra feia l’1-2 per al
Deltebre. I Dani va transformar
el penal al final. 

Gumiel ja va jugar uns mi-
nuts en el Gandesa mentre que
Vives i Roger segueixen sent
les baixes. 

El Gandesa rebrà el Camp
Clar, diumenge. El Deltebre vi-
sita l’Ampolla. 

El Gandesa perdona i acaba patint
VA VENCER A DELTEBRE, 1-3

L’Ampolla va perdre a la Canonja (3-0). L’equip local, entrenat per Jo-
sé Fernando Mora, va deixar la iniciativa a l’Ampolla i va buscar la con-
tra. Es va avançar en el marcador i encara va accentuar més la seua
proposta. L’Ampolla, tenint la pilota, no va saber crear perill i al final,
en temps afegit (91’ i 92’), va rebre dos gols. Cotaina deia que “el re-
sultat fou massa inflat però ens ha de servir per adonar-nos-en que
hem de canviar el xip per a ser el competitius que hem de ser. Des-
prés del primer partit a Jesús i Maria, hem de tocar de peus a terra,
i hem de jugar amb més intesitat i agressivitat”. Aitor va debutar a la
porteria on hi haurà alternatives en la titularitat. 

Derrota de l’Ampolla, equip que ha de
reaccionar i ‘tocar de peus a terra’

A LA CANONJA 3-0

La Cava va perdre a Valls on va acusar les indecisions que va come-
tre després de rebre aviat l’1-0. Ferran i Llaveria van capgirar el mar-
cador però acte seguiut, Gomà Camps, va restablir la igualada. Amb
el 2-2, a la represa, els vallencs van tornar a avançar-se i la Cava,
malgrat intentar-ho, no va tenir la solvència ofensiva suficient com
per a poder traure alguna cosa positiva. Les baixes en atac es no-
ten. Taio i Jaime no poden jugar com tampoc Roger, Gaspar i Eric.
Taio ja debuta diumenge contra el SP i SP. Camarero deia que “les
errades ens van penalitzar en excès i després, amb el 3-2, ens va
faltar més tranquill.litat per a poder crear ocasions, tot i dominar”.

La Cava, encara limitada per les baixes,
paga cares les errades a Valls

TAIO JA PODRÀ JUGAR DIUMENGE

El Camarles va guanyar el primer partit, a Cambrils (0-3). Victòria
important en tots els sentits. “Vam ser un equip, per primer cop,
tan defensiva com ofensivament. I es va notar, davant d’un Cam-
brils que va intentar jugar la pilota des del darrera però que, excep-
te una, no ens va crear opcions”, deia Bartolo. Edgar va fer el 0-1
i poc abans del descans, Marc Prades va estar llest i ràpid i va ro-
bar una pilota i va acabar marcant el 0-2. No va haver-hi opció per
al Cambrils quan a l’inici de la represa, Abraham, després d’una ju-
gada d’Edgar, va establir el 0-3. Cristian i Ruben van ser baixa. El
Camarles rebrà demà, a l’Ampolla, a la Canonja.  

Pas important endavant del Camarles
amb el primer triomf

DEMÀ, A L’AMPOLLA, REBRÀ LA CANONJA (18 H)

Una acció del derbi entre Tortosa i l’Alcanar.

Un gran partit. Amb molta inten-
sitat. Tàctic. Amb propostes di-
ferents, però eficients casascu-
na. L’Alcanar, acumulant molts
de jugadors per darrera de la pi-
lota, va tenir les ocasions més
clares al primer temps. El Torto-
sa dominava la pilota però al pri-
mer temps no va poder crear
perill. A la represa, va intensificar
el domini i l’Alcanar, que havia fet
un gran desgast, va fer un pas
enrera, defensant-se prop de la
seua àrea per l’exigència d’un
Tortosa que va pressionar més
amunt i que va gaudir de les

seues ocasions en els darrers
minuts amb una acció de Kazu i
una altra que va salvar Figo.
L’empat es pot comndierar just
si bé l’Alcanar al primet temps va
perdonar. Primer Jan, amb una
incursió fel.lina, va habilitar a
Cornejo. Povill va fer la resta evi-
tant el gol. Després va ser Adrià
qui en una segona jugada va
marxar per cames i va creuar
massa la pilota. I desoprés fou el
mateix Adrià, ja ales acaballes dl
primer temps. qui va trencar l’a-
vançada defensalocal per que-
dar-se davant de Povill un xic es-

corat. Va buscar ajuda amb una
passada però no va trobar-la. 
El Tortosa, ab la linia defensiva
ben avançada, va apostar per la
seua proposta i va tenir la pos-
sessió de la pilota.- Però l’Alca-
nar, excepte els darrer minuts
del duel, no va perdre el control
del joc. Va ser el plantejament
canareu, efectuant un gran des-

gast físic, amb molta intensitat,
la mateixa que va intentar posar-
li un Tortosa que va intentar-ho
per+ò que es va trobar amb un
rial que tancava els espais acu-
mulant molts homes al seu
camp. Potser l’Alcanar podia op-
tar per una altra proposta, més
atrevida. Però aquesta li va anar
bé i va poder decidir al primer
temps. La conlsuió és que fou
un partit de categoria superior. 

Romero i Edu van ser baixa en
l’Alcanar mentre que Pau i Arnau
(ja a la banqueta) no van jugar
pel Tortosa.

Un derbi de Primera a Segona
Fou un gran partit, per la intensitat en què es va jugar

TORTOSA-ALCANAR 0-0

El R-Bítem segueix líder
després de guanyar al Ca-
talònia en el derbi (1-0). Els
jesusencs van ser els qui van
controlar el partit en la pri-
mera mitja hora, dominant i
tenint opcions. Els locals no
van trobar el seu lloc al camp
durant els primers 30 mi-
nuts. Però el Cata no va mar-

car i el Remolins-Bítem va te-
nir l’opció de fer-ho arran d’u-
na falta que va provocar Emi-
li amb ofici i qualitat. Ell
mateix, de forma magistral,
va transformar-la. El partit es
va igualar i fins el descans,
els de Bítem van posar a pro-
va a Fran Reolid. A la repre-
sa, el partit va estar del tot

travat. El Cata va intentar-
hgo però sense la calma ne-
cessària i el Bítem, molt re-
forçat en defensa amb Aaron
i José Ramon, i amb la feina
dels pivots Sergi i Ubalde, va
saber portar el partir de la
forma que li interessava i va
mantenir el resultat sumant

tres punts que li permeten te-
nir-ne nou i ser líder. El partit
va ser del tot noble i només
es va escalfar al final amb
una acció lletja del visitant
Sisco quan va trepitjar el cap
al porter local que estava a
terra. Res més va passar i el
derbi, amb molts aficionats
al camp, així es va acabar,
amb l’1-0. 

Cosido i Joan Casanova
són baixa en defensa per un
Cata en el que va tornar
Aleix, després de la lesió. 

Una genialitat d’Emili manté
en el liderat el R.Bítem

1-0 EN EL DERBI, EN FESTES, CONTRA EL CATA

Un gol de falta va canviar
la direcció del partit, i va

ser decisiu

Decisiu

Gairebé 400 espectadors
a l’estadi. 

Bon ambient

Fran, malgrat la bona estirada, no va poder evitar el gol d’Emili.

J. CARDONA

Amb l’1-2, els visitants
van tenir, amb espais,
opcions per a decidir.

Però el Deltebre 
va poder empatar

amb una rematada de
Marc Mars al pal.

Incertesa El Jesús i Maria va golejar el
Tancat (5-0) en un partit sense
història i que ha va quedar fi-
niquitat al primer temps quan
els locals van sentenciar amb
tres gols, dos de Ferreres,
que tornava a l’equip després
de la lesió, i de Teixidó. El ma-
teix Teixidó a la represa va re-
petir completant un Hat-trick.
El Jesús i Maria acumula dues
victòries i diumenge tindrà
una bona prova a la Santa

Creu de Jesús,  contra el Ca-
talònia. El Tancat va refermar
que serà un dels equips més
dèbils del grup. 

Sense història a l’Aube
GOLEJADA AL TANCAT, AMB GOLS DE TEIXIDÓ (3) I FERRERES (2)

El Jesús i Maria visita
diumenge el Catalònia

(16.30 h).

Propera jornada
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-Oscar Camarero, que jugava al
Pinell, va debutar amb el

Campredó, al camp del Corbera.

-El Sant Jaume jugarà altre cop
al camp del Jesús i Maria, diu-
menge vinent, a les 18 hores.

Contra l’Horta.

-El líder Perelló es desplaça al
camp del Batea en el partit de la
jornada de diumenge vinent. El
Batea ha fitxat a Jorge Estanya
(Massalió), tenint en compte les
baixes en defensa de Jordi Calvo

i de Galende.

-El Roquetenc té previst jugar 
dissabte amb l’Alcanar B al seu

camp, a les 17 hores. 

El míster de l'Everton Roberto Martinez va jugar amb Garcia Sanjuán amb filial
del Saragossa, i van entaular una bona amistat. Aquest estiu va anar a veure’l
i allà va conèixer a uns representants de futbol que era espanyols, es van que-
dar amb el seu historial i fa tres setmanes va rebre una trucada. "Vol entrenar
vostè a un equip que es diu Legirusinter?”. I el mister va dir: “on està això?”. I
li va respondre: “a Finlàndia, a les afores d’Hèlsinki a 300 km de la frontera de
Rússia". I el mister va dir "i això on està".
Garcia Sanjuán va agafar va fer les maletes i va marxar fa dos cap de setma-
na, per parlar amb els directiu d’aquest club. La seva dona li va dir "Compte
amb les filandesas!". “T'estimo, carinyo, i saps que et serà fidel tota la vida", li va aclarir. Per
cert, està en camí el seu tercer fill; arriba al desembre. Aquest equip finlandès l'han comprat
uns inversors russos, milita en segona divisió i el volen portar a primera amb un bloc de juga-
dors russos, cinc espanyols i altres finlandesos. L'oferta és temptadora no només per la part
econòmica sinó a nivell esportiu i professional perquè Garcia Sajuan pugui fer un salt a Europa.
Com veuen té bon ull Fernando Garcia alma mater de la Rapitenca, es va portar Teixidó que
estava en Andalússia, que a més s’ha fet fill adoptiu amb dona inclosa d'aquesta població, amb
dos ascensos i vui anys al club. I ara es porta a Garcia Sanjuan que és pretès per un equip de
Finlàndia. I podem sumar a aquesta llista a Gombau d'Amposta que està a Austràlia on alli
mana més que un president del govern. Tenim o no tenim bons entrenadors? Sí, el que passa
és que no els valorem. Finlàndia, que està en el pòdium dels millors països en educació, vol
fitxar Garcia Sanjuan. Ara falta arribar el contracte, veure’l i, si escau, matisar. Per cert l'advo-
cat de Pellegrini és el mateix que el de Garcia Sanjuan. Doctors té l'església. Desig de cor a
Garcia Sanjuan sort si fitxa per aquest equip. I tristesa alhora per un entrenador que ha demos-
trat que a la Rapitenca pot treure molt suc d’aquest equip, acabi marxant. Si se’n va aquest
mister, Fernando Garcia haurà una altra vegada de  treure del barret de copa un altre entrena-
dor màgic. 
http://www.fc-legirusinter.com/ 
NO VAGIN A VEURE A ALCANAR, VAGIN A VEURE AL SEU ENTRENADOR. El seu nom és Carlos
Rodríguez, en els primers vint minuts contra el Tortosa ja estava més esgotat que tots els juga-
dors del seu equip (i això que van corre). Com cridava, no descansava ni un segon donant
ordres, sort que sobre la mitja hora va afluixar una mica. Pocs entrenadors he vist amb tanta
intensitat donant ordres, crits, aplaudiments i mil moviments més. Bestial i colossal aquest mis-
ter que només té una meta que els seus jugadors no perdin la posició en el camp: "És que sinó
hi ha caràcter, els jugadors es relaxen". D'aquest entrenador només sé que té caràcter, do de
comandament i que és bona persona. 
L’AMETLLA, EQUIP MODEL DEL FUTBOL EBRENC. Es va jugar el partit l’Ametlla-Roquetenc, va
perdre l'equip calero, i al final del partit l'afició local va aplaudir d'allò més al seu equip. A
quants equips es veu això? Pocs. A Anglaterra és normal. Aquí hauríem d’aprendre i dels seus
aficionats humils. A Súper Capera, d'emoció gairebé li cauen unes llàgrimes. I ara bé, el millor
dels jugadors des del minut 1 al 90 tots de la vila. Aquest és el camí del futbol ebrenc.  
GINESTAR HISTÒRIES PER NO DORMIR. L'actitud dels jugadors fou de pena, el míster em va
dir "Si el partit dura 30 minuts més es queda el porter sol al camp". Per primera vegada des
que faig les puntuacions dels equips ebrencs (rànquing de la plana següent), el Ginestar és el
primer  que no rep ni un punt per cap jugador: "No ho comprenc, mira que entrenem bé o és
que els apreto massa", em diu Angel Guiu. 
SEGUEIX LA BONA RATXA DE L'AMPOSTA I RAPITENCA. Tres jornades disputades dels nostres
equips ebrencs de Primera i sis partits jugats només una derrota i per la mínima, bon balanç
però es confirma la meva teoria no pujarà cap dels dos equips. Rapitenca i Amposta estan
encara per construir, estan per madurar. Amposta vaig dir que calia anar a guanyar a Sant
Ildedons. Perdia el i Teixidó va arriscar amb tres defenses. Al minut 75 va empatar l'Amposta,
el místerva consensuar amb Gustavo sobre la situació del partit. Gustavo va dir: "Mister si pas-
sem una altra vegada a defensa de quatre és un empat i tal com ha anat fins ara és bo. I així
el viatge Amposta no es fa llarg". L’Amposta va conservar l’empat. Rapitenca li va tocar el pri-
mer os dur: Catllar. Partit molt complicat, i empat que va ser just. Diumenge el gran derbi
Amposta Rapitenca; si guanya l'Amposta es posarà a la part alta de la classificació, si perd la
Rapitenca en el baix, Sean bons entrenadors Garcia Sanjuán i Teixido un empat i tots a casa,
només una cosa si guanya el Amposta no sé si li donarà de sopar la seva dona que és una
Rapitenca de pro. 
SEGONA CATALANA. ELS EQUIPS EBRENCS JA MANEN. Al pòdium dels cinc millors hi ha tres
equips ebrencs: Gandesa, Remolins-Bítem i Jesús i Maria, la resta encara no han despertat
però ho faran segur. Entre els primers 7 classificats ja estan cinc dels equips que vaig pronos-
ticar per a l'ascens, solament Valls i Alcanar estan a la part baixa. Es confirma el que vaig dir
la setmana passada del Vilaseca i Remolins-Bítem; de moment, els dos disparats i compte que
aquests dos conjunts només han rebut 3 gols en sis partits i són els més golejadors. Remolins-
Bítem aquesta temporada juga a un futbol més pràctic, no perdrà tants punts a casa. Té més
ordre defensiu. Jesús i Maria malgrat els cinc gols encara li falta molt rodatge. En la propera
jornada té la primera prova de foc, a Jesús. Tortosa i Alcanar van disputar un partit intens.
L’Alcanar va poder decidir a la primera part però el Tortosa va fer una gran segona part, van
faltar gols per a un gran partit amb 400 espectadors; el camp del Tortosa sempre tindrà més
expectació en aquesta categoria que a 1a. Catalana, i fins i tot més que a tercera divisió. Just
guanyador del Gandesa a Deltebre, li costa a l'equip de Narcís a les primeres parts, fins a la
segona no agafen ritme. Partit per oblidar de l’Ampolla, van jugar fatal. El 2-0 i 3-0 van ser en
temps afegit. El mister Cotaina va arribar a casa, a les tres de la tarde de diumege després
de jugar a la Canonja pel matí. Va menjar i li va dir a la seva dona: "Me'n vaig a fer la migdia-
da. Em despertes el dimecres perquè crec que fins llavors em durarà el cabreig”. "Partidàs del
Camarles a Cambrils. No van guanyar van arrasar, tres partits disputats i s'ha demostrat que
aquest equip pot adequar-se a aquesta categoria. Però míster Bartolo vol més i més, només
ell i jo sabem de que parlo. Es top secret. Remolins-Bítem i Jesús Catalònia, una victòria arran
d’una falta magitralment executada per Emili. Un empat també hagués estat acceptable, Jesús
bona primera part, segona van estar espessos. Una bona bona notícia: va debutar Aleix recu-
perat de la seva lesió. La Cava penúltim a la taula ¿és normal?. Paciència. Hi ha temps i marge
de millora. Falten 31 jornades. Segueixen les baixes de Tayo, Eric, Roger, Gaspar i Jaime. Si
diumenge no es guanya al Sant Pere i Sant Pau pot haver inquietud, ja que després es despla-
cen a Tortosa. Els roigiblancs tenen a Vila-seca el diumenge un complicat examen, el ser o no
ser.  
TERCERA CATALANA. TOTS ELS CANDIDATS A LA PART ALTA EXCEPTE UN ULLDECONA DESA-
PAREGUT DE COMBAT. Molts diran que tinc errors, clar que si. Vaig dir que l’Ulldecona  era

Fernando Garcia, el mag dels entrenadors

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

candidat i està penúltim a la taula. Però també vaig pronosticar que Perelló, Batea, Corbera,
Roquetenc i Santa Bàrbara eren candidats a l'ascens i aquests cinc equips ja són a les primeres
7 places. Com veuen l'error és mínim. Jornada que passa es confima que el Perelló va a mes, tot
i que no sé si Mohe i Magi estan conjuntats. El Roquetenc en silenci ja és quart, imbatut i un equip
correós. Batea i Corbera fidels a la seua línia de la temporada passada. El Batea pocs gols però
segueix amb el seu portal a zero. Santa Bàrbara va despertar amb el primer gol de Nico davant
d'un Horta poc encertat cara el gol. Un partit en què hi va haver una mica de lio, en alguns
moments determinats. Ulldecona i la Sénia van jugar a despistar ja que els 4 gols se'ls van mar-
car els mateixos equips amb rebutjos o errors. Gairebé podria dir que aquest Ulldecona no ascen-
dirà almenys que el seu mister pegui un cop d'autoritat. L’Ulldecona des que van cessar a
Sansano va perdre una mica l'encant, amb el seu cessament no van aconseguir l'objectiu de l'as-
cens i en aquesta lliga va pel mateix camí o pitjor. Si diumenge no guanya a Santa Bàrbara es pot
dir que gairebé adéu a l'ascens. La Sénia difícil calendari tres partits a casa contra Aldeana, Santa
Barbara, Perelló i desplaçament Aldeana. M'agrada el Campredó, donarà guerra. Al Perelló i
aquesta setmana a Corbera, tot i que només tenen un punt. Li falta gol. Ull amb Alcanar de Bartolí
estava en la meva travessa de descensos i crec que no ho estara. Se porten tres jornades i  ja
veiem un equip definit per a l'ascens, el Perelló. Van fitxar a Magí es va quedar Mohe. I ara han
incorporat a David Pena. I si cal fitxaran més per a l'ascens.

TERCERA CATALANA

L’Alcanar, amb la inspiració

d’Oriol, va encarrilar el partit con-

tra el Sant Jaume, amb gols en

moments psicològics que van fer

mal al Sant Jaume, sobre tot el

primer (42’), arran d’una indecisió

visitant. A l’inici de la represa, Oriol

va marcar el 2-0 i va consumar la

victòria. Sis punts per a l’equip de

Bartolí.

Corbera i Campredó van oferir un
partit molt intens i en el que van
haver-hi ocasions, però sense
encert. El Campredó, que havia
ofert bona imatge fins el
moment, va sumar el primer punt
gràcies al seu treball i la bona
actitud, i jugant amb deu des del
47 (expulsió de Ramon), frenant
un Corbera que va estar espès i
que també va quedar-se en deu a
la represa. Empat just.

CORBERA-CAMPREDÓ 0-0

El Roquetenc, tot i que encara li falta
ser més constant, està pel bon camí
i s’acosta al paper que li correspon.
Va remuntar el gol de Sam abans
del descans, amb els de Ferran i
Albert Gordo. I a la represa va poder
decidir. Però no va fer-ho i llavors,
amb l’1-2, va sortir l’orgull dels cale-
ro, un equip carregat de jugadors
locals que va fer patir al Roquetenc
creant incertesa fins el final. 

Genís, aviat, va fer l’1-0. El Pinell
va reaccionar i va empatar arran
d’un penal rigorós. A la represa,
els pinellans es trobaven còmo-
des, jugant bé. Però  poc a poc
van fer un pas enrera i els mora-
novencs van aprofitar-ho per
empènyer més amunt, decidint
Genís, després d’una gran passa-
da de Jacob. Segon triomf.

El Perelló va golejar el Flix en un
partit en què va ser superior i en
què, tal com reconeix Rius, tèc-
nic el Flix, hagués pogut fer més
gols. Bona imatge, amb actitud
i intensitat. Líder ferm. Àlex Clua
va fer l’1-0. Jaume Esteve va
empatar. Amb un gran gol, Àlex
va marcar el 2-1 (45’). I Magí, de
falta, va decidir (48’). Ramon (p)
va aconseguir el 4-1. 

PERELLÓ-FLIX 4-1

L’Aldeana va tenir les seues
opcions a la primera meitat,
però el Batea, a la represa, apro-
fitant una indecisió local, va fer
el 0-1 (Enric). Amb espais, el
Batea va tenir altres opcions que
va desfer Sergi Auré. Fins que
Cristian va sentenciar a poc del
final. Des de l’Aldea es destaca-
va el Batea, “equip sòlid i equili-
brat”. Bona sensació. 

ALDEANA-BATEA 0-2

Primer temps igualat, amb
moments de tensió, com l’acció
prèvia al penal que no va transfor-
mar Gilabert. A la represa, amb
l’Horta en 10, Millan arran d’una
falta va fer el 0-1. L’Horta va tenir
opcions però no encert i Nico, a la
contra, amb espais, de vaselina,
va decidir tot i el gol d’Estrada.  

Cap dels dos equips pot assolir la
primera victòria. Partit igualat amb
algunes opcions locals al primer
temps, però gol visitant d’Amado.
A la represa, insistència de
l’Ulldecona i remuntada amb gol
de Santi i Saül. Però al 90’ Pau,
arran d’una falta, va empatar. Punt
animicament bo per a la Sénia.

El Godall es va destapar i va ser com
l’equip campió. La diferència fou que li
van entrar les ocasions davant d’un
Ginestar desconegut. Ferran (3),
Marius (2), Zaragoza (4), Jordi, Carlos
i Marc van marcar. El Ginestar, amb el
10-1, es va quedar amb vuit.

Amb fermesa El Batea creix Falta el gol

L’AMETLLA-ROQUETENC 1-2

Orgull calero

MÓRA LA N-PINELL 2-1

Genís determina
ALCANAR-S. JAUME 2-0

Dos d’Oriol

HORTA-S. BÀRBARA 1-2

El Santa millora

ULLDECONA-LA SÉNIA 2-2

No arranquen GODALL-GINESTAR 12-1

Resultat històric

VIRUS FIFA

Lizaso: “és vergonyós el que passa”

El ‘Virus FIFA’ com ha estat batejat la nova decisió de l’organis-
me de no deixar fer la llicència a jugadors que no tinguin la do-
cumentació validada, afecta, tal com vam dir la setmana passa-
da, a clubs com el Móra la Nova, entre altres. Però també el
Pinell que es troba en què no pot comptar amb dos jugadors,
Vavà i Ismail. I amb situació similar per tenir el passaport cadu-
cat. El resguard fet al consulat no és suficient i la documenta-
ció ha de passar per Madrid i per la UEFA amb el que això su-
posa, amb el temps que necessita per rebre la validació. Per al
Móra la Nova, amb les baixes que té per lesió i sanció, les que
disposa pel ‘Virus’ agreugen la situació de l’equip, molt minvat
en l’inici del campionat. Lizaso, el tècnic, declarava després del
partit que “entenc que hi hagin unes normatives que s’han de
complir però és vergonyós que en futbol regional ens trobem ai-
xí, amb casos de jugadors que estan empadronats a Móra, i que
la temporada passada ja hi eren federats”. 

El Móra la Nova va guanyar el Pinell i en la propera jornada vi-
siten el Ginestar, en el derbi de la Ribera. 
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Fran Reolid (Catalònia)

Vicent Brull
(Perelló)

Xavi Pomada (la Sénia)     Aaron (R. Bítem) 

Cristian (Tortosa)

Edgar (Camarles)     Guiu (Gandesa)

Joan Zaragoza (Godall)

Cristofer (Amposta)   Teixidó (J. i Maria)

L’EQUIP 
DE LA SETMANA

EQUIP
D.

Jesús i Maria
Santa Bàrbara 
Camarles
R.-Bítem
L’Ampolla
Godall 
La Cava
La Sénia 
Batea
Alcanar
Flix
Gandesa
Pinell
Rapitenca
Tortosa
Amposta
Perelló
San Jaume
Ulldecona
Catalònia
Deltebre
Móra Nova
Alcanar B
Campredó
Corbera
Aldeana
L’Ametlla
Ginestar 
Roquetenc
Horta

4
5
5
6
7
7
7
7
8
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
11
12
12
14
14
15
16
16
16
16
17

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: FC Godall

Aquest Godall sembla que encara està a Quarta Catalana, com un campió. 12 gols al
Ginestar, tres partits i només una derrota, diumenge jugaven al bàsquet, pilota a l'aire i
gol. En tres jornades ja es confirma que no baixarà, en el seu camp segueixen invictes
i ja vaig avisar que allí pocs equips guanyaran.

Off the record
DELFIN TOP SECRET. El galerenc Delfin Ferreres
ha estat a Austràlia un mes amb Gombau com a
convidat i ha presenciat tot els entrenaments de
l’ampostí. "És un un déu, pega un cop a la taula i
els jugadors no diuen res", em diu Delfin. Ara ja els
puc comentar que el Tortosa i l’Alcanar van con-
tactar amb aquest mister per poder parlar-ne , es
van interessar per ell. Potser algú més també ho
ha fet. 

ALS EQUIPS DE TARRAGONA, NI PA NI AIGUA. El
Camarles va demanar a la Canonja si podrien can-
viar el partit per estar en obres terreny. La Canonja
va dir "No i no". Estic segur que cap equip ebrenc
hagués dit el no. La passada temporada el Godall
a la primera volta va jugar molts partits al seu
camp i en la segona fase tots els equips ebrencs
canviar l'ordre de camp. Els de Tarragona no ens
volen, se'n recorden de l'afer del Camp Clar-
Aldeana fa quatre temporades? Quan va morir un
directiu de l’equip aldeà a les poques hores de
jugar el partit, els de Camp Clar van dir "No us pre-
ocupeu que el partit el jugarem un altre dia”. Ells
després van aplicar la llei i la federació els va
donar els tres punts per no presentar-se l’Aldeana.
Senyors, als de Tarragona ni pa ni aigua.

Joan Zaragoza (Godall)

Joan Zaragoza després de jugar amb l’equip del seu
poble, la Sénia, va fer un canvi, anant al Godall on va ser
el màxim artiller de la 4a Catalana. De vegades cal emi-
grar perquè et valorin. Diumenge va fer quatre gols.

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

Avui, oferim la regularitat per equips des de l’Ascó (Tercera divisió), fins a la Tercera Catalana -els pri-
mers 11 equips per ordre alfabètic-. La setmana vinent apareixeran els altres equips de Tercera. I a
la plana 20, ja poden trobar les primeres puntuacions de Quarta. Recordem que es puntuen cinc juga-
dors per equip cada jornada, amb 5, 4, 3, 2 i 1 punt. I així es van acumulant els punts i hi ha equips
que tenen algun jugador més ja amb punts que altres en els que no s’han repartit tant.

El protagonista

JUGADORNº
Cristino
Virgili
Genis 
Munta
Eizaguirre
Edu Vives
Dani Argilaga
Gabernet
Socias

7
7
4
4
4
2
2
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

ASCÓ
Nº P. JUGADORNº

Gustavo
Becerra
Victor
Jonatan
Cristopher
Marc Vernet
Issac
Reales
Diego

7
7
6
6
5
5
5
4
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

AMPOSTA
Nº P JUGADORNº

Agus
Toño Gimenez
David Silva
Gerard Verge
Raul Istoc
Pascual
Alex Borrull
Ivan Gasparin
Ivan Paez
Alexis

11
7
5
5
4
3
3
3
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

RAPITENCA
Nº P JUGADORNº

Josep Trinquet
Jan 
Adrià Valsels
Xavi Molas
Ion
Romero
Ximeno
Figo
Ivan Diaz

14
7
7
4
3
3
3
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

ALCANAR
Nº P

JUGADORNº
Maikel
Sergio Ruiz
Roldan
Xema
Paco Casas
Ferran Simo
Enric Safont
Albert Sanchez
Robert Cabrera
Xavi Callau

10
9
8
5
3
3
3
2
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

L’AMPOLLA
Nº P. JUGADORNº

Edgar 
Juanjo Centelles
Abraham 
Joshep Ongola 
Marc Prades
Gerard Fresquet 
Francesc Melich
Cristian Bertomeu 
Pau Sansaloni

9
7
6
5
4
4
4
3
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

CAMARLES
Nº P JUGADORNº

Marc Casanova
Miquel Mola
Enric Ferre
Marc Mars
Oriol Bertomeu
Jaume Pedra
Robert Lopez
Joel Tomas

12
10
10
8
2
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

DELTEBRE
Nº P JUGADORNº

Jaume Guiu
Federic Gine
Marc Domenech
Jaume Gumiel
Jaume Soriano
Pere Martinez
Joan Batiste
Pol Blade
Genis Navarro
Dani Benaiges

10
7
5
5
5
4
3
2
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

GANDESA
Nº P

JUGADORNº
Toni Ondozabal
Fran Reolid
Pau Diez
Joan Casanova
Dani Inesta
Cristian Arasa
Sergi Escoda
Ivan Cornejo
David Ibañez
Juanjo Rovira

10
9
6
5
4
3
3
3
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

CATALÒNIA
Nº P. JUGADORNº

Teixidó
Mauri
Sebas
Ferreres
Sergi Curto
Ivan
Albert Torres
Nico Diaz
José Mari

7
7
6
6
5
5
5
4
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

J. I MARIA
Nº P JUGADORNº

Raimon
Mario 
Jordi Lleveria
Ferran
Narcís
Marc Pardo
Ruibal
Chicho
Selu

10
8
7
6
5
4
2
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

LA CAVA
Nº P JUGADORNº

Aaron
Sergi Bel 
Jota 
J. Ramon 
Àngel
Emili
Enric Ubalde 

12
10
8
7
6
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

R. BITEM
Nº P

JUGADORNº
Cristian Ventura
Joel 
Monge
David Vilanova
Moha
Gerard Estrella
Alfonso Povill
Josep Vilanova
Manel Puig

8
8
5
5
5
5
4
4
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

TORTOSA
Nº P. JUGADORNº

Moha
Gerard Curto
Pau Gonzalez
Eric Segarra
Floro
Oriol Queralt
Marc Chillida
Andreu Queralt
Sergi Solé
Pau Morralla

8
8
6
5
5
3
3
3
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

ALCANAR B
Nº P JUGADORNº

Corella 
Sergi Auré 
Ignasi Colat
Manel Llambrich 
Oscar Insa 
Floren Alegre 
Adria Sánchez
Marc Monteso
Lluc Pepiol

9
7
6
5
4
3
2
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

ALDEANA
Nº P JUGADORNº

Abraham 
Sergi Garcia 
JosÉ Madrid
David 
Sam Figueras
Ivan 
Ruben Jaume
Gregori
Jon Bayo

10
8
6
5
5
5
3
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

L’AMETLLA
Nº P

JUGADORNº
Agusti
Aleix Muñoz
Jordi Vilanova 
Kiko
Adria
Abel
Abel 
Enric 
Almestoy
Cristian

9
8
6
6
5
3
2
2
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

BATEA
Nº P. JUGADORNº

Jordi Benaiges
Jaume Cortiella
Joel Rodriguez
Miguel 
Carlos Roca
Edu Roig
Ramon Zaragoza
Johan
Edgar Montserrat
David Escandell

8
6
6
5
4
4
4
3
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

CAMPREDÓ
Nº P JUGADORNº

Bernat
Cornejo
Oscar Colat
Oscar Gilabert
Jose Gallego
Ahmed
Josep Blach
Oriel Saladie
Toni Calafat
Jaume 

10
8
7
5
4
3
2
2
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

CORBERA
Nº P JUGADORNº

Jaume Esteve
Andreu Peral 
Joan Mani
Oscar Casals
Oleguer
Llorenç Peral
Raül Carrasco
Joel Calvilo
Andreu Carranza

12
7
5
5
5
4
4
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

FLIX
Nº P

JUGADORNº
Sergi Anguera
Arnau Alcovero
Albert Batiste 
Aleix Figueres
Arnau Galbany
Alex Domench
Jordi Sabate

8
7
5
4
3
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

GINESTAR
Nº P. JUGADORNº

Kevin
Joan Zaragoza
Ruben Ibeas
Marius
Oriol Matamoros
Ferran Ventaja 
Alex Ramos 
Marc Lleixa

10
7
7
6
4
4
3
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

GODALL
Nº P JUGADORNº

Marc Baiges
Davis Bes
Vicen Pellisa
Sergi Rodriguez
Alex Martinez
Oscar Celma
Joan Esmel
Alejandro
Salva

10
9
7
5
4
3
3
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

HORTA
Nº P JUGADORNº

Manu
Xavi Pomada
Quim
Aitor
Marc Fonollosa
Andreu
Amado
Ivan Garcia
Jordi Escubedo

14
9
6
6
3
2
2
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

LA SÉNIA
Nº P
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Roquetenc-Alcanar (17 h)
Campredó-Godall (17 h)

diumenge
Batea-Perelló (17 h)

la Sénia-Aldeana (16 h)
S. Bàrbara-Ulldecona (16.30 h)
Sant Jaume-Horta (18h) J. i Maria

Pinell-l’Ametlla (16.30 h)
Ginestar-Móra Nova (16.30 h)

Flix-Corbera (17 h)

RESULTATS

3a jornada, Tercera catalana  

Aldeana-Batea 0-2

Ulldecona-la Sénia 2-2

Horta-S. Bàrbara 1-2

Alcanar-S. Jaume 2-0

l’Ametlla-Roquetenc 1-2

Móra N- Pinell 2-1

Godall-Ginestar 12-1

Corbera-Campredó 0-0

Perelló-Flix 4-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Perelló 3 6 1 9

2. Batea 3 4 0 7

3. Corbera 3 5 2 7

4. Roquetenc 3 5 3 7

5. Móra Nova 3 7 3 6

6. Alcanar 3 3 1 6

7. S. Bàrbara 3 3 2 6

8. Godall 3 14 5 4

9. Horta 3 5 5 4

10. Flix 3 6 8 4

11. Pinell 3 5 6 3

12. l’Ametlla 3 4 5 3

13. Aldeana 3 2 4 3

14. S. Jaume 3 3 8 3

15. la Sénia 3 5 7 1

16. Campredó 3 1 3 1

17. Ulldecona 3 3 6 1

18. Ginestar 3 5 17 1

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Camarles-Canonja (17.30) Ampolla

Tancat-Cambrils (17 h)
diumenge

l’Ampolla-Deltebre (17 h)
Catalònia-J i Maria (16.30 h)

Alcanar-R. Bítem (18 h)
Vilaseca-Tortosa (17 h)
la Cava- SP i SP (16 h)
Roda Berà-Valls (16.30 h)
Gandesa-Camp Clar (16 h)

RESULTATS

3a jornada, Segona catalana

Canonja-l’Ampolla 3-0

Cambrils-Camarles 0-3

J. i Maria-Tancat 5-0

Rem.Bítem-Catalònia1-0

Tortosa-Alcanar 0-0

SP i SP-Vilaseca 1-5

Valls-la Cava 3-2

Camp Clar-R. Berà 0-0

Deltebre-Gandesa 1-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. R. Bítem 3 11 2 9

2. Vilaseca 3 10 1 9

3. J. i Maria 3 8 4 6

4. Canonja 3 7 3 6

5. Gandesa 3 5 3 6

6. SP i SP 3 5 7 6

7. Tortosa 3 6 3 4

8. Cambrils 3 6 6 4

9. Roda Berà 3 2 2 4

10. l’Ampolla 3 6 7 4

11. Valls 3 6 7 4

12. Camarles 3 2 7 3

13. Catalònia 3 4 5 3

14. Deltebre 3 2 7 3

15. Alcanar 3 4 5 2

16. Camp Clar 3 1 4 2

17. la Cava 3 3 5 1

18. Tancat 3 2 17 0

Segona catalana

Els
resultats
de la

jornada

El Remolins-Bítem ha
guanyat les tres jornades i és
el líder de la competició, a la
Segona catalana. Diumenge

visita l’Alcanar

Líder
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 
Viladecans-Santboià

Torredembarra-Almacelles

Reddis-Tàrrega

Morell-Balaguer

J. 25 Setembre-Igualada

Catllar-Mollerussa

Amposta-Rapitenca (diu 17h)

S. Ildefons-Lleida

Vilanova-Torreforta

RESULTATS
3a jornada, Primera catalana

Almacelles-Viladecans 1-0

Tàrrega-Torredebarra 3-0

Balaguer-Reddis 1-1

Igualada-Morell 1-2

Mollerussa-J. 25 Setem. 1-1

Rapitenca-Catllar 1-1

S. Ildefons-Amposta 1-1

Torreforta-Lleida 0-0

Santboià-Vilanova 1-0

Primera catalana

Una acció del derbi entre el Remolins-Bítem i el Catalònia.

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Santboià 3 8 2 7

2. Catllar 3 5 2 7

3. Tàrrega 3 3 0 5

4. Mollerussa 3 4 2 5

5. Juv 5 Sete. 3 4 3 5

6. Amposta 3 3 2 5

7. Almacelles 3 3 2 5

8. Rapitenca 3 5 2 4

9. Reddis 3 5 4 4

10. Vilanova 3 1 1 4

11. Torredembarra 3 2 4 4

12. Morell 3 3 6 4

13. Balaguer 3 3 3 3

14. Viladecans 3 2 3 2

15. S. Ildefons 3 3 5 2

16. Torreforta 3 2 4 1

17. Lleida 3 0 6 1

18. Igualada 3 3 8 0

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

E Escola-Catalònia (16 h)

R. Bítem-Camarles (17 h)

Tivenys-Aldeana (15 h)

diumenge

Vilalba-J. i Ma (diu 16.30h)

Ascó-Arnes (17 h)

Benissanet-Roquetenc (16 h)

Olimpic-la Galera (17 h)
Xerta-Bot (16.30 h)

RESULTATS

1a jornada 4a catalana 

Arnes-Vilalba 0-2

Roquetenc-Ascó       1-1

Catalònia-Benissanet      3-1

La Galera-Ebre E.          0-2

Bot-Olimpic 1-2

Xerta-Camarles             4-3

Aldeana-R. Bítem      1-1

J i Maria-Tivenys           4-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF  GC   P

1. J i Maria         1 4 1 3

2. Catalònia       1 3 1 3

3. Ebre Escola    1 2 0 3

4. Vilalba            1 2 0 3

5. Xerta             1 4 3 3

6. Olimpic           1 2 1 3

7. Aldeana          1 1 1 1

8. Ascó             1 1 1 1

9. Rem. Bítem    1 1 1 1

10. Roquetenc    1 1 1 1

11. Camarles      1 3 4 0

12. Bot              1 2 1 0

13. Benissanet    1 1 3 0

14. Arnes           1 0 2 0

15. la Galera      1 0 2 0

16. Tivenys        1 1 4 0

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 

Bonaire-Santa Eugenia

Guineueta-S. Pere

At Prat-La Roca

Santpedor-Sabadell

Palleja-S. Gabriel

Fontsanta-Llerona

Tortosa E-S.Quirze (dis17h)

Pardinyes-Cerdanyola

RESULTATS

1a jornada 

S. Pere-Bonaire

3-1

la Roca-Guineueta   4-1

Sabadell-At. Prat       2-2

S. Gabriel-Santpedor  6-1

Llerona-Palleja  1-9

S. Quirze-Fontsanta   1-2

Cerdanyola-Tortosa E 1-1

S. Eugenia-Pardinyes 0-3

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF  GC   P

1. Palleja            1 9 1 3

2. S. Gabriel         1 6 1 3

3. La Roca            1 4 1 3

4. Pardinyes          1 3 0 3

5. S. Pere Pesc.     1 3 1 3

6. Fontsanta          1 2 1 3

7. At Prat              1 2 2 1

8. Sabadell            1 2 2 1

9. Cerdanyola        1 1 1 1

10. Tortosa Ebre    1 1 1 1

11. Sant Quirze     1 1 2 0

12. Bonaire           1 1 3 0

13. Guineueta        1 1 4 0

14. S. Eugenia       1 0 3 0

15. Santpedor        1 1 6 0

16. Llerona            1 1 9 0

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA 

C- Clar-Santboià

S- Vicent-Fontsanta

Molins-Ulldecona (dis18.15h)

la Cava-Levante (diu 12h)

Vilafranca-Montserratina

Riudoms-Icomar

Suburense-Pub Cases

RESULTATS (dia 21)

1a jornada 

Santboià-Sant Cugat   1-5

Fontsanta-C. Clar    0-5

Ulldecona-St. Vicenç   1-9

Levante-Molins  1-2

Montserratina-la Cava  0-3

Icomar-Vilafranca  2-3

P. Cases-Riudoms     0-0

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF  GC   P

1. St. Vicent            1 9 1 3

2. C. Clar                1 5 0 3

3. S. Cugat              1 5 1 3

4. la Cava               1 3 0 3

5. Vilafranca           1 3 2 3

6. Molins Rei           1 2 1 3

7. Pub Cases          1 0 0 1

8. Riudoms             1 0 0 1

9. Suburense          0 0 0 0

10. Icomar            1 2 3 0

11. Levante           1 1 2 0

12. Montserra.       1 0 3 0

13. Santboià          1 1 5 0

14. Fontsanta        1 0 5 0

15. Ulldecona         1 1 9 0

Femení. 1a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 

RESULTATS
1a jornada 

Copa
Amposta-Vinaròs 4-1

Roquetenc-Alcanar 2-1
Alcanar-Rapitenca 2-1
Rapitenca-Roquetenc
3-0

Final
Dissabte 27 a Ulldecona
17.30 h Amposta-
Rapitenca

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC   P

Veterans
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Aquest proper diumenge 28 de
setembre tindrà lloc la Pedalada
2014 i dins dels actes de la set-
mana de la mobilitat sostenible i
segura. La concentració de bici-
cletes serà a les 09.30 h aquest
diumenge davant l'Ajuntament.
Enguany la marxa cicloturista
serà a l'embarcador de l'Aldea.
D’altra banda, el passat diumen-
ge 21 de setembre tenia lloc la
sortida al Barranc dels
Pixadors. El fet de la campanya
llançada per la regidoria d'es-
ports: Saps qui sóc..., però no
em coneixes, sumat a les ganes
de conèixer el nostre terme,

una vegada desvetllada la cam-
panya, ha fet que 33 persones
hagin desafiat les inclemències
meteorològiques d'aquest diu-
menge i hagin pogut gaudir de
la ruta.
“Barranc dels Pixadors, Serra
de les Veles, Argiler D'Anguera,
Benixarop i d'altres humils
indrets del nostre territori que
amaguen petits racons desco-
neguts per gran part de nosal-
tres. Petits racons que és con-
formen esperant la visita de tots
aquells als que ens agrada gau-
dir dels senzills plaers i de l'en-
cant natural”. 

Pedalada 2014
A L’ALDEACAMP DE L’AMPOLLA

Aquest diumenge dia 21 de
setembre es va realitzar la
Cursa dels 10Km de Jesús
organitzada per l’EMD de
Jesús, la vuitena prova del
Circuit del Running Series de
les Terres de l’Ebre. Amb 111
corredors inscrits va
començar la prova a les
10:30 del matí amb el temps
amenaçant pluja la qual va fer
acte de presència tan aviat
com es va donar el tret de
sortida, la cursa es va desen-
volupar sense cap incidència i

amb una durada total de 59
minuts. El primer classificat
de la categoria Absolut
Masculí va ser l’atleta Sergi
Hidalgo Bladé de l’equip
Runnersworld Tarragona amb
un temps de 34’ 55” i la pri-
mera classificada categoria
Absolut Femení va ser la
corredora Pilar Rus Garcia de
l’equip Borges Trail AAEET
Valls amb un temps de 40’
12”. Els primers classificats
locals foren  Marta Sales i
Xavier Alquezar Verges.

10 Km
A JESÚS, DIUMENGE PASSAT

Primer rànquing de puntuacions
QUARTA CATALANA. INICI DE LLIGA. JOAQUIN CELMA

En els darrers anys, els equi-
pos sèniors femenins al terri-
tori han anat deixant la com-
petició. El fet que les joves
jugadores havien de marxar
a estudiar a Barcelona disso-
lia els conjunts del nostre
territori. 
A Amposta, però, de l’equip
júnior, passaven diverses
jugadores a la categoria
sènior i van decidir iniciar
aquest projecte, englobant
jugadores de les comaques
ebrenques. Ha hagut bona
resposta i s’ha pogut crear
un equip Terres de l’Ebre,
amb seu a Amposta, tot i que

el primer partit, aquest cap
de setmana, es disputarà a
Alcanar per la competició
d’esgrima que hi ha al pavelló
de la capital del Monstià.
Pere Picot és el tècnic i un
dels artifexs d’aquest equip
que està gestionat amb les
aportacions de cada jugado-
ra i que està buscant ajuda
en forma d’un patrocinador.
Mònica Querol, jugadora de
Tortosa, que en 18 anys va
fitxar amb el CBT, arribant
fins la Primera B, i que també
va jugar a Lleida, és la juga-
dora més veterana amb 32
anys. Ella explica que “tenim

molta il.lusió i la veritat és
que una vegada s’ha informat
de la creació de l’equip, han
hagut més jugadores que
s’han interessat per venir a
entrenar i tornar a practicar
el bàsquet”. L’equip compe-
tirà a Tercera catalana.  

Terres de l’Ebre, nou equip de bàsquet femení
AMB SEU A AMPOSTA

Inauguració gespa artificial

El President de la FCF,
Andreu Subies, va assistir a
la inauguració del camp de
gespa artificial del CF
Ampolla acompanyat del

Delegat de Terres de l'Ebre,
Joaquín del Pino. La inaugu-
ració va comptar també
amb la presència d'autori-
tats com l'alcalde de
l'Ampolla, Paco Arasa, el
vicepresident de la
Diputació de Tarragona,
Pere Panisello, i la
Delegada d'Esports a les
Terres de l'Ebre, Cinta
Espuny.
En finalitzar els parlaments
que donaven per inaugura-
da les gespa, el president
Subies va fer entrega d'una
placa commemorativa d'a-
quest dia tan especial a
Paco Gilabert, el president

L’acte va tenir lloc

divendres passat

Inauguració

XV MILLA URBANA. DIUMENGE (17 H)

Vila de Móra la Nova

El Club Multisports Tivissa
organitza aquest diumenge
28 de setembre, amb el
patrocini de l'Ajuntament de
Móra la Nova, la XV Milla

Urbana Vila de Móra la Nova.
La cursa començarà a les
17 hores davant del pavelló
firal. Hi haurà obsequis per a
tots els participants.

Mònica Querol, ex CBT a
Primera B, és la jugadora
veterana del nou equip

Nova etapa

Aquest passat dissabte dia
20 de setembre al Pavelló
de Ferreries es va dur a
terme la presentació dels
equips del club, des dels
més petits fins als veterans,
esdeveniment que va servir
per poder veure’ls jugar mit-
jançant partits amistosos

que es van programa durant
tot el dia.

Partit de veterans

El plat fort, però, fou per la
tarda amb el partit que van
disputar l’equip dels
Veterans del  club tortosí

contra els del FC Barcelona,
una oportunitat única per
veure jugadors coneguts que
van competir al màxim nivell
de l’handbol estatal. En
general, tota la jornada fou
una gran festa de l’handbol
per al Centre d’Esports
Tortosa. 

Presentació equips del Centre d’Esports Tortosa
PARTIT DE VETERANS CONTRA EL BARÇA

JUGADOR PUNTS EQUIP
Albert Alegre
David Pujol
Josep Reverte
Nando Calduch
Joan Nicolas
Joaquin Miralles
Victor Gil
Jose Luis Amador
Raul Martinez
Omar 
Alexis Pedraza
Nacho Aroca
Albert Troyano
Sisco Mendez
Albert Miro
Xavi Roldan
Roger Mora
Miguel Gonzalez
Ruben Brull
Alex Grau 
David Domenech
Alvar Ramos
Jordi Segura
Genis Aubanell
Oriol Salvado
Marc Gilabert
Jordi Alifonso
Alex Rovira
Jack Dabemport
Jonatan Melich
David Espuny
Toni Aranda
Lluis Matamoros
Diego Gonzalez
Jordi Baucells
Cristian Cid 
Carlos Zacaries
Dani Fernandez
Alex 
Nestor Altaba

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

Aldeana
Aldeana
Aldeana
Aldeana
Aldeana
Arnes
Arnes
Arnes
Arnes
Arnes
Asco B
Asco B
Asco B
Asco B
Asco B
Benissanet
Benisanet
Benisanet
Benisanet
Benisanet
Bot
Bot
Bot
Bot
Bot
Camarles
Camarles
Camarles
Camarles
Camarles
Ebre Escola
Ebre Escola
Ebre Escola
Ebre Escola
Ebre Escola
Catalonia
Catalonia
Catalonia
Catalonia
Catalonia

JUGADOR PUNTS EQUIP
Isma
Dani Beltran
Didac
Llorench
Rovira
Rocha
Rafel Reverte
David Mosegui
Oriol Lazaro
Ferran Adell
Johan
Nicolas
Dany Calvo
Yuber Alejo
Josep Gonzalez
Jonathan Ruiz
Cristan  Melero
Lander 
David Martinez
Pau Rius 
Roger Marti
Josep Marti
Raimon Pardo
Javier Genaro
Bruno Pitarch
Josep Folque
Robert
Victor Bertomeu
Sanz
Pere Nacher
Abdul
Jhon
Joan Aregio
Aubanell 
Ros
Edgar Pepio
Didac Martinez
Marc Vericat
Toni Cid
Angel Garcia 

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

J i Maria
J i Maria
J i Maria
J i Maria
J i Maria 
La Galera
La Galera
La Galera
La Galera
La Galera
Olimpic
Olimpic
Olimpic
Olimpic
Olimpic
R- Bitem
R-Bitem
R-Bitem
R-Bitem
R-Bitem
Roquetenc
Roquetenc
Roquetenc
Roquetenc
Roquetenc
Tivenys
Tivenys
Tivenys
Tivenys
Tivenys
Vilalba
Vilalba
Vilalba
Vilalba
Vilalba
Xerta
Xerta
Xerta
Xerta
Xerta
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GASTRONOMIA

«Primentons i Tomates». Avui: 
Risotto amb espàrrecs i formatge de cabra

Imatge de la setmana. 

INGREDIENTS (4 persones)      PREPARACIÓ: 40 min.
Ingredients per fer el puré d'espàrrecs:
500g espàrrecs
50g formatge de cabra
100g de mascarpone
sal, pebre negre, nou moscada
Ingredients per fer el Risotto**:
1/2 cullera sopera de mantega
2 cebes
400g arròs de qualitat**
1l de brou vegetal

PER FER EL PURÉ D'ESPÀRRECS:
Rentar i tallar les puntes dels espàrrecs de 2 a 3 cm i en biaix.

Coure els espàrrecs al vapor o en aigua bullint salada. Reservar
les puntes dels espàrrecs i la resta reduir-ho en puré. Incorporar
els 50g de formatge de cabra i els 100g de mascarpone al puré
d'espàrrecs. Afegir sal, pebre i una mica de nou moscada. Reser-
var aquest puré.

PER FER EL PURÉ D'ESPÀRRECS:
En una casserola que mantingui be la calor hi posem l'oli i so-

fregim la ceba tallada fina fins que quedi daurada. Afegim l'arròs

i remenem amb una espàtula de fusta. Quan l'arròs comença a
agafar un color transparent hi agregem un cullerot o dos de brou
sempre mantenint la barreja bullint i remenant constantment.
Quan veiem que el brou ha estat absorbit hi posem un altre culle-
rot de brou i seguim remenant fins que quedi absorbit. Aquest es
el procediment a seguir fins que la cocció s'acabi. Anar posant
brou de mica en mica a cullerots sense deixar de remenar. Aquest
procediment dura en general uns 20 min. Cal tastar de manera
periòdica per veure el punt de cocció i si s'acaba el brou afegi-
rem aigua en ebullició. El gra d'arròs ha d'estar tendre i el conjunt
ha de tenir un aspecte cremós. Un cop fet l'arròs, incorporem el
puré i les puntes d'espàrrecs. Deixar reposar a foc apagat uns mi-
nuts i remenar be. Això el farà encara més cremós. Rectifiquem
de sal i pebre.

- Es pot substituir el formatge de cabra per formatge gruyère i
els espàrrecs per brocoli.

- Una variant de la recepta consisteix en afegir un vas de vi
blanc sec i deixar-lo reduir abans de començar a tirar el brou.

** Es important que l'arròs sigui de qualitat per aconseguir
bons resultats. Recordem que l'arròs és el responsable d'anar alli-
berant el midó i la cremositat del risotto ve donada per l'allibera-
ment d'aquest midó aconseguit a base de remenar. 

Al nostre territori tenim arrossos molt i molt bons!

Valor nutricionals 
aproximats:

vitamines: B1 (13%) 
C (25%)
E (20%)

àcid fòlic (36%)
Beta-carotens (7%)

Sals minerals: 
calci (19%)

magnesi (28%)
Seleni (99%)
Ferro (13%)

Potassi (28%)

Fibra alimentària: 13 %
Lípids: 17 %

Proteïnes: 27%
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Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel

Cel serè en general, amb algun interval de núvol baix al sector central del lito-
ral.

Precipitacions

No s'esperen precipitacions.

Temperatures

Les mínimes seran similars o lleugerament més baixes; es mouran entre 1 i 6 ºC
al Pirineu, entre 6 i 11 ºC al Prepirineu i a la depressió Central, entre 10 i 15 ºC
al prelitoral i entre 12 i 17 ºC al Litoral. Per la seva banda, les màximes seran
similars o lleugerament més altes; oscil·laran entre 18 i 23 ºC al Pirineu, si bé
seran més baixes al seu vessant nord, i entre 22 i 27 ºC a la resta del territori.

Visibilitat

Bona, si bé de matinada i fins a primera hora del matí es formaran bancs de
boira i boirina a planes i fondalades de l'interior.

Vent

A l'interior el vent serà fluix i de direcció variable tota la jornada. Al litoral de
matinada bufarà vent de component nord i oest entre fluix i moderat, més
reforçat a l'Empordà amb algun cop fort. Al centre del dia girarà a component
sud i est fluix amb cops moderats. A la nit quedarà fluix de component nord i est.

El temps. Previsió

MATÍ

SOL

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

25º 15°

Farmàcies de guàrdia.

Martí Marin, Mª dels Angels      

Av. Goles de l'Ebre, 217  (Deltebre) 977480032

Joanna Pedrola - Roser Olivella    

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

Gamundi Miret CB   

Av. Colon, 8 (Ferreries) (Tortosa) 977500923   

Ulldemolins Reverter, Xavier        

Generalitat, 17  (Alcanar) 6697949219     

Mª Cinta Vidal - Cinta Baixauli 

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

Borrut Valles, Josep M               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419                                                           

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Vius un període molt estimulant per desplegar
tota la teva creativitat sentimental. Respecte a
la teva salut, tracta d'evitar dormir-te massa
tard i tot anirà millor.

Taure
20/4 al 19/5

Has de reflexionar davant de certs problemes
amb la teva parella i pensar si estàs actuant
segons els teus  interessos. Controla més les
teves emocions.

Bessons
20/5 al 21/6

Adapta't a les circumstàncies de la teva vida sen-
timental i busca la bona harmonia. Avui és millor
que evitis en la mesura possible tot tipus de dis-
cussions.

Cranc
22/6 al 21/7

En l'amor el tens tot al teu favor. T'has d'apropar
a la persona que desitges amb més confiança.
Actualment, l'ansietat és la teva pitjor companya
de viatge.

Lleó
22/7 al 22/8

Tinguis o no parella és probable que trobis algú
que et resulti molt atractiu. Respecte a la teva
salut, en com funciona la teva ment està la solu-
ció. No canviïs tant d'idees.

Verge
23/8 al 21/9

La teva imatge de cara als altres canvia. Els
canvis seran positius. Deixar enrere tot allò
que et provoqui inquietud, que t'aclapari i
que sol produeixi malestar en la teva vida.

Balança
22/9 al 22/10

Tindràs en el teu costat la persona que pot
facilitar·te les coses per resoldre els teus
problemes sentimentals. Per no emportar-te
sorpreses, fes-te una revisió.

Escorpí
22/10 al 21/11

En assumptes d'amor és possible que avui et
deixis arrossegar per emocions intenses.
Respecte a la teva salut, pensa que una bona
forma física et facilita un bon estat mental.

Sagitari
21/11 al 21/12

Temps molt emprenedor i atrafegat al teu món
personal i en les teves relacions socials. T'has
d'apartar de qualsevol situació que et porti a
viure tensions.

Capricorn
21/12 al 19/01

El teu entusiasme sentimental ha d'estar precedit
de la lògica. Respecte a la teva salut, el teu cansa-
ment prové de la teva indolència i de la teva falta
d'exercici.

Aquari
20/1 al 18/2

En assumptes d'amor no t'exigeixis massa i
tot t'anirà millor. Has de vigilar els menjars
fora de casa i evitar el consum exagerat de
begudes alcohòliques.

Peixos
19/2 al 20/3

En assumptes d'amor, avui, el teu cor té una
especial sensibilitat. Respecte a la teva salut
has d'evitar consumir al menjar un excés de
greix.

55.000
L E C T O R S
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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

877  180 170

comercial@mesebre.cat

No 
t’ho pensis 

més!
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Més Ebre: Primer que res
m’agradaria preguntar-li què li
va impulsar a estudiar psico-
logia, a ser psicòloga?
Mònica Vallés: El motiu prin-
cipal d’haver estudiat psicolo-
gia és l’ interès per la comple-
xitat i varietat que presenta la
ment humana. Saber com ens
comportem, per quin motiu
ho fem d’aquesta manera i
com això ens afecta d’una
manera o altra. I la possibilitat
d’ajudar i acompanyar a qui
ho necessita. Especialment,
ara m’atrau la psicologia d’e-
quips, la relació, la comunica-
ció, la solució de conflictes, el
lideratge... 
ME: Creu que, en general,
avui en dia ja es veu al psicò-
leg com la persona que ens
pot ajudar a millorar, i no
només com a l’especialista al
que, si és possible, que ningú
sàpiga que hi anem?

MV: La visió d’anar al psicò-
leg va evolucionant tot i que a
un pas massa lent, en la meva
opinió. Ens agradar molt
aconsellar d’anar al psicòleg,
però és més difícil quan un ha
de decidir d’anar-hi, molts
cops per creences instaura-
des. 
ME: En l’esport cada cop és
més habitual la presència d’un
psicòleg. En col·lectius d’al-
tres àmbits, també. Quan això
succeeix és per alguna
cosa...Què és el que pot apor-
tar?
MV: La psicologia esportiva
intervé de diferent manera
que la psicologia clínica. En la
clínica ha d’existir algun pro-
blema o malaltia mental. En
canvi a l’esportiva la interven-
ció és majoritàriament per
entrenar habilitats mentals i
assessorar per augmentar el
rendiment. És a dir, no té per-
què haver un problema a prio-
ri perquè el psicòleg formi
part d’un equip esportiu.  
ME: Vostè col·labora amb
col·lectius com el CD Tortosa.
Quins són els objectius?
MV: La intervenció psicològi-
ca a qualsevol equip esportiu
és l’entrenament d’habilitats
psicològiques necessàries
perquè l’esportista pugui
enfrontar-se amb més recur-
sos a la competició i millorar
el seu rendiment. Primer de
tot s’ha d’avaluar en quin punt
estar l’equip i el què es vol
aconseguir. A partir d’aquí,
s’estableixen objectius indivi-
duals i d’equip. El següent
pas, seria elaborar un pla
sobre com arribar a aquests
objectius.
A més a més, poso gran
èmfasi en la construcció d’e-
quip, la seva cohesió i crear

una identitat pròpia.  Durant
les activitats que s’han
començat a la pretemporada
es pot observar els diferents
tipus de lideratge, d’afronta-
ment a dificultats, creativitat,
lluitar per aconseguir objec-
tius...aspectes necessàris
per saber com intervenir i
assessorar l’equip.
ME: Com enfocaria la teràpia
a un vestidor d’un equip, parlo
en general, després d’una
sèrie de derrotes i quan pot
fer més i els resultats no arri-
ben?
MV: La majoria del treball
s’hauria d’haver fet abans,
l’èmfasi en el treball d’equips
ha de radicar en la preparació
per si alguna d’aquestes situa-
cions arriben. Tolerància a la
frustració, motivació, auto-
confiança i confiança en l’e-

quip i sobretot facilitar la
comunicació i els reforços
positius. Establir objectius a
curt termini i les activitats que
ens portarà a aconseguir-los i
registrar els progressos.
ME: El jugador amateur pot
tenir altres problemes (perso-
nal, laborals, emocionals...)
quan arriba al vestidor. Si el
tècnic coneix a fons què li
passa a cadascun i com l’ha
de tractar, segur que traurà
més rendiment. Com es pot
intervenir en aquests casos?
MV: A totes les edats poden
aparèixer diferents problemes
que afecten al rendiment
esportiu. Per això hi ha una
sèrie d’intervencions necessà-
ries com ara la gestió emo-
cional, la concentració i l’aten-
ció i la cohesió d’equip. Quan
l’entrenador té en compte

aquesta part es genera més
seguretat, disminueixen pors i
es crea un ambient favorable
per a acompanyar al jugador
a tornar a connectar-se amb
l’equip. 
ME: La concentració i l’aten-
ció és vital en tots els aspec-
tes. En un esportista, com es
pot potenciar?
MV: Existeixen diferents tipus
d’elements distractors i
dependrà de cada jugador
que li afectin uns o altres. Per
això, és important saber el
nivell d’atenció i concentració
de cada jugador. Les activi-
tats que es realitzen estan
pactades amb l’equip d’ entre-
nadors, i  fan referència a
augmentar el nivell d’atenció
focalitzada en la tasca,
rituals, exercicis de visualitza-
ció...

ME: Recordo un jugador que
era el millor als entrenaments
i als partits amistosos, però
quan arribava la competició
oficial estava bloquejat. Què
es pot recomanar?
MV: Primer de tot s’hauria
d’avaluar quins són els motius
que el porten a bloquejar-se
(estrès, pors, frustració...). I a
partir d’aquí fer un pla indivi-
dualitzat per anar gestionant
aquestes emocions.  
ME: Per als jugador també és
un tema nou la figura del
psicòleg esportiu, com valo-
ren la seua intervenció dins
l’equip?
MV: La veritat que quan l’any
anterior em van demanar fer
alguna activitat per l’equip em
va semblar molt interessant,
tot i que estava a l’expectativa
de la reacció dels seus mem-
bres. La seva resposta va ser
més que positiva, i quan es va
acabar la sessió la gran majo-
ria m’ho van fer saber, dema-
nant fins i tot més interven-
cions. Ara em tenen com a
referent i molts demanen
assessorament individual. 

ME: Un dia un psicòleg em va
dir que més gent de la que es
pensa necessitaria tenir-ne un
prop, o visitar-lo periòdica-
ment. Per tant, si és així, la
funció d’un psicòleg en un
col·lectiu pot tenir un gran
valor. I cada cop s’ha de tenir
més en compte, tot i que
sempre acaba manant el
pressupost....
MV: No crec que sigui un pro-
blema de pressupost, més
aviat de normalitzar la figura
del psicòleg com un profes-
sional més d’aquest col·lectiu,
o simplement de prioritats.

«La intervenció psicològica en un equip és l’entrenament
d’habilitats psicològiques per millorar el rendiment»

Mònica Vallés és psicòlo-
ga, amb experiènica
infanto-juvenil, especialit-
zada en geriatria a
L’Onada Serveis a les
Persones. Actualment
s’està especialitzant en
coaching i en intel·ligèn-
cia emocional. Ha
col.laborat i col.labora
amb diversos col.lectius
per aplicar metodologies
que puguin beneficiar el
seu rendiment. Avui ens
explica a Més Ebre quina
és la seua feina en equips
com el CD Tortosa i quins
són els resultats que vol i
pot obtenir.

Mònica Vallés és psicòloga. Col.labora amb col.lectius esportius com el CD Tortosa, entre altres
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