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Terres de l’Ebre. Polèmica i desacord amb
els pressupostos de l’Estat, ‘decebedors i
discriminatoris’.                                    P4

Esports. Més Ebre va avançar-ho divendres
passat: Delfin Ferreres, nou entrenador de la
Rapitenca. P11

Actualitat. Tortosa gaudeix del primer
Festival d’Intervencions Efímeres: ‘A Cel
Obert’. P9
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El Tribunal Constitucional va decidir admetre a tràmit els recursos del govern espanyol contra la llei de consultes i el decret de convocatòria del 9-N. Però la lluita segueix

El Departament de Territori i Sostenibilitat va posar en servei dimecres tres importants actuacions
que milloren les comunicacions amb autobús al territori: la nova línia de la xarxa exprés.cat, la nova
targeta multiviatge T-10/120 que permet fer 10 viatges en 120 dies al preu d’1 euro el trajecte i el
reforç de les comunicacions amb Barcelona.

P5

Servei bus exprés.cat de les Terres de l'Ebre

ERC i CUP reclamaran avui divendres al president de la Generalitat, Artur Mas, que reprengui la campanya institucional i els preparatius del 9 de
novembre que ha suspès després de la decisió del Tribunal Constitucional (TC). La lluita democràtica seguirà i al nostre territori, amb els actes
de l’ANC, ja es va poder comprovar dimarts amb les concentracions davant dels ajuntaments. Hi haurà més actes, organitzats per ANC, ja demà
dissabte. Amb respecte i democràticament, ‘Serem el que voldrem”, com va dir el poeta català Miquel Martí i Pol. P3  

««Serem el que voldremSerem el que voldrem »»
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L’opinió del diari queda reflectida
exclusivament a través de l’edito-
rial. Els articles de la secció d’o-
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seus necessàriament.
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Primer de tot vull deixar clar
que no tinc edat, però aques-
ta serà la meva primera vota-
ció. Ni milito, ni tinc cap idea
clara de política per la meva
joventut, però si que dissabte
em va quedar clar que com a
persona puc dir que Artur
Mas és un gran president.
Va demostrar ser intel·ligent,
moderat, educat, i estar a l’al-
tura del càrrec que ocupa.
Segur que ell no s’havia equi-
vocat nombrant a Juan Carles
II, ni ens hagués invitat a
‘’Café con leche’’.
Suposo que tots els partits
politics que li han donat
suport amb aquesta decisió
política estan a la seva altura.
Dissabte em vaig sentir més
català que mai, tant si guanya
el si com el no només pel fet
de haver demostrat que som
democràtics, que estem units

i que som lliures.
També crec que no és tot el
mèrit d’ell perquè les altres
forces politiques que li donen
soport ,entitats, ajuntaments,
i la gent de carrer tenen molt
a veure que ahir es pogués
firmar la carta de consulta.
Quan vaig veure que la firma-
va, vaig dir: ‘’Ara si, això va
de veritat’’.
Vull agrair a tots els que han
redactat aquesta carta, per-
què crec que és la de la espe-
rança per poder votar una
consulta democràtica.
Confio amb tots i gràcies per
fer-me sentir una mica més
lliure (sempre respectant i
assumint el resultat de les
votacions).

Xavi Llambrich 
(Deltebre)

Per un gran president

Opinió

Els grups parlamentaris de CiU, ERC, ICV-EUiA
i CUP han sol·licitat formalment a la presiden-
ta del Parlament que iniciï els tràmits per recla-
mar la recusació del president del TC,
Francisco Pérez de los Cobos, i del magistrat
Pedro José González-Trevijano pel que fa als
recursos contra el 9-N. Les quatre formacions
consideren que la imparcialitat d'aquests dos
membres de l'Alt Tribunal està compromesa
per la seva afinitat ideològica amb el PP. El
Parlament ja va reclamar la reprovació de
Pérez de los Cobos el 2013, però va ser
rebutjada per l'Alt Tribunal i va estar a punt de
tornar-la a demanar el 2014 amb la declaració

de sobirania sobre la taula, tot i que el TC va
dictar sentència abans. Malgrat tot, la lluita
continua. ERC i CUP reclamaran aquest diven-
dres al president de la Generalitat, Artur Mas,
que reprengui la campanya institucional i els
preparatius del 9 de novembre que ha suspès
després que el Tribunal Constitucional (TC)
decidís admetre a tràmit els recursos del
govern espanyol contra la llei de consultes i el
decret de convocatòria del 9-N. 
L’ANC a l’Ebre prepara nous actes, noves
mobilitzacions. Dimarts ja va tenir una bona
resposta amb les convocatòries davant els
ajuntaments.

Editorial
La lluita continua

Al llarg de la història s’han promulgat moltes lleis
injustes que la ciutadania ha complit fins que se
n’ha fartat. Als EEUU dels segles XVIII i XIX era
legal esclavitzar persones pel seu color de pell. Al
segle XX era legal segregar-les per este mateix
motiu. L’Aperheid va ser una pràctica totalment
legalitzada a Sud-àfrica a finals del segle XX. Matar
persones per ser jueves o experimentar mèdica-
ment amb persones discapacitades era una pràc-
tica comuna a l’Alemania Nazi. A Espanya, per la
seua banda, era legal detindre persones per se
homosexuals durant el franquisme (pràctica que,
d’altra banda, continue sent legal a altres estats).
Podríem posar infinitat d’exemples actuals i antics
de lleis totalment injustes i injustificades. 

Ara és la Constitució en qui s’emparen per a parar un procés totalment democràtic i participa-
tiu: la consulta catalana. Poc menys d’una hora ha tardat el Tribunal Constitucional en dir que la
consulta no és legal, que pot ser raonable i democràtica però que no legal. I amb això el govern
espanyol en té suficient per a deixar d’atendre el dret a expressar-se d’un poble, per reconèixer
que no van a deixar fer una pràctica democràtica com és votar per a saber què vol ser el poble
català. Espanya és i ha de ser una, tant si el poble vol com si no. 

Això ben entrat el segle XXI és quant menys ridícul i, si m’apures, dictatorial. Han intentat obli-
gar a les dones a ser mares i ara pretenen obligar al poble català a ser espanyol independent-
ment del que este opine. Pel just dret de conquesta de Felip V Catalunya va ser annexada a
Castella configurant l’estat espanyol i pel mateix just dret de conquesta ha de continuar sent-ho.
No van a poder votar, tant fa si van eixir mils de persones al carrer per demanar poder fer sen-
tir la seua veu, no importe. La Diada Catalana, al final, només era un reclam per poder votar i
poder expressar el que volen ser, després eixirà el que eixirà i veurem quin procés (o no) s’haurà
de seguir, però en primera instància és un reclam de democràcia. 

I el Tribunal Constitucional ha dit no a la democràcia, ha dit un no clar. La democràcia només
val quan s’aplique baix la seua normativa i amb les regles del joc marcades per a que els resul-
tats no donen sorpreses. 

Doncs a mi em pareix una llei injusta i si jo fos catalana no l’acompliria. I no ho faria per què al
llarg de la història s’ha vist com les lleis injustes es canvien des de la insubmissió. A la primave-
ra valenciana ens van calfar, però vam respondre amb pràctiques pacífiques i van tindre que
parar. Llavors ja van fer un ridícul espantós a nivell internacional i ara en tornen a fer un des
d’una Espanya retrògrada, asfixiant i dictadora. Tornem a ser portada de diaris de tirada inter-
nacional: mentre el Regne Unit deixa votar a Escòcia, Espanya vete a Catalunya. I els sorprèn
que vulguen anar-se’n? Tot el món vol marxar d’un lloc on el ridiculitzen, l’oprimeixen i li neguen
l’expressió. 

I això és Espanya, un estat opressor que consulte al poble cada quatre anys després d’una cam-
panya electoral basada en mentires absolutes i programes electorals elaborats des del conven-
ciment que les persones som imbècils. La resta de legislatura no se’n volen saber res de la ciu-
tadania. Es dediquen a imposar la seua moral, a restringir les nostres llibertats, a endollar a la
seua gent, a afavorir grans empreses i a preparar-se un futur desorbitant per a quan la ciutada-
nia els bote al carrer per les seues mentides. I, entre tant, continuen oprimint nacions que tard
o d’hora voldran marxar d’esta estafa de democràcia per intentar crear un estat-nació artificial
que, com a mínim, no podrà eliminar la identitat que constitueix un poble. 

Marta Sorlí 
Portaveu Comarcal de COMPROMÍS Maestrat-Els Ports

Entre tant a l’Espanya dictatorial...

Opinió

Aquest setmana, el regidor i
alcaldable tortosí per ERC,
Josep Monclús, acompanyat de
la regidora Alícia Gamundi, ha
presentat una moció que es
debatrà en el proper ple munici-
pal en què es demana ‘la
instal·lació d’espais per a gos-
sos (pipicans) i l’inici d’una cam-
panya de control de les defeca-
cions dels animals a la via públi-
ca’. Des del parc de Remolins,
Monclús ha lamentat la situació
en què es troben algun dels
parcs de la ciutat a causa dels
excrements dels animals i per
això demana a l’Ajuntament que
faci una campanya de civisme
per a la conscienciació als pro-
pietaris dels animals. El regidor
republicà ha reconegut que es
no és dolent que les persones
tinguin mascotes, en aquest
cas, gossos, ‘perquè és bo tant
per a la salut emocional com
per a la salut física, perquè els
obliga a sortir dues o tres vega-
des al dia per passejar les mas-
cotes’, però, d’altra banda,
també comporta problemes de
neteja quan propietaris d’aques-
tes mascotes que no són prou
cívics no recullen els excre-
ments que generen els seus

animals. Monclús ha reconegut
que, malgrat que la majoria de
gent és cívica, caldria una cam-
panya de conscienciació durant
els propers tres mesos i, al
mateix temps, incrementar el
control sancionador, d’acord
amb les ordenances vigents. En
una segona fase, aquesta cam-
panya s’hauria d’ampliar tal
com demana la moció presen-
tada per ERC, habilitant als
parcs de la ciutat pipicans per-
què les mascotes facin les
seves necessitats. Monclús ha
recordat que, a diferència d’al-
tres ciutats, ‘Tortosa no dispo-
sa de cap d’aquests espais tan-
cats, ubicats a les zones ver-
des de la ciutat, allunyats dels
habitatges, integrats en l’entorn
i amb un sòl de terra vegetal,
especial per a la filtració d’orins
i amb uns dipòsits de brossa
destinats exclusivament als
excrements dels animals’. El
regidor republicà ha proposat
que es poden habilitar pipicans
als parcs Ferreries nord,
Teodor Gonzàlez i Remolins i en
altres espais com ara la Raval
de la Llet o Sant Llàtzer o el
passeig de la vora del riu, prop
del Club Nàutic.

ERC de Tortosa demana la instal·lació
d’espais per a gossos (pipicans) i una

campanya de conscienciació 

Actualitat
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Com a conseqüència de
l'acord del Tribunal
Constitucional de suspen-
dre de forma cautelar i
temporal la convocatòria
d'aquesta consulta, partits
com  ERC i CUP han deci-
dit reclamar avui divendres
al president de la
Generalitat, Artur Mas, que
reprengui la campanya ins-
titucional i els preparatius
del 9 de novembre.
Aquests dos partits, junta-
ment amb CiU i ICV-EUiA,
han sol·licitat formalment a
la presidenta del
Parlament que iniciï els trà-
mits per reclamar la recu-
sació del president del TC,
Francisco Pérez de los
Cobos, i del magistrat
Pedro José González-
Trevijano pel que fa als
recursos contra la consul-
ta. Els quatre partits consi-

deren que ‘aquests dos
membres de l’Alt Tribunal
no han sigut imparcials per
la seva afinitat ideològica
amb el Partit Popular’,
segons informa l’ACN. 
Enmig de tot això, la lluita
no s’atura. 
L’Assemblea Nacional
Catalana ja es va mobilit-
zar per dimarts efectuar
concentracions davant
dels Ajuntaments. A les
Terres de l’Ebre, els
Ajuntaments van ser l’esce-
nari de noves manifesta-
cions en la línia de respec-
te per poder assolir el dret
a decidir de forma
democràtica. L’ANC

seguirà fent campanya,
amb la programació esta-
blerta: Taca de Groc, tro-
bades en les que dominarà
el color groc, el Porta a
Porta, per informar, i el
Fundraising a través del
qual es recaptaran fons
per tirar-la endavant. Totes
aquestes activitats volen
promoure la conciència de
la importància que té el
dret a poder decidir, i a les
nostres terres començaran
demà dissabte, concreta-
ment a Deltebre, Perelló,
Tortosa, La Ràpita, Móra
d’Ebre i Batea. I continua-
ran els dissabtes següents
seguint el full de ruta.

La campanya continua: demà a Deltebre, Perelló,

Tortosa, la Ràpita, Ulldecona, Móra d’Ebre i Batea

Dissabte passat, Artur
Mas va signar en un acte
institucional al Palau de
la Generalitat, el decret
de convocatòria de la
consulta per al 9-N.
Com era de preveure,
les reaccions no es van
fer esperar i diumenge
el Consell d’Estat espan-
yol es va reunir de
forma extraordinària
per a aprovar el dicta-
men que van presentar
al TC, el qual va adme-
tre a tràmit els recursos
presentats pel govern
espanyol en contra la
llei de consultes catala-
na i el decret de convo-
catòria del 9-N

L’ANC ja va convocar dimarts concentracions als ajuntaments. La resposta va tornar a ser multitudinària

I a partir de demà, els dissabtes, es seguirà informant als ciutadans i ciutadanes per les poblacions ebrenques

REDACCIÓ

ACTUALITAT

Els eurodiputats d’ERC, CiU i ICV

diuen que si el TC tomba 

la consulta el procés català “serà

una qüestió europea” que “hauran

d’abordar”

Ahir es va fer oficial (imat-
ge de la foto) un dels
actes previstos per la
ANC que tindrà més
impacte i es tracta de pin-
tar les façanes dels veïns
del Poblenou, que ho
desitgin, de groc. 
“N’hi ha que han dit que
no, però molts han accep-
tat”. Aquestes façanes
seran pintades per volun-
taris i les despeses s’in-
clouran en la campanya.
Es preveu que hi estiguin

pintades fins a finals d’any
i després, pintors profes-
sionals tornaran a deixar
les façanes com estaven,
per als veins que vulguin
(en poden haver-hi que
amb la repercussió que
suposarà, ho puguin dei-
xar de groc).
Quan ja estiguin les faça-
nes de color groc, es farà
un macroacte (11 d’octu-
bre) amb la presència de
la presidenta de l’ANC i
d’Òmnium Cultural.

El Poble Nou, de groc
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ERC denuncia que l'Estat s'ha tornat a saltar
l'Estatut en referència als pressupostos

El conseller de Territori i
Sostenibilitat, Santi Vila,
ha qualificat de ”decebe-
dors i discriminatoris” els
pressupostos per al
2015 presentats aquesta
setmana pel Govern esta-
tal, que destina a
Catalunya “amb prou fei-
nes” un 9,5% de la inver-
sió de tot l’Estat. Per a
Vila, “el Govern
d’Espanya hauria d’haver
mostrat el seu compro-
mís amb la filosofia de
fons del que ha de ser
sortir de la recessió
econòmica i del que ha
de ser tenir un tracte que
corregeixi les discrimina-
cions que s’han patit a

Catalunya els darrers
anys”. 
Per aquest motiu, Santi
Vila ha afirmat que tant
des de Madrid com des
de Catalunya “reprova-
rem aquests pressupos-
tos”.
Vila ha lamentat el que

és una “discriminació
objectiva” de Catalunya
als pressupostos i ha
especificat que són uns
pressupostos “novament
obsessionats” per l’alta
velocitat espanyola. 
“Més de 2.400 milions
del pressupost que s’a-
prova són per a l’extensió
de la xarxa alta velocitat
en regions que no tenen
res a veure amb reactiva-
ció econòmica a curt ter-
mini i que, per tant,
només es regeixen per
un criteri estrictament
polític”, ha dit.

Més castigades
En contraposició a això, Vila
ha assegurat que les comu-
nitats autònomes més casti-
gades són les del corredor
mediterrani: Catalunya i la
Comunitat Valenciana,
“dues de les regions que
tots hem convingut que
havien de ser tractores per
consolidar la sortida de la
recessió”.

El Senat ha dit sí a una
moció del senador socia-
lista Joan Sabaté, porta-
veu adjunt de l'Entesa pel
Progrés de Catalunya, per-
què el Govern d'Espanya
s'impliqui de manera deci-
dida en les actuacions
necessàries per acabar
amb la plaga del cargol
poma.
El senador ha acceptat
una esmena del PP que
planteja la posada en
marxa d'un Grup de Treball
d'Experts amb represen-
tants de les administra-
cions competents de la

zona.  En aquest grup s'ha
de decidir, en col·labora-
ció amb les organitzacions
agràries del territori, qui-
nes accions posar en
marxa.
Joan Sabaté ha explicat a
la Cambra Alta la
importància de la lluita
contra aquesta plaga per-
què l'arròs del Delta de
l'Ebre s'ha vist afectat en
els últims anys per diver-
ses espècies invasores
que posen en perill la con-
tinuïtat del cultiu de l'arròs.
La plaga del cargol poma
és especialment depreda-

dora i s'estén de manera
alarmant. Les actuacions
realitzades fins ara per les
organitzacions agràries
del territori, els pagesos i
la Generalitat no han estat
suficients.

Suport de CiU
Per la seua banda, l'alcal-
de de Tortosa i senador
per les Terres de l'Ebre,
Ferran Bel, també ha exigit
al Ministeri d'Agricultura,
Alimentació i Medi
Ambient, en el transcurs
del debat d'una moció
sobre el cargol poma que

ha donat suport CiU, que
"coordini" per lluitar eficaç-
ment contra aquesta plaga
en la llera del riu ja que és
la seva competència. 
Bel ha advertit que "la
situació és bastant preocu-
pant, perquè, és pràctica-
ment impossible l'elimina-
ció de la plaga". I ha desta-
cat que a més d'actuar en
els camps de conreu, com
ja han fet els agricultors
amb l'ajuda de la
Generalitat, "s'ha de con-
trolar la invasió al riu i els
canals perquè s'han con-
vertit en una veritable

autovia d'aquesta plaga
que puja per tot riu i es pot
estendre per la conca del
mediterrani".

La inversió en infraestruc-
tures ferroviàries per fina-
litzar el tram entre
Vandellòs i Tarragona, i l'a-
daptació del Corredor
Mediterrani a l'ample de
via internacional, s'endu-
ran més d'un 70% de les
inversions previstes pels
pressupostos generals de
l'Estat a la província de
Tarragona. Uns comptes
que, a les Terres de l'Ebre,
tornen a destinar bona
part de la inversió a la des-
contaminació de l'embas-
sament de Flix. En carrete-
res, l'A7 i les variants de
Gandesa i Corbera tornen
a ser les grans oblidades
(Ebredigital).

Inversions

previstes als

pressupostos

La Regió Sanitària de les
Terres de l’Ebre ha
començat a implementar
des del mes de maig el pro-
jecte Telecura de ferides
cròniques als centres de
l’Institut Català de la Salut
(ICS). El projecte Telecura
consisteix en consultes
telemàtiques des dels cen-
tres d’atenció primària
(CAP) a la infermera experta
per al tractament de les feri-
des cròniques més compli-
cades. L’objectiu és
escurçar el temps de cura-
ció i atendre el pacient al
seu CAP de referència o al
propi domicili. Des de maig
fins al setembre s’han ges-
tionat fins a 25 telecures.

El Projecte Telecura de

ferides cròniques

s’implementa als

centres d’ICS de l’Ebre

Vila: «els pressupostos de l'Estat posen en risc la recuperació
econòmica i de nou discriminen clarament Catalunya»

El conseller de Territori i Sostenibilitat assegura que “les comunitats autònomes més castigades són les del corredor mediterrani”

Perquè s’impliqui de ‘manera decidida en les actuacions necessàries’

ACTUALITAT

El Senat aprova la lluita contra la plaga del cargol poma

La Federació d'Esquerra Republicana, en la roda de prem-
sa de dimecres, també ha valorat els pressupostos.
Denuncia que el govern espanyol ‘s'ha tornat a saltar una
llei orgánica, com és l'Estatut, i no compleix els criteris d'in-
versions pactats’.  Gervasi Aspa ha explicat que més enda-
vant faran una compareixença detallant cadascuna de les
inversions però ja ha avançat que ‘són un desastre’.

CiU ha donat suport a la
moció exigint al Ministeri

d’Agricultura,
Alimentació i Medi

Ambient que ‘coordini’ la
lluita contra aquesta plaga

Moció
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El Departament de Territori
i Sostenibilitat va posar en
servei dimecres tres impor-
tants actuacions que millo-
ren les comunicacions amb
autobús a les Terres de
l’Ebre: la nova línia de la
xarxa exprés.cat que
comunicarà Tortosa i
Alcanar, amb parada també
a Amposta, Sant Carles de
la Ràpita i les Cases
d’Alcanar; la nova targeta
multiviatge T-10/120 que
permet fer 10 viatges en
120 dies al preu d’1 euro el
trajecte, el que suposa un
estalvi de més del 50% res-
pecte els preus dels bitllets
actuals; i el reforç de les
comunicacions amb
Barcelona, amb més expe-
dicions a les línies Tortosa-
Barcelona i Montsià-
Barcelona.
La nova línia e3: Tortosa-
Amposta-Sant Carles de la
Ràpita-les Cases d’Alcanar-
Alcanar tindrà 18 freqüèn-

cies de dilluns a diumenge
(9 d’anada i 9 de tornada),
amb sortides cada dues
hores, una velocitat comer-
cial molt competitiva per-
què només té tres parades
intermitges i incorpora
totes les prestacions de la
xarxa exprés.cat. Entre
altres són: reducció del
temps de viatge en 20
minuts respecte la línia con-
vencional. El trajecte de la
nova línia e3 tindrà una
durada de 45 minuts; Preu
del trajecte: 1€.; Nova
campanya d’informació
estàtica a les parades i a
les estacions d’autobusos;
incorporació d’un vehicle
nou totalment accessible;
premsa gratuïta i wifi a
bord; més intermodalitat
amb connexions amb ser-
veis de transport urbà, tren
i altres busos interurbans i
una imatge diferenciada.
La demanda anual del
corredor Tortosa-Alcanar
és de més de 280.000 viat-
gers. El desplegament d’a-
questa xarxa comporta
millores en la flota de vehi-

cles, garantint la qualitat,
comoditat i l’accessibilitat a
persones amb mobilitat
reduïda, així com més ser-
veis per als usuaris a l’inte-
rior del vehicle. També està
integrada sota una nova
imatge corporativa,
exprés.cat, que aporta visi-
bilitat al servei i facilita als
usuaris la identificació.
Viatjar a 1 euro
Dimecres també es va

posar en marxa un nou
abonament multiviatge T-
10/120 per tal de promou-
re l’ús del transport públic
en les comunicacions a les
Terres de l’Ebre.  El nou títol
de transport suposarà un
estalvi de més del 50% del
preu del bitllet senzill actual
en els trajectes entre les
quatre comarques:
Montsià, Baix Ebre, Terra
Alta i Ribera d’Ebre, de les

línies d’autobusos gestiona-
des per les empreses Hife,
Plana i Autocars Carrera.

Comunicacions amb
Barcelona
I també des de dimecres es
milloren les comunicacions
amb autobús entre les
Terres de l’Ebre i Barcelona
amb més expedicions a les
línies Tortosa-Barcelona i
Montsià-Barcelona.

El Departament de Territori i
Sostenibilitat està cons-
truint des del mes de març
la nova estació d’autobusos
d’Amposta, que es preveu
que entri en servei durant el
novembre. 
L’estació millorarà la mobili-
tat en transport públic al
municipi i la qualitat del ser-
vei. Els treballs tenen un

pressupost d’1,2 MEUR.
La instal·lació està situada
a l’oest de la localitat; en
concret, a la cruïlla entre l’a-
vinguda de Santa Bàrbara i
el carrer Sebastià Joan
Arbó, en uns terrenys que
ha cedit l’Ajuntament
d’Amposta. 
Amb una superfície total
d’uns 3.700 metres qua-

drats, l’estació tindrà una
capacitat per a 7 andanes i
5 places addicionals per
autobusos i comptarà amb
un edifici terminal amb sala
d’espera, despatx de bitllets
i servei de bar. 
Així mateix, es preveu una
àrea d’aparcament exterior
per uns 40 turismes.

Nova estació d’autobusos d’Amposta

La presidenta de l’Institut
Català de les Dones,
Montse Gatell, acompan-
yada del delegat territo-
rial del Govern de la
Generalitat a les Terres
de l’Ebre, Francesc Xavier
Pallarès, i l’alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, va
presentar dilluns a
Tortosa l’aplicatiu
ww.carrersdones.cat, una
eina col·laborativa i ober-
ta a tothom que permet
construir el mapa dels
carrers de Catalunya
dedicats a dones.
L’objectiu és donar visibili-
tat a les aportacions que
fan les dones a la nostra
societat i promoure la
seva visibilització i reco-
neixement públic a través
dels nomenclàtors de les
poblacions.

Nomenclàtor
dels carrers amb
nom de dona a

Catalunya

Els contractes han estat
signats pel president de
Ports de la Generalitat,
Ricard Font, el director
general de Pesca i Afers
Marítims, Jordi Ciuraneta,
i els patrons majors de les
Confraries de Pescadors
de Palamós, Blanes i Sant
Carles de la Ràpita.
L’objectiu és dotar les con-
fraries de pescadors de
Palamós, Blanes i de la
Ràpita d’un instrument que
aporti valor i millori la com-
petitivitat de l’activitat pes-
quera.

Govern signa
acords amb els
pescadors de la

Ràpita

Entren en servei el bus exprés.cat de les Terres de l'Ebre,
l'abonament T-10/120 i noves expedicions a Barcelona

La nova targeta permet fer 10 viatges en 120 dies a un preu d’1 E el trajecte en tots els viatges dins de les Terres de l’Ebre

Es preveu que entri en servei al novembre

ACTUALITAT
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El Foment de les
T r a d i c i o n s
Catalanes orga-
nitzarà l’acte de
l’elecció de la
pubilla i l’hereu
de Catalunya els
dies  4 i 5 d’oc-
tubre a
Gandesa. És la
primera vegada
que una pobla-
ció de la Terra
Alta acollirà
aquest impor-
tant acte d’àm-

bit nacional, ja
que en l’elecció
hi participaran
rep resen tan t s
del pubillatge
vinguts d’arreu
del territori
català. S’espera
l’arribada de
centenars de
persones a la
població i a la
comarca durant
els dies de cele-
bració dels
actes.

ls Mossos d’Esquadra
van rebre l’avís de la
incidència el dimarts a
les 10.13 h. Va haver-hi
una col·lisió frontal entre
un camió que transpor-
tava benzina i un turis-
me. A conseqüència de
l’accident, el conductor
del turisme va morir. En
canvi, el conductor del
camió va resultar il·lès.
El camió no va patir cap
fuita. Tot i això,
Protecció Civil va posar
el Pla d’emergències
TRANSCAT en una fase
preventiva. En l’accident
hi van treballar 7 patru-
lles dels Mossos
d’Esquadra,  6 dota-
cions dels Bombers de
la Generalitat i  2
ambulàncies del
Sistema d’Emergències
Mèdiques (SEM).

Accident
mortal de
transit a la 

C-44 a Tivissa

El Consell Comarcal de la Ribera ratifica l’aprovació inicial de la
modificació dels estatuts del Consorci per a la Gestió dels Residus
El ple també aprova per unanimitat els plecs de clàusules  tècniques i administratives del projecte d’eficiència energètica comarcal

A Gandesa, aquest cap de setmana

ACTUALITAT

Elecció de la pubilla i l’hereu de Catalunya

El ple del Consell
Comarcal de la Ribera
d’Ebre, amb els vots favo-
rables dels grup comar-
cals de CiU i del PSC-PM,
i l’abstenció d’Esquerra,
va ratificar l’aprovació ini-
cial de la modificació dels
estatuts del Consorci per
a la Gestió dels Residus
Municipals de les
Comarques de la Ribera
d’Ebre, el Priorat i la Terra
Alta.
Segons va explicar el pre-
sident del Consell
Comarcal de la Ribera
d’Ebre, Jordi Jardí,
aquests nous estatuts
són el resultat “d’un llarg i
intens treball dels tres
consells comarcals i els
seus presidents”. En
aquest sentit, Jordi Jardí
va recordar que les tres
comarques se situen

entre les sis millors de
Catalunya en reciclatge i
que aquesta nova remo-
delació dels estatuts per-
metrà més participació en
les decisions i actuacions
del Consorci.
A més, el ple comarcal ha
aprovat per unanimitat els
plecs de clàusules tècni-
ques, econòmiques i
administratives que han
de regir l’adjudicació del
contracte de subministra-
ment energètic i gestió
integral del servei d’enllu-
menat públic exterior de
les poblacions de
Benissanet, Darmós,
Garcia, la Palma d’Ebre, la
Torre de l’Espanyol, Móra
la Nova, Riba-roja d’Ebre,
Tivissa i Vinebre. 
El president  comarcal va
destacar que “aquest pro-
jecte farà que la nostra
comarca sigui capdavan-
tera a nivell d’estalvi
energètic”. Pel que fa al

calendari d’aquest projec-
te, Jordi Jardí va avançar
que es treballa amb la
previsió d’adjudicar la rea-
lització del projecte “al
mes de desembre” i de
finalitzar les obres en “un
termini de quatre mesos
màxim”.

D’altra banda, el ple
també va aprovar diver-
sos convenis amb admi-
nistracions superiors així
com la constitució i el
nomenament dels mem-
bres que formen part de
la Taula Comarcal de
Turisme. El ple va

començar amb la presa
de possessió del nou
càrrec de conseller
comarcal de l’actual alcal-
de de la Torre de
l’Espanyol, Ricard Solé,
que substitueix l’anterior
conseller comarcal
Eduard Masip.

Dimarts es van presentar a
Tortosa els detalls de l'acord
signat entre el Centre Associat
de Tortosa de la Universitat
Nacional d'Educació a Distància
(UNED) i l'Ajuntament de Móra
d'Ebre per a la instal·lació a la
capital de la Ribera d'Ebre d'una
aula universitària a l'edifici del
carrer de Bonaire número 80,
conegut amb el nom del
Bulevard de Móra d'Ebre.
Aquesta aula serà part integrant
del Centre Associat de Tortosa
de la UNED i començarà a fun-
cionar a partir del pròxim 21
d'octubre. Durant l'acte de pre-

sentació, celebrat a la seu del
Centre Associat de Tortosa de
la UNED, amb la presència del
director del Centre Associat de
Tortosa, Josep M. Franquet, i
l'alcalde de Móra d'Ebre, Joan
Piñol, es van donar a conèixer
els estudis que s'impartiran a
l'aula morenca. En concret, es
podran seguir els estudis de
Ciències Ambientals, els cursos
d'accés a la universitat per a
majors de 25 anys, 40 anys i
45 anys; i els cursos de la
UNED Sénior, per a alumnat
major de 55 anys. L'alcalde de
Móra d'Ebre, Joan Piñol, va

mostrar la seua satisfacció per
l'acord assolit, ja que "permetrà
a Móra d'Ebre disposar de tots
els nivells i cicles d'ensenya-
ment”.

El Centre Associat de Tortosa de la UNED instal·larà a
Móra d'Ebre una aula universitària
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Aquest dimecres, la
Federació de l'Ebre d'ERC
va fer una roda de premsa
per explicar les accions
que emprendrà després
que els plenaris dels con-
sells comarcals del Baix
Ebre i el Montsià hagin
desestimat les al·lega-
cions presentades als
Estatuts del Consorci de
Polítiques Ambientals de
les Terres de l’Ebre (COPA-
TE). El president de la
Federació, Gervasi Aspa,
va afirmar que ‘l’actual
COPATE, tal com està con-
cebut, no ofereix cap
seguretat jurídica’ i, a
més, ha tingut un naixe-
ment en fals perquè no té
el consens necessari de
totes les forces polítiques
del territori. Segons Aspa,
‘una vegada més, CiU ha
anteposat els pactes de
govern comarcals amb el
PP i el repartiment de
càrrecs, les menjadores
famoses de CiU, als inte-
ressos del conjunt de les
Terres de l’Ebre’. El presi-
dent republicà ha recordat
que ‘a les Terres de l’Ebre,
com ja va passar amb el
PHN, per a CiU primer són
els negocis que el país, i
per això manté els pactes
de govern amb el PP, el
mateix partit que ens nega
el dret a decidir i intenta

aniquilar la llengua catala-
na’.
Aspa, a més de denunciar
‘el fracàs dels presidents
del Baix Ebre i del Montsià
a l’hora de constituir el
COPATE’ els va fer ‘respon-
sables de totes les conse-
qüències jurídiques,
econòmiques i polítiques
que se’n deriven a partir
d’ara per tal com han tra-
mitat l’aprovació d’aquests
Estatuts’. En aquest sentit,
va advertir que la resolu-
ció de Secretaria i
Intervenció del Consell del
Montsià es a les al·lega-
cions presentades per
ERC contradiu les resolu-
cions del Baix Ebre, mal-
grat que són les mateixes
al·legacions i els mateixos
Estatuts. Per això, Aspa va
afirmar que ‘continuem
tenint dubtes sobre la
legalitat d’uns Estatuts

sobre els quals les dues
matrius que formen el
COPATE en fan una inter-
pretació totalment dife-
rent’. El president repu-
blicà va destacar que, dels
4 documents que s’han
presentat sobre el contin-
gut jurídic dels Estatuts,
‘tres expressen reiterada-
ment possibles irregulari-
tats jurídiques’. Els docu-
ments són l’Informe que va
fer la Direcció General de
l’Administració Local
(Departament de
Governació), les al·lega-
cions d’ERC i els informes
i resolucions de Secretaria
i Intervenció del Consell
Comarcal del Montsià.
Gervasi Aspa va anunciar
que, davant d’aquests
fets, ‘ERC presentarà un
recurs de reposició a cada
Consell Comarcal’, i dema-
narà que es digui de forma

clara si aquests Estatuts
s’ajusten a la legalitat.
‘ERC tampoc nomenarà
cap representant al COPA-
TE’ mentre no tingui la cer-
tesa jurídica que el contin-
gut dels Estatuts són ple-
nament legals i no tindran
cap problema jurídic
davant de qualsevol
denúncia de
l’Administració Central o
alguna entitat o partit polí-
tic en un futur.
El portaveu del grup
comarcal d'ERC al Baix
Ebre, Dani Andreu, es va
mostrar 'preocupat’ per
com s’han desestimat
totes les al·legacions pre-
sentades en aquest
Consell. ‘La resolució de
Secretaria té uns fona-
ments amb forta càrrega
política i es contradiu amb
la del Montsià’. Andreu va
demanar que ‘es blindi la
seguretat jurídica del
COPATE'. D’altra banda, el
portaveu del grup comar-
cal d’ERC al Montsià,
Alfons Montserrat, va qua-
lificar d’‘imprudents’ els
vots de CiU, el PP i el PSC
a uns Estatuts que tenen
informes de Secretaria i
Intervenció del Consell que
posen en dubte la legalitat
i resolen acceptant 5 de
les 9 al·legacions d’ERC;
3, les puntualitzava i 1, de
més política, no la consi-
deraven. Montserrat va

lamentar que el govern de
CiU i PP volgués justificar
el vot fent servir un missat-
ge electrònic de la
Direcció General de
l'Administració Local, que
entra en contradicció amb
el mateix informe elaborat
per aquesta Direcció
General. Montserrat es va
preguntar:  ‘què està pas-
sant amb la Generalitat i el
COPATE?’. Montserrat
també va denunciar que
durant el Ple va demanar
que Secretaria i
Intervenció expliqués el
contingut de la resolució i
la legalitat dels Estatuts,
però el president Joan
Martín Masdeu, no va dei-
xar que parlessin. Per aca-
bar, Montserrrat va recor-
dar que ‘a hores d'ara,
encara no s'ha fet cap
gestió per passar dels
cinc consorcis actuals a
un, que seria el COPATE’, i
fins que ‘no es faci efecti-
va la reducció de consor-
cis en només un no es
podran produir les econo-
mies d'escala que han de
permetre l'estalvi de recur-
sos’.

Aspa: ‘El COPATE no ofereix cap seguretat jurídica i 
naix mort pels pactes de govern CiU-PP’

ERC presentarà recurs de reposició ‘davant les resolucions contradictòries dels Estatuts dels consells del Baix Ebre i el Montsià’

ACTUALITAT

'Si ERC estigués preocupada per la
seguretat jurídica del COPATE com sem-
bla ser en defensa de la nova legislació
espanyola s'asseuria a les taules institu-
cionals de treball i no funcionaria a cop
de titular de premsa. Mentre ells parlen,
seguint l'estil Aspa, els altres seguim
treballant. Ja parlarem quan sigui el
moment'. 

Lluís Soler, president del Consell Comarcal del Baix Ebre

Comencen les obres de la 2a. fase del parc del Bon Repòs, actuació que convertirà aquest indret, ubicat a l’entrada de la població, en un pulmó verd  i alho-
ra eix vertebrador d’una part del temps de lleure dels caleros i caleres. Cal recordar que, en una primera fase, es va reformar la zona per tal d’habilitar l’es-
pai on s’ha ubicat l’Oficina de Turisme i la seu de l'Àrea Municipal de Turisme de l’Ametlla de Mar, a l’hora que es va completar la primera fase amb l’habilita-
ció d’una zona de joc infantil i una petita pista per a l’activitat esportiva, just al costat de la concessió de bar que hi ha a l’espai. Aquesta segona fase contem-
pla actuar sobre 6.391m2 i la finalització definitiva del parc, amb una zona enjardinada de 3.350m2 que serà dividida en diverses zones i vegetacions temà-
tiques de palmeres i pinars, alhora que també s’han escollit diverses plantes generadores de color i amb gran diversitat de resposta a les diferents èpoques
de l’any, i sobretot de fàcil manteniment. El parc disposarà d’un gran espai multifuncional i polivalent central de 638m2 que s’habilitarà per a poder acollir qual-
sevol tipus d’acte públic. Passejos interiors que uniran transversalment el carrer Pau Casals amb l’Avinguda Batlle Pijoan i un camí de saulor que unirà l’Av.
Amistat Hispano-Italiana amb el carrer Llibertat, seran complementats amb bancs de descans. Andreu Martí , Alcalde de l’Ajuntament de l’Ametlla, ha explicat
que, “hem demanat diverses tècnics les seves opinions per veure de quina manera repartíem els espais, tot i que estem oberts als suggeriments, si es trac-
ta de millorar algun detall. Es un projecte d’aquets que representarà un abans i un després pels caleros i caleres pel gaudi de tots plegats ben aviat”. 
L’obra, que té un pressupost de 443.246, 11 €, té un termini d’execució de 3 mesos. Hauria de quedar enllestit abans de les festes de Nadal.

Amb un pressupost de 443.246 € quedarà totalment enllestit abans de Nadal

‘Les forces politiques que han aprovat la creació del
Consorci han estat CiU, PSC i PP.  ERC, per motius
que ells sabran i no diran, s'han apartat d'un projec-
te que en un principi veien bé. I sorpren que utilitzin
l'argument de la legalitat, com fa el Gobierno de
España per a evitar la consulta del 9N. Perquè en el
fons, estem d'acord. O no? Qué amaguen ? Quins
interessos hi té ERC per justificar aquesta creuada
"legalista" ? No demanen sempre la unitat de les TTE?
Jo no ho entenc. I la ciutadania tampoc ho entendrà’.

Joan Martín Masdeu, president del Consell Comarcal del Montsià

ERC no nomenarà cap
representant 
al COPATE

Desacord

Comença la darrera fase del Parc del Bon Repòs de l’Ametlla

L'alcalde de Roquetes,
Paco Gas, ha confirmat
en una entrevista a
Antena Caro, que l'ajunta-
ment està ultimant els trà-
mits per vendre les anti-
gues naus de Lear a una
empresa de capital
estranger que es dedica
a la construcció de cases
prefabricades per a l'ex-
portació. Gas però ha dei-
xat clar que encara s'està
tramitant i que una opera-
ció d'aquestes caracterís-
tiques és complexa.
Per poder fer aquesta
venda l'ajuntament de
Roquetes necessita l'au-
torització del Govern de
la Generalitat, el qui a
més també ha d'especifi-
car la forma de venda,
cosa que segons Gas,
depenent del mètode
escollit pot fer endarrerir
l'operació. Paco Gas ha
recordat que el milió i mig
d'euros que es va pagar
per la compra de les naus
de Lear, a l'ajuntament de
Roquetes no li van costar
ni un euro, tan sols s'ha
hagut de fer càrrec del
seu manteniment. Gas ha
explicat que en un primer
moment aquesta empre-
sa donaria feina al voltant
de 30 persones amb
perspectives d'anar
ampliant la plantilla a
mesura que també s'am-
pliï la seva producció.
De forma paral·lela a l'o-
peració de venda, l'ajun-
tament de Roquetes
també està elaborant un
pla parcial dels terrenys
de la zona, que actual-
ment són urbanitzables
industrials, per convertir-
los en urbans també de
qualificació industrial amb
la corresponent urbanit-
zació d'aquella parcel·la.
Les previsions són,
segons Paco Gas, fer la
venda aquest any per
posar-se en funcionament
l'any vinent. El complex
està format per una nau
principal de 12.922,68
metres quadrats, amb
una superfície total cons-
truïda de 13.249,52
metres quadrats. La
suma de la factoria i els
accessos és de
14.543,12 m2.

Roquetes tramita la

venda de les antigues

naus de Lear a una

empresa que, per

començar, crearia 30

llocs de treball
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Devoció i tradició s’uneixen
en unes festes que fa 75
anys que es celebren cada
cinc anys Els orígens d’a-
questes festes es troben en
una promesa popular.
Aquest any ho fan sota la
declaració de “Festa tradi-
cional d’interés nacional”,
reconeixement atorgat l’any
2010. Durant uns dies, la
imatge de la Mare de Déu
del Remei, patrona del muni-
cipi, és troba a l’Ermita del
Remei al poble, per a recó-
rrer en processó 24 quilò-
metres de carrers convertits
en obres d’art. 
Fa un parell de dies que van
començar aquestes festes,
però encara hi ha temps de
gaudir dels seus carrers
engalanats d’ornaments

plens d’imaginació, elabo-
rats pel veïnat, de l’artesania
popular i de tots els actes
que s’han organitzat, d’entre
els quals destaquen les
actuacions dels grups Xeix i
Buhos, el musical Boig per
tu, i el concert de Sergio
Dalma.
La festa més popular
d'Alcanar preveu acollir més
de 10.000 persones.
Avui a les 22 h, els mariners
portaran la Mare de Déu des
de l'església parroquial fins
a Les Cases, on serà rebuda
amb focs artificials i a mitja-
nit es podrà gaudir del
Concert de Los Buhos i
Xeic.
“Recordeu que no es repe-
tirà fins d'aquí cinc anys, així
que no podeu faltar-hi!”.

Primer Festival d'intervencions efímeres en patis emblemàtics de la ciutat de Tortosa

Jornades de Teatre a Deltebre

L’EMD de Jesús està de festa
des d’ahir i fins al pròxim diu-
menge. Aquesta nit es podrà
ballar al Casal amb la presència
de l’Orquestra Coktel. Demà
dissabte, dia del Patró, es cele-
brarà el X Concurs de Paelles,
amb sessió de bingo al acabar
de dinar (benefici del CF
Catalònia) i la final del Concurs

del Guinyot. Per acabar la jorna-
da, res millor que poder ballar a
càrrec de l’Orquestra
Aquarium. Diumenge tindrà lloc
una missa en honor a Sant
Francesc, a continuació la pro-
cessó, un dinar de germanor i
per la tarde l’estrena de l’obra
“La papereta” i la jornada es
tancarà amb el correfoc.

Festes de Sant Francesc

Tortosa incorporarà a partir de
demà una nova proposta dins
de la seva activitat de fires al
carrer, tot encetant la Trobada
d'Artistes i Artesans que tindrà
lloc els matins del primer dis-
sabte de cada mes a Tortosa.
La iniciativa ha sorgit de les
artistes Mai Urgell i Ester
Besolí, les quals, juntament
amb un col·lectiu que agrupa
una dotzena d'artistes del terri-
tori ebrenc, han impulsat el
projecte comptant amb la
col·laboració de la regidoria de
Fires de l'Ajuntament de

Tortosa. Precisament, el regi-
dor de l'àrea, Emili Lehmann,
va ser que va presentar els
principals trets d'aquesta nova
fira. La fira vol ser una manera
d'apropar l'art i l'artesania al
gran públic: "volem que la gent
que surt a comprar el dissabte
-va dir Besolí- es trobi dins del
seu recorregut habitual amb la
nostra proposta, amb quelcom
que no està acostumada a
veure tots els dies". El col·lec-
tiu l'integren artistes de dife-
rents disciplines com la pintu-
ra, l'escultura o la fotografia.

Primera Trobada d'Artistes i Artesans

La iniciativa d'aquest projecte
va ser de Cristina Bestratén
(dissenyadora), Roman
Aixendri (filòsof) i Maria
Bernad (arquitecta) i els
emplaçaments escollits van
ser el del Palau Episcopal, de
l’Escorxador, del Convent de
la Puríssima, el pati de Sant
Joan i el de Sant Domènec.
Les 5 intervencions artísti-
ques exhibides van ser les
guanyadores d’entre 40 pro-
postes arribades d’arreu del
món. El festival va tenir una
important acollida, i va ser
valorat com una gran iniciati-
va cultural de la que Ferran
Bel va dir “ha superat les
expectatives”. Per a aquesta
primera edició el tema esco-
llit va ser Contraposicions:

buit i ple, efímer i etern, cel i
terra, moviment i quietud.
El recorregut inagural va
començar al pati de
l’Escorxador on els arquitec-
tes Enric Navarro (jesusenc),
Anna Prats i Joan Valls van
explicar que amb la seva
obra “Buit/Ple” volien traslla-
dar l’univers agrícola i natural
del riu Ebre a un espai urbà i
ordenat de la ciutat de
Tortosa. “L’ús d’un element
natural, lleuger i quotidià com
la canya fa que, a base de la
seva reiteració, es creï un
espai dens, però alhora fràgil
i canviant.” 
Seguidament en el pati del
convent de la Puríssima on
l’artista tortosina Rebeca
Royo va explicar que la seva
obra “El cel a la Terra” parla
sobre l’existència terrenal i
les aspiracions divines, inhe-
rents a l’ésser humà des dels
seus inicis. Cada persona
podia veure’s reflectit en el
gran mirall que feia de terra i
ubicar-se d’aquesta forma a
ell mateix entre la Terra i el
cel.
El tercer pati amb l’obra “De
la terra al cel” va ser el de
Sant Joan on els artistes
Xavier Isart, Maria
Domínguez i Laura Veciana
ens va transportar amb les
seves teles ocres, granes i
marrons, als cultius de l’Ebre
en el cicle de maduració. Al
pati de Sant Domènech, les

artistes Inés Virtanen i
Sandra Anglés, van utilitzar
gran esferes transparents i
translúcides per a fer la com-
posició. Aquests elements
lleugers, deixaven intuir un
pati ple de volums, reflexos i
vibracions que distorsiona-
ven l’entorn, fent dinàmic un
espai que normalment es
mostra estàtic, buit i inert.
L’últim espai que es va visitar
en aquest interessant reco-
rregut ple d’art i bellesa, va
ser el del Palau Episcopal on
va tenir lloc una performance
contemporània (repetida dis-
sabte). L’espectacle ”Tot és
Aigua” de l’artista tortosina
Mireia Andreu va ser una
intervenció que es contrapo-

sava al seu entorn, és a dir al
mateix pati. 
Un salt d’aigua que emanar
del mateix edifici donant-li
vida, moviment i lleugeresa.
Però també es contraposava
a ella mateixa, ja que la base
era un toll d’aigua física i el
salt era d’aigua virtual, una
projecció de vídeo. La base
d’aigua era alhora un mirall
on es reflectia l’edifici. La
intervenció es va comple-
mentar amb unes accions
d’una ballarina (l’artista), una
soprano (Cecília Aymí) i àudio
digital (Joan Bagés). Un
espectacle, dins la mateixa
instal·lació, que va girar
entorn de la quietud i la vida.

El cap de setmana passat
a Tortosa es va poder
gaudir del Primer Festival
d’Intervencions Efímeres
“A Cel Obert”. Les obres
artístiques guanyadores
creades per a l’ocasió es
van exhibir a cinc patis
interiors d’edificis
emblemàtics del nucli
antic de la ciutat, perme-
ten d’aquesta manera als
ciutadans redescobrir
aquests espais amagats
de gran valor patrimonial.

Festes del Remei,
color als càrrers d’Alcanar

De l’1 al 13 d’octubre es viuen les Quinquennals

ACTUALITAT

La 19a edició de les jornades
de "Teatre a la tardor" de
Deltebre oferirà un total de 4
representacions, totes a
càrrec de la companyia
Deltateatre. Aquest cap de
semana serà al Centre Cívic.
D’altra banda, l'Àrea de Cultura
de l'Ajuntament de Deltebre ha
convocat els XX Premis

Literaris Terra de Fang de
prosa, poesia i recerca que
s'entregaran el proper 12 de
desembre. Les bases del con-
curs es poden recollir ja a l'À-
rea de Cultura de l'Ajuntament
o consultar a la pàgina web
www.deltebre.cat i el termini
màxim d'entrega de les obres
acaba el proper 31 d'octubre.

Subvencions a centres escolars
Obert a Amposta el periode
per a la concesió de subven-
cions a centres escolars i
associacions de mares i
pares d’alumnes per a la rea-

lització de programes i activi-
tats per a l’any 2014. Les
sol·licituds hauran de presen-
tar-se abans del dia 31 d'octu-
bre de 2014.

Aquest cap de setmana exis-
teix una altra ocasió pe gau-
dir-ne d’una Festa tradicional
del Delte. Tindrà lloc la 14a
Festa de la Sega de l’Arròs a
Amposta. 
Diumenge, la llacuna de
l'Encanyissada s’omplirà de
carros, música, jotes i tradi-
cions per celebrar una jorna-

da que farà viure una autèn-
tica experiència rural al
Delta de l’Ebre. 
Després de les inclemèn-
cies meteorològiques del
cap de setmana passat,
aquest proper hi ha una
nova oportunitat per disfru-
tar d’una gran Festa enren-
ca. Serà a Amposta.

Per a qui no ha pogut gaudir encara del el Tortosa D Tapes, pot
fer-ho aquest cap de setmana i fins al 12 d’octubre. Ús recordem
que participen 31 establiments amb una tapa d’elaboració pròpia
amb productes autòctons de qualitat i que el preu de 2’5 euros
inclou una beguda.

Actualitat

Les restes arqueològiques
trobades a la Plaça de
l'Ajuntament d'Amposta
durant els treballs d'urbanit-
zació de la mateixa es
cobriran amb una capa de

geotèxtil i es rebliran amb
una capa de 5 cm. tal com
recomana l'informe de l'ar-
queòleg del Departament
de Cultura, Toni Cartes.

Restes arqueològiques a Amposta

Festa de la Sega a Amposta
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Crac de la setmana: José Emilio Bertomeu, Alcalde de Deltebre
MICHEL VIÑAS

“LA INTERVENCIÓ AL PROGRAMA DE 13TV HA TINGUT MÉS RESSÒ DEL QUE ESPERAVA”
José Emilio Bertomeu,
Alcalde de Deltebre, va
intervenir dimarts passat,
al programa ‘Más claro
agua’ de 13TV, on d’entra-
da es questionava que un
un alcalde socialista hagi
donat suport a la celebra-
ció de la consulta el 9-N,
‘no complint amb la
Constitució’. L’Alcalde de
Deltebre va manifestar que
donarà suport a la gent el
seu poble i del que ha
acordat el Parlament de
Catalunya per una majoria
política i democràtica. En
parlem amb ell, sobre
aquesta qüestió i d’altres
d’actualitat.

Més Ebre: Quin enrenou
s’ha muntat, no?
José Emilio Bertomeu:
Això sembla! La veritat és
que ha tingut més ressò
del que m’esperava, ja que
minuts després d’haver
intervingut al programa,
vaig començar a rebre
missatges de suport  al
facebook i twitter i truca-
des de molts veïns i veïnes
i de molta gent del territo-
ri que se’n va assabentar. 
ME: Com va anar poder
aparèixer al programa? 
JEB: El dia abans d’aparèi-
xer a 13 TV vaig entrar en
directe a l’emissora de
ràdio espanyola es.radio i
vaig tenir un debat amb
l’alcalde de Badalona
Garcia Albiol i allí vaig
expressar la voluntat de
treure les urnes per a que
la gent pogués votar el dia
9-N. A l’endemà, va ser la
mateixa cadena 13 TV la
que es va posar en contac-
te amb el gabinet de l’al-
caldia i em va convidar a
poder entrar en directe al
programa que presenta
Isabel Duran i expressar
aquella opinió.
ME: Tenint el contacte
l’essència del programa i
el seu tarannà s’ho va
haver de pensar molt?
JEB: No. Al contrari, vaig
tenir fins i tot ganes de
poder expressar en parau-
les planeres i senzilles l’an-
hel del nostre poble i l’abis-
me que existeix entre la
realitat del que aquí vivim i
la ciència ficció des de la
qual molts cops es parla
des de Madrid. Sabia que
l’entorn no seria fàcil ni

molt menys, però des del
respecte més absolut vaig
expressar allò que sentia
personalment però també
representant l’opinió de
molts ciutadans i ciutada-
nes de Deltebre i, com no,
de Catalunya.

ME: Ha tingut conseqüèn-
cies la seua intervenció, a
nivell de partit? La conclu-
sió positiva és el suport
que ha rebut de la societat
ebrenca en general.
JEB: Afortunadament sóc
una persona que sempre
diu el que pensa i que
m’expresso sempre amb
tota naturalitat. Jo sóc
alcalde abans que militant
socialista i tinc clar a qui
dec el meu compromís.
No espero cap conseqüèn-
cia per part de ningú, per-
què no vaig expressar res
dolent, només desitjo
humilment com un ciutadà
més que el poble català,
entre el qual està el muni-
cipi de Deltebre, el proper
dia 9-N pugui decidir pací-
ficament el seu futur. A
nivell de territori i de muni-
cipi he rebut moltes mos-
tres de suport, i això m’ha
fet especialment content
perquè em reconforta pen-
sar que no vaig parlar a
títol individual sinó expres-
sant un sentiment col·lec-
tiu.
ME: La pregunta anterior
tindria un punt de partida
quan al Ple per donar
suport a la consulta ja va
manifestar que sí. Alguna
trucada per línia interna al
dia següent? O el mateix
dia?
JEB: El grup socialista a
l’Ajuntament de Deltebre i
també la seva agrupació
local, de la qual sóc pri-
mer secretari, ha estat en
tot moment recolzant el
procés que viu Catalunya.
A totes les votacions que
s’han realitzat al Ple
Municipal hem donat el
nostre suport. Entenc que
no podria ser d’una altra
manera, per això hem tin-
gut sempre una posició
clara que ha topat sempre
amb la posició oficial del
partit, que des del nostre
punt de vista no és la
correcta. Natros a
Deltebre sabem el que
suposa construir un nou
municipi i el que va repre-

sentar la lluita per aconse-
guir-lo, per tant no ens fal-
ten gaires motius per
veure clarament que el
que reclama Catalunya és
d’estricta justícia.
Nosaltres ja hem viscut

una situació pareguda.
L’alcalde de Deltebre no
rep ordres de ningú més
enllà dels seus ciutadans i
ciutadanes que són als
únics que retrà comptes
ben aviat.
ME: I seguim amb l’actuali-
tat, el Tribunal ha suspès
cautelarment la llei de con-
sultes i ho deixa en què
serà anticonstitucional tot
el que passe a partir d’ara.
Què creu que pot succeir i
quina serà la seua posició?
JEB: El govern espanyol,
amb el beneplàcit del
PSOE, té un problema amb
Catalunya. No entendre el
desig d’un poble en decidir
el seu futur i posar entre-
bancs a un procés que ha
estat exemplar en tot
moment, comporta una
situació que no serà fàcil i

que a més comptarà amb
tots els impediments
legals per a poder consul-
tar un poble. Entenc que
és un error històric no
atendre aquesta demanda,
i això facilita que moltes

persones que pensaven
que hi havia alguna cosa a
fer amb Espanya s’acabin
convencent que amb un
Estat que mira cap una
altra banda i que a més
s’oposa a escoltar als
seus ciutadans ben poca
cosa hi ha a fer. El proble-
ma no es tant sols d’en-
caix, el problema es també
de cultura democràtica
que avui per avui em dóna
la sensació que està
absent més enllà del  riu
Sènia.
ME: Creu que tot plegat
pot representar una sorti-
da del PSC i crear un altre
partit a Deltebre?
JEB: Queda molt encara
pel més de maig i abans
haurem de viure molts més
esdeveniments que acaba-
ran condicionant el nostre

paper a l’àmbit municipal.
Tinc clar que em tornaré a
presentar com a candidat
a l’alcaldia i tinc clar també
que ho vull fer amb tots els
socialistes de Deltebre que
compartim projecte muni-
cipal des de fa molts anys
i que a més compartim
l’horitzó nacional de
Catalunya. Ara bé, jo he
estat crític amb el meu
partit i no em sentiria
còmode concorrent amb
les mateixes condicions
que fa quatre anys. Les
relacions amb el PSC són
fredes però vull treballar
amb tots els sectors que
representa el PSC i inten-
tar buscar una fórmula que
ens pugue aixoplugar a
tots. Crec que això és pos-
sible i a més es el que em
demanen molts dels nos-

tres electors.
ME: D’altra banda, i per
acabar, un tema d’actuali-
tat al municipi. La setmana
passada es va fer una
manifestació davant de
l’Ajuntament pel tanca-
ment d’un centre de
suport familiar. Què ens
podria dir al respecte?
JEB: Et podria dir amb
rotunditat que el govern
municipal de Deltebre no
ha tancat -ni ho pensa fer-
cap centre de suport fami-
liar. Em dol que es donin
informacions falses i s’in-
tenti generar malestar,
quan l’únic que he fet és
vetllar pels interessos de
les famílies que porten allí
els seus fills. Va haver-hi
una denúncia per pre-
sumpte ús de l’activitat
fora del que havia atorgat
l’Ajuntament i l’únic que
vam fer va ser enviar una
inspecció i veure que es
feia allí. A partir d’aquí vam
observar que efectivament
es feia una activitat que no
estava contemplada a la
llicència i li vam dir a la
titular de l’activitat que
complís amb allò pel qual
havia estat autoritzada.
Res més. Ni hi ha tanca-
ment ni hi haurà si la seva
titular s’adapta simple-
ment a allò que va sol·lici-
tar. Jo entenc a les famí-
lies, però la funció d’un
alcalde es vetllar per la
legalitat, ja que els que
avui es manifesten en con-
tra d’una decisió –que
paradoxalment no he pres-
demà serien els que em
demanarien responsabili-
tats si passés alguna cosa
als seus fills.

José Emilio Bertomeu:

“L’Alcalde de Deltebre no rep ordres de

ningú més enllà dels seus ciutadans i 

ciutadanes que són als únics que retrà

comptes ben aviat”

Imatge del moment de l’aparició telefònica de J. Emilio Bertomeu al programa ‘Más claro agua’ de 13TV
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Delfin ja va veure diumenge
passat a Amposta, veient el
seu nou equip. I aquesta set-
mana, dimarts, va estar amb
Garcia Sanjuan en l’entrena-
ment. Demà dissabte, contra
el Lleida B, Delfin debutarà. A
la banqueta amb ell, com a se-
gon, hi serà Ferran Simó, tèc-
nic del cadet i que jugava a
l’Ampolla. De moment, deixa
de jugar i estarà amb Delfin.
Fou una noticia que ja vam
avançar divendres passat. 
Del derbi de diumenge, Am-

posta-Rapitenca, dir que va ha-

ver un gran ambient. El guió
inicial del partit era de preveu-
re amb control de la pilota de
la Rapitenca i control del partit
de l’Amposta que, a més, tot i
les primeres aproximacions vi-
sitants, es va avançar en el
marcador amb un contraatac
molt ben gestionat pel mestre
Gustavo. Becerra, un crac i rà-
pid com un coet, va posar la

resta. Amb l’1-0, la Rapitenca
va incrementar el seu domini
de la pilota però li faltava en-
cert en la darrera passada i en
la rematada per a poder empa-
tar. Llavors es va produir la ju-
gada clau. L’Amposta, amb
molta intensitat defensiva, ha-
via fet diverses faltes. Però la
de Barrufet va ser greu i l’àrbi-
tre va expulsar-lo. Punt d’infle-

xió en el partit. A la represa,
l’Amposta va haver de fer un
pas enrera per conservar el
que tenia. I va efectuar un gran
desgast, darrera de la pilota.
La Rapitenca, amb paciència i
amb bona direcció de Toño, va
saber jugar amb superioritat.
No obstant, tot s’hagués po-
gut equilibrar si l’àrbitre expul-
sa a Borrull quan mereixia veu-
re la segona groga (minut 55).
No va ser així i, més tard,  el
domini rapitenc va comportar
l’empat. Acció, però, a pilota
aturada. Centrada al segon pal
i espectacular remat amb el
cap d’Ivan Gasparin. Amb l’1-1,
l’Amposta va acusar desgast
físic i també anímic, per tants
minuts anant a remolc. La Ra-
pitenca va seguir pacient i
combinant fins que al darrer
minut, una acció de contraa-
tac, amb desajust defensiu lo-
cal, va acabar-la Agus amb un
gran gol. Era l’1-2. Els locals
van lamentar l’expulsió i que
l’àbitre no mostrés la segona
targeta a Borrull.   

Delfin, nou tècnic rapitenc

La setmana passada
vam informar que Garcia
Sanjuan podia fer el da-
rrer partit com a tècnic
de la Rapitenca al camp
de l’Amposta. I així ha es-
tat. El tècnic té previst
marxar a Finlàndia avui
divendres. Aquesta set-
mana ja és oficial que
Delfin és el nou tècnic. 

MÉS EBRE VA AVANÇAR-HO DIVENDRES PASSAT

Ferran Simó, fins ara a l’Ampolla (deixa de jugar), és el segon entrenador

M.V.

La Rapitenca rebrà demà dissabte (17 h) el filial
del Lleida. L’Amposta es desplaçarà diumenge al

camp del Mollerussa.

Proper partit

Un dia un àrbitre, fa anys,
quan parlàvem de les incidèn-
cies que havia viscut mentre
xiulava, em relatava diverses
llegendes que, fa 40 anys, es
repetien cada cap de setma-
na. Eren entre aficionats o in-
duides per aficionats que difi-
cultaven l’accès dels
col.legiats al vestidor. 

Em comentava també que
tot ha canviat molt, que la so-
cietat ha avançat i que actual-
ment, les incidències, tot i
que malauradament encara
n’hi ha, són molt comptades.  

La realitat és aquesta. To-
tes aquelles batalles d’anys
enrera han minvat. I, per tant,
s’ha guanyat en educació i
també amb tenir clar quins
són els valors. També és cert
que ara hi ha altres malde-
caps, amb problemes d’altre
tipus, i la gent va al camp a
gaudir, no a patir. Es nota. 

De totes
formes, d’in-
cidències, en-
cara n’hi ha. I
aquí hem de
seguir refle-
xionant entre tots. La meua
opinió és que s’ha de viure
l’esport amb passió però mai,
en cap àmbit, amb violència.
S’ha de saber estar i no cau-
re en provocacions que, de-
safortunadament, estan a l’or-
dre del dia. 

Diumenge a Santa Bàrba-
ra, en el derbi amb l’Ulldeco-
na, es va reviure un episodi
que va recordar incidències
molt antigues. Ja no té im-
portància qui va començar
oqui va seguir. El que hem de
buscar és que això no passi. I
és que si passa, perjudiquem
el que més ens agrada i ens
apassiona, sigui l’esport que
sigui. 

Calma, acabem de començar

Ion també està al Nàstic juvenil

Estorach es recupera de la lesió
JUVENIL DEL NÀSTIC DE DIVISIÓ D’HONOR

Domènec Estorach és un ju-
gador ebrenc amb projecció
com ja va demostrar quan va
estar al futbol base del Tortosa.
Ara juga amb el Nàstic de Divi-
sió d’Honor sent titular i dels ju-
gador bàsics de l’equip. L’any
passat, primer any de juvenil, ja
va ser-ho.

No obstant, en els darrers
partits no ha pogut intervenir en
estar lesionat. Es confiava que
podia recuperar-se aquesta set-
mana i tornar a la convocatòria

per al proper partit. Domènec
apunta bones maneres i els
dels jugadors  ben considerats
per la secretaria tècnica del
club grana. 

D’altra banda, Ion, de Cam-
predó, també està al Nàstic ju-
venil. Primer any de juvenil i pre-
senta bones expectatives. Juga
amb el juvenil de Lliga Nacional
però ja entrena i alterna amb el
de Divisió d’Honor. Un altre
crac ebrenc, com Domènec Es-
torach.

Contra el Masnou, en partit avançat a la jornada 7 (1-2)

Derrota asconenca
TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó va perdre  el primer
partit a casa. Va ser diumenge
passat, en jornada avançada a
la setena i que va estar marca-
da per la pluja. L’Ascó es va
avançar amb gol de Socias
(28’) però el Masnou va empa-
tar poc després (35’). L’Ascó,
que ja havia tingut dificultats,
tot i guanyar, en els anteriors s
partits disputats al camp an-
nex de gespa artificial (més

petit), les va tornar a acusar,
malgrat que va poder decidir a
la represa. No va fer-ho i fou el
Masnou qui va sentenciar amb
l’1-2. L’Ascó visita diumenge el
Castelldefels. 

L’Ascó visita el
Castelldefels (12 h)

Diumenge

Contra el Reus Ploms (36-60)

Derrota del Cantaires
BÀSQUET

Derrota del primer equip del
Cantaires (38-60) enfront el
Reus Ploms. En un mal partit,
els nervis i la pressió mal ges-
tionada van impedir la primera
victòria de la temporada de l'e-
quip tortosí. 

Després d'un primer quart
molt igualat (9-14), va haver-hi
una devallada total en el segon,
tant física com mental, que va
suposar un parcial contrari que
ho diu tot: 10-23 (19-37 al des-
cans).

La bona sensació de l’inici
del tercer quart es va esvair
amb els minuts i es van ampliar
les distàncies (25-51).

L'últim quart només va servir
per intentar ajustar el marcador
i per treballar nous conceptes
de cara a afrontar els propers
partits amb la màxima garantia.
> Anotadors: Karic (2), Padilla
(3), Pitarch (0), Díaz (11), Oraa
(2), Fortuño (3), Archimede (5),
Doherty (6), Augustovskyi (6

Gol d’Ivan Gasparin. Era l’empat al derbi de diumenge a Amposta.
JORDI GIL



ESPECIAL CAÇA

CAÇADORS, PREPARATS PER COMENÇAR LA TEMPORADA?

Al nostre territori tenim dos tipus de caça
bàsics: la caça major i la caça menor.
Segons la conversa mantinguda amb Enric
Bladé, inspector ASP de la Generalitat de
Catalunya i veterinari de Mora d’Ebre, “ la caça
major a les Terres de l'Ebre destaca per la gran
presència del javalí (porc senglar) ja que no té
depredadors naturals.La majoria els podem tro-
bar per les zones de Miravet i Benissanet. "No
oblidem-afegeix- que en aquesta categoria
també entra la caça de la cabra hispànica, típi-
ca a la zona dels Ports de Tortosa-Beseit. La
caça major se sol executar en grups anomenats
"colles" de 10 a 20 persones. Primer es delimi-
ta un espai senyalitzant la zona amb targetes
homologades per tal d’evitar incidents. Els
caçadors utilitzen vestimenta reflectant, gene-
ralment de color taronja fosforescent, per prote-
gir-se perquè és un color molt viu per a l'ull
humà però no per al porc senglar. Després els
caçadors es dispersen i un d’ells, normalment
el qui porta els gossos, puja a la part més alta
del terreny i va baixant per a acorralar l’ animal.
Un cop capturada la peça és important fer-la
analitzar, ja que aquests animals salvatges
poden tenir un paràsit que podria provocar la
triquinosi.”

Pel que fa a la caça menor, Omar Puig de
Fàbregues, President de caçadors de Jesús
amb 289 socis explica “actualment tenim una
gran presència de conills al nostre territori
especialment en zones com la Galera i Tortosa.
El tort, au procedent de l’est d’Europa, tot i
haver disminuït la seva presència en aquests
darrers anys, torna amb força gràcies a què un
dels seus àpats preferits, l'oliva, està en un
dels seus millors moments.” Omar afegeix “pèl
que fa a la perdiu i a l’ànec, pensem que en tin-
drem un 50% menys que normalment, a causa
de les fortes pluges que han dificultat l’aniua-
ment.”

La temporada de caça a les Terres de l'Ebre està a punt de començar i durarà aproximadament fins al mes de febrer del 2015.
Per escalfar motors, aquest cap de setmana, se celebra la VII Fira del caçador de Masdenverge on es podrà gaudir de gastronomia, comerç, demostracions i exhibicions.

El pròxim 12 d'octubre comença la temporada de caça a les Terres de l' Ebre
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El pròxim 12 d'octubre comença la temporada de caça a les Terres de l' Ebre

QUÈ NECESSITO SI VULL
FER-ME CAÇADOR/A?

Informació facilitada per Francesc
Launes Andilla, membre de l'Agrupació
de cotós de Catalunya, vicepresident de
la Societat de caçadors de Mora la Nova

i Responsable de la 
Fira de caçadors Cazafir.

1- Tenir una llicència de caça de la comu-
nitat autònoma corresponent.
S’aconsegueix passant un examen psi-
cotècnic i mèdic (com els que es requerei-
xen per a poder conduir). Pel que fa a
Catalunya hi ha diferents tipus de llicèn-
cies (A, B, C, JA, JB i AT) i la seva vigèn-
cia pot variar d'un a cinc anys. Cal ser
major de 14 anys i els menors de 18 anys,
han de tenir una autorització del tutor
legal.
2- Aconseguir un permís d'armes a la
Direcció General de Seguretat de la
Guàrdia Civil. Les llicències D (caça
major) i la E (escopeta per a caça menor)
són les més sol·licitades.
3- Assegurança obligatòria. Per 20 euros
podem gaudir d’una assegurança bàsica
que cobreix a tercers. Una altra opció és
federar-se en qualsevol associació de
caça.
4- També ens podem afiliar a un Cotó per
un preu que varia entre 50 i 150 euros, al
nostre territori, per temporada.
5- Com a bon caçador tenir un o més gos-
sos sempre ajuda, i en tal cas seria
necessari portar la seva documentació, i
com no, tenir cura d’aquests fidels amics.



DIVENDRES 3
D’OCTUBRE

DE 201414

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
ESPORTS

55.000
L E C T O R S

«»

SECCIÓ PATROCINADA PER:

El R. Bítem rebrà diumenge el
líder actual: el Vilaseca. L’equip ta-
rragoní s’ha reforçat enguany a
consciència i té jugadors experi-
mentats com Rodri, Dominguez,
Chillon o Valerio. Serà un gran
partit. Els de Bítem van perdre
diumenge passat a Alcanar (3-1).
Els locals, molt connectats des
de l’inici, es van avançar amb els
gols de Chimeno i de Jan, arran
d’una falta. L’Alcanar, amb els mi-
nuts, va baixar el ritme i el partit

es va igualar, entrant en situació
el R. Bítem aplicant una bona pro-
posta de combinació però sense
crear perill. A la represa, a la sor-
tida d’un córner, l’Alcanar, que va
sortir fort, va fer el 3-0, altre cop
Chimeno. El partit semblava sen-
tenciat però no va ser així perquè
Àngel reduïa distàncies. L’assis-
tent va invalidar un gol que Moi-
sés Vizcarro havia concedit. I pot-
ser per això va xiular-li després
una falta per possible retenció a

Figo, porter local. Les protestes
canareues van comportar les se-
gones targetes de Molas i Josep.
Malgrat quedar-se amb nou (70’),
l’Alcanar va saber travar el partit i
el resultat no es va moure.

El R.-Bítem s’enfronta al líder
DIUMENGE, A BITEM, A LES 17 H

Partit d’exili a l’Ampolla per la instal.lació de la gespa artificial a Camar-
les. L’equip de Bartolo va fer l’1-0 al primer temps, amb gol de Brigi.
Però a partir d’aquell moment, la Canonja va agafar les rendes del par-
tit i va dominar. El Camarles no trobava el lloc al camp. I els visitants
van remuntar amb  dos gols abans del descans. A la represa, el Ca-
marles va intentar-ho però sense tenir les idees clares, “ens va costar
i sobre tot en el joc aeri, en moltes jugades, ens van superar”, deia Bar-
tolo. Malgrat això, un penal hagués pogut ser l’empat. Però Edgar no
va transformar-lo. I Brigi a darrera hora va tenir una gran ocasió com
Coto, davant de porteria. Però l’empat no es va produir. 

El Camarles no va estar a l’altura però va
merèixer l’empat contra la Canonja (1-2)

VA FALLAR UN PENAL (80’)

Després del darrer partit, el jove ampollero Guillem Navarro va de-
manar la baixa i no continuarà jugant amb l’Ampolla, club de la seua
població al que va arribar la temporada passada. Un jove jugador
que la lliga anterior va donar un gran rendiment mentre va estar a
l’equip però que no ha tingut tanta participació en l’inici de l’actual.
El fet de no haver jugat cinc partits, propicia que pugui fitxar amb
un altre equip de Segona. I avui ho havia de fer amb el R. Bítem. 
I Ferran Simó no seguirà jugant però en aquest cas cal aclarir que
és perquè s’incorpora al cos tècnic de la Rapitenca, com a segon
de Delfin. 

Guillem Navarro, que fitxa al R. Bítem,
i Ferran Simó, baixes al CF l’Ampolla

FERRAN FITXA DE SEGON DE DELFIN, A LA RÀPITA

El Gandesa va vèncer el Camp Clar en un partit marcat per l’es-
tat del terreny de joc, amb tolls per la pluja. El C. Clar va demos-
trar ser un equip físic i de contacte i va dificultar molt el joc dels
locals que al primer temps, tot i dur la iniciativa i tenir arribades,
no van poder marcar. A la represa, als 12 minuts, Dilla va fer l’1-
0. El Camp Clar va seguir amb molts jugadors per darrera de la
pilota i el Gandesa no va tenir-ho fàcil, tot i estar ben posat. El
duel estava incert fins que a darrera hora, Gumniel va marcar el
2-0 que va certificar la victòria d’un Gandesa que segueix sense
rebre cap gol a casa i que diumenge visita el Valls. 

El Gandesa assegura tres punts més a
casa i ja està a la part alta de la taula

GOLS DE GUMIEL I DILLA, A LA REPRESA (2-0)

Moha va fer l’empat, a Vilaseca.

El Tortosa rebrà demà dissabte
a la Cava en un derbi que, com
l’anterior a l’estadi, s’ha avançat
al dissabte a les 20.30 h. Un
horari que el dia de l’Alcanar va
donar bon resultat pel gran am-
bient que va haver-hi a l’estadi.
Nando Crespo, tècnic del Torto-
sa, manifesta que “és un partit
de rivalitat i, com els altres que
hem jugat, molt complicat però
en el que hem d’intentar seguir
progressant i buscar una victò-
ria que ens permeti tenir con-
fiança i poder veure reflectit,

d’aquesta forma, el treball que
estem fent”. Guillermo Camare-
ro, com a entrenador, s’enfron-
tarà per primer cop en partit ofi-
cial al Tortosa,  “un partit sense
dubte especial i diferent, amb
sensacions estranyes perquè
m’enfronto a l’equip en el que
em vaig formar com a jugador i
també com a tècnic. A més, és
l’equip de la meua ciutat. Sem-
pre l’he desitjat i el desitjo el mi-
llor perquè sóc aficionat d’a-
quests colors, però, l’gicament,
espero guanyar aquesta setma-

na”. En la jornada passada, el
Tortosa va empatar a Vilaseca
(1-1), actual líder del grup. Un
bon equip amb jugadors conso-
lidats com el porter Rodri, Toni
Dominguez o altres jugadors
com Chillon o Valerio. El Vilase-
ca es va avançar a la primera
meitat però el Tortosa, amb

control del pilota a la represa,
va empatar arran d’un penal
que va transformar Moha (82’).
La notícia positiva fou la torna-
da d’Albert Arnau, nou mesos
després. Es va notar, va donar
més produfinditat i va crear
dues situacions de gol, una
elles, al final, invalidada per un
fora de joc ‘dubtós’. 
La Cava, per la seua banda, va
golejar el SP i SP (5-0). Resultat
necessari, en ser la primera
victòria: “vam estar millor, ben
posats des de l’inici. Va ser im-

portant marcar aviat per tenir
més calma i no cometre tantes
imprecisions, com en partits an-
teriors. L’equip va dominar la pi-
lota i així  va evitar que el rival
fes ocasions”. Ruibal (2), Colla-
zo, Taio i Chicho van marcar.
Roger, Jaime, Gaspar, Llaberia i
Pardo van ser baixa mentre que
Abraham es va lesionar (20’).
La notícia de la Cava és la bai-
xa de Marc Perelló. L’ha dema-
nada ell i el club estudia si li dó-
na. Marc, a més, és el tècnic
del juvenil de Preferent.  

Tortosa-la Cava, demà dissabte a les 20.30 h
Jornada passada: el Tortosa va empatar a Vilaseca (1-1) mentre que la Cava va golejar el SP i SP (5-0)

SEGONA CATALANA

El Jesús i Maria rebrà diu-
menge a l’Aube a l’Alcanar.
Dos equips equips que han
d’estar a la part alta de la
taula i que es tornaran a veu-
re les cares. El problema per
a l’Alcanar seran les baixes
de Romero, Edu, Josep i Xa-
vi Molas (vegeu crònica de la

part inferior).
De la jornada anterior, dir

que el Jesús i Maria va em-
patar diumenge a Jesús (2-
2). Un partit en el que el Ca-
talònia es va avançar a la
sortida d’un córner i en el
que el ‘Xu’ Maria va empatar
arran d’una acció de Ferre-

res. La pilota va tocar en les
cames del local Sergi i va en-
trar. A l’inici de la represa, el
visitant Ivan va fer l’1-2. El
Jesús i Maria, que va fer el

millor partit fins ara, va tenir
opcions per decidir, princi-
palment a pilota aturada.
Però el Cata, amb orgull, va
buscar l’empat. Aquest va
arribar en temps afegit amb
un penal molt polèmic, pro-
testat pels visitants: “és cert
que durant la segona meitat
en va haver-hi un de clar a la
nostra àrea i que no fou xiu-
lat, però és que l’area local
en van haver-hi tres que tam-
poc foren assenyalats. Per
tant, no s’entén la compen-

sació dels darrers minuts,
amb el penal que fou l’em-
pat”, deia des de Jesús i Ma-
ria. Des de Jesús considera-
ven que “va existir un penal
més clar abans, que no fou
xiulat i, en canvi, el que es
va xiular, fou dubtós”. Aleix
va transformar el penal. 
El Cata visita el Cambrils,

en la propera jornada, demà
dissabte. 
S’ha confirmat la lesió als

lligaments creuats del genoll
de Joan Casanova.  

Jesús i Maria-Alcanar, un altre
derbi apassionant 

DIUMENGE A LES 18 H

En la jornada passada, el
Catalònia va empatar

contra el ‘Xu’ Maria en els
darrers minuts, amb un
penal molt protestat pels

visitants

A la Santa Creu

Marc Perelló l’ha
demanada i podria marxar,

si la rep, a l’Ampolla

Baixa a la Cava

Cata i J. i Maria van empatar.

El R. Bítem va perdre,
diumenge, a Alcanar. Els
locals es van quedar

amb 9 (70’)

Derrota a Alcanar L’Ampolla rebrà diumenge el Ca-
marles en un derbi sempre interes-
sant i que, enguany, a més, té l’al.li-
cient de que els dos equips
comparteixen camp en els entrena-
ments durant la setmana. Una anèc-
dota perquè diumenge, com és na-
tural, tots dos sortiran a per la
victòria. L’Ampolla buscarà la sego-
na seguida després de vèncer amb
dificultats al Deltebre. Albert va fer
el 0-1 i el Deltebre va crèixer. A
l’Ampolla va costar-li molt adaptar-

se al partit, però va ser mèrit de
l’equip de Narcís, ben posat. Se-
gons Cotaina, tècnic de l’Ampolla,
“em va agradar el Deltebre, va ju-
gar sabent el que volia i ens va cre-
ar molts problemes. A més, nosal-
tres, després de perdre a la
Canonja i una vegada vam rebre el
0-1, vam estar imprecisos. Vam mi-
llorar a la represa però sense tenir
tampoc molta claredat”. Regolf va
empatar abans del descans. I amb
l’1-1 s’arribava al final fins que Ser-

gio Ruiz, determinant fins ara, va
aconseguir el 2-1 (90’). El Deltebre,
que amb l’1-1 havia avisat, va gau-
dir d’una nova opció arran d’una fal-
ta que Aitor va aturar en dos temps.
“No vam merèixer perdre“, deia
Narcís, tècnic del Deltebre. 

Amics durant la setmana però rivals diumenge
L’AMPOLLA REBRÀ EL CAMARLES, EQUIP QUE ENTRENA AL CAMP AMPOLLERO

S. Ruiz, determinant fins
ara, va donar la victòria
contra el Deltebre (2-1)

Diumenge passat
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-El porter Marc Barrachina va
debutar amb la Sénia. Ramon
Ibañez, ex del Tortosa, s’espera

que ho pugui fer a Batea.
-Juan Caballos, ex del Corbera,

va debutar amb el Ginestar,
fent el gol de penal.

-Bernat, juvenil de 16 anys de
l’Ulldecona, va debutar diu-
menge amb el primer equip.

Lamentar la lesió d’Oriol
Vidal, a l’espatlla.

-El derbi del Montsià, entre el
Santa i l’Ulldecona, va tenir

incidències. Un aficionat local
es va enfrontar amb un dels
visitants. I de la discussió va

intervenir-hi més gent i també
un jugador ulldeconenenc,
com era un familiar seu qui

estava implicat.

Vostès es diran que no és possible saber el que passarà a la jornada 34 ja a la 4.
Es pot saber en un 70% de possibilitats d'encert. I per si creuen que vaig de fàrol,
els publico, de 2a. i 3a. Catalana de la temporada passada, on estaven els equips
en els primers quatre partits i on van acabar. 
2a Catalana, tres equips ni es van moure; 5 només un lloc, 5 dos llocs, 13 equips
de mitjana només van canviar un lloc i la mitjana de tots els equips dos llocs. El
campió ja era a la primera posició i els quatre descendits Perelló, Selva, Calafell i
Roquetenc estaven en les cinc últimes cinc posicions. Si anem a la 1a Catalana a
la jornada 4 els últims sis classificats eren:
Amposta, Jesús i Maria, Almacelles, Marianao, Vista Alegre, Alpicat. Amposta es va salvar pels pèls
i, dels altres, només Almacelles es va salvar. Els quatre descendits ja estaven en les últimes posi-
cions. A la tercera divisió. l’Ascó a la jornada 4 estava era sisè i va quedar cinquè. Rapitenca era novè
però va baixcar per la quantitat de baixes que va tenir. Tercera Catalana més del mateix; dos equips
van quedar en la mateixa posició; 6 només van canviar un lloc. Però aquí canvien una mica les posi-
cions amb 3,38 de mitjana. Batea i Camarles en els primers quatre partits ja estaven al pòdium dels
tres primers que és on van acabar. Amb la qual cosa si mirem la mitjana de 2a catalana i 3a, de la
classificació de la jornada 4, els equips acaben pujant dos llocs amunt o baixant-ne dos. Màxim 3. I
que la meitat dels equips amb prou feines es mouen una posició. Els descensos estan també molt
definits i els campions ja són al pòdium dels cinc primers. Conclusions: aquesta lliga poc canviarà
des d'aquesta jornada amb les dades que aporto. Jesús i Maria ja està en les primeres cinc posi-
cions: Tortosa i Alcanar a meitat taula, en els descensos quatre dels ascendits Camp Clar, Tancat,
Deltebre i Camarles. 3 gairebé segur baixaran i a 3a. Catalana Roquetenc i Perelló al pòdium dels
tres primers. Tancant la classificació Ginestar i Campredó, equips que són nous a la categoria.
Veurem a la jornada 17 com es van complint aquestes dades que no no són casualitats. Són reals:

RAPITENCA-AMPOSTA. AMB QUÈ ES DIFERENCIEN? Partit vibrant, gairebé 700 espectadors, 3.200
euros de taquilla. L'afició de l'Amposta a la tribuna, els de la Rapitenca a la general. La Rapitenca va
jugar un gran partit i va tenir la possessió de la pilota; l'Amposta va tenir en diferents fases el con-
trol del partit. Però va acusar l'expulsió de Barrufet. 4 jornades i els dos equips tenen diferències. A
Amposta només ha mullat Becerra que viu en estat de gràcia amb 4 dianes. A la Rapitenca cinc juga-
dors: Agus, Gerard Verge, 2 dianes, Alexis, Ivan Gasparin i Pascual. La Rapitenca juga el dissabte a
les cinc perquè el míster del Lleida és el segon del primer equip. Amposta va a Mollerussa, equip
que està imbatut en el seu camp i que ha marcat en els 4 partits, amb tres baixes: Obi, Barrufet i
Victor Calsina.

SEGONA CATALANA. IGUALTAT PER TOT ARREU. Quatre jornades i ja només queda un equip imba-
tut. Això demostra que aquesta lliga estarà molt igualada. Entre els deu primers equips de la classi-
ficació 6 ebrencs i dels 4 de Tarragona, Cambrils i Sant Pere i Sant Pau potser baixaran posicions
en les següents jornades. La Cava i Jesús Catalòina despertaran poc a poc. Dues confrontacions
amb empat i coincidències: Roda-Valls i Jesús Catalònia-Jesús i Maria. Mateixos minuts, faltaven
segons per acabar el partit i l'àrbitre xiula un penal al Roda i al Catalònia. No sé si els àrbitres eren
cosins germans. Els jugadors de l’Alcanar semblaven que s'havien pres un Red Bull. En pocs minuts
dos gols va encaixar el Remolins-Bítem que a poc a poc va entrar en joc. "En aquest camp pocs
equips guanyaran. El públic pressiona molt als àrbitres", em diu una persona del Remolins-Bítem i no
és Paco Also. Tortosa continua sense guanyar en camp contrari però va traure un punt d'or. Va debu-
tar Arnau que va estar bestial. Diumenge plat fort: la Cava i de postre Guillermo Camarero que ve a
per totes. L’Ampolla vaig dir que podria ser un equip de la desil·lusió i així ho està demostrant, aques-
ta setmana va guanyar al minut 89, amb Sergio Ruiz que porta 4 gols i la passada lliga va fer-ne sis
amb el Remolins-Bítem. Li va anar bé el canvi d'aires. El Deltebre va merèixer el empat. El millor par-
tit dels quatre disputats va fer el Jesus i Maria. A més, vam fer dos pals i tres penals que no xiulats",
diuen des de Jesús i Maria. Es cert que l'últim penal no era però al Jesús Catalònia no li van xiular
un altre. L'àrbitre va compensar. Bé, el Catalònia continua sumant punts en un difícil inici de lliga con-
tra rivals forts. Diumenge, Jesús i Maria rebrà a Alcanar. Partit amb morbo. Serà un gran partit.
L’afició de la Cava mereixia això: cinc gols. Debut de Tayo amb un gol. Camarero ja treballa per al
derbi de diumenge amb ganes de fer la campanada. Gandesa: cap equip li ha marcat un gol al seu
camp. Li va costar doblegar el Camp Clar un equip correós i de bon físic. Camarles el pitjor partit
dels 4 disputats, errades defensives i altres històries per no dormir. ¿Com es pot fallar un penal en
els últims minuts?. Pues va fer-ho. 

TERCERA CATALANA. NO HI HA CAP EQUIP QUE PASSI PER SOBRE. Es va definint aquesta lliga,
només queden tres equips imbatuts: Corbera, Batea i Roquetenc. De moment no es veu un equip
dominant. Roquetenc i Perelló que volen tornar a la 2 catalana en algunes fases de els partits bai-

2a. i 3a catalana. Lligues ja gairebé decidides

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

xen una mica la guàrdia. Només una cosa clara: Santa Bàrbara i Ulldecona un dels dos no pujarà.
Sorpresa la campanya del Móra la Nova a la callada ja és tercer i això que va tenir baixes importants
en comparació la passada temporada, i que està limitat per lesions i Virus FIFA. El partit de la jornada
Santa Bàrbara-Ulldecona va haver lio fora del camp i dins del rectangle, el partit va estar aturat uns
minuts. El Santa Bàrbara, que té molts artillers, han passat 4 jornades i en 2 no va marcar cap gol.
Ulldecona tocava guanyar per decret llei. Era el partit per reivindicar-se. I  va fer-ho. Godall a part de
ser el conjunt revelació ja és l'equip més golejador gairebé cinc dianes per partit i diumenge pot seguir
la festa contra el Flix. A més, està per sobre de l'Ulldecona i La Sénia, inaudit. 
Roquetenc cada vegada millor però l’Alcanar els va posar contra les cordes a la segona part. Ginestar
fitxar Caballos, ex Corbera. Des d'aquí una abraçada al míster Angel Guiu que va perdre un familiar pro-
per. Si volen emoció vagin a veure la Sénia. Jornada 1 va perdre en el 73; jornada 2, l’Horta va remun-
tar un 3-1 fins un 3-4 en els últims 17 minuts. Jornada 3 va empatar a Ulldecona al 89 i en aquesta jor-
nada en el 78 va capgirar el marcador contra l’Aldeana. La Sénia, a partir del minut 75, és un huracà,
en els dos darrers partits. Horta van tenir cinc ocasions a la 1a. part i va perdonar i el Sant Jaume al
89 els va empatar. Dos jugadors amb targeta vermella a l’Horta i el seu entrenador Robert Cantó està
que treu foc pels queixals:  "Tots els jugadors mereixen estar de pena. Se’ns va escapar el partit i nosal-
tres som els principals responsables". Aldeana encara no arrenca, crea ocasions però el gol no entra. 
DISCULPES ICOMPETICION. El servidor d'aquesta pàgina no dóna a l'abast per les visites i el diumen-
ge des de les 18 a les 21 h vam estar fora de línia i no es podien veure els resultats. Estem en fase
de solucionar-ho però no garantim res per aquesta setmana. Jo, com a gestor, només demano pacièn-
cia i paciència però després de sis anys em pujo ja per les parets. Cada any un embolic. Igual un dia
dimiteixo, feina gratis i pateixo com un condemnat dissabtes i diumenges. Com diria un poeta sóc un
masoca, i sense cobrar. 

TERCERA CATALANA

Victòria important de l’Ulldecona.
Partit igualat al primer temps, amb
gran gol de Santi. A la represa, el
Santa va tenir opcions però sense
encert. ‘Gilabert va estavellar una
pilota al pal i va tenir una altra oca-
sió. I Nico també però no vam mar-
car’. El partit es va interrompre per
unes incidències entre aficionats i
amb la intervenció d’un jugador visi-
tant, per estar un familiar seu impli-
cat. Més tard, el Santa va reclamar
dos penals que ‘no foren xiulats.
Potser va pesar el que havia passat.
Malgrat la derrota, estem contents
de l’actitud de l’equip, davant d’un
Ulldecona que va defensar-se bé’,
deien des de S. Bàrbara. 
Des d’Ulldecona es valorava ‘el tre-
ball de l’equip en un camp petit i en
el que va saber adaptar-se sumant
una victòria important per ser la pri-
mera’.

El Móra la Nova, tot i les baixes
que va sofrir, les dificultats que té
a nivell econòmic, i les absències
del Virus FIFA, està fent un gran
inici de campanya. Diumenge va
guanyar a Ginestar (1-2) amb gol
de Narcís, de penal a Juli (14’), i
amb un gol de Jimi avançada la
represa, aprofitant assistència de
Jacob. Ja al final, després d’una
jugada en què un visitant va que-
dar a terra, per un cop de colze,
va arribar el penal i l’1-2.

GINESTAR-M. NOVA 1-2

La Sénia va capgirar el marcador i
va vèncer l’Aldeana (2-1). La reacció,
a manca de victòries, era necessà-
ria. Oscar Insa va fer el 0-1 aviat.
L’Aldeana va tenir fases de control
del partit però sense poder decidir-
lo. I la Sénia va crèixer i va empatar
amb gol de Manu (71’). Al minut 78
una jugada d’Amado va comportar
el 2-1. Confiança pels locals.
L’Aldeana acumula 3 derrotes.

El Godall va guanyar a Campredó.
I això que els locals van fer l’1-0,
amb gol de Pau Tomàs, a la pri-
mera meitat. A la represa, el
Campredó va seguir pressionant
al centre del camp, amb la línia
defensiva avançada. I el Godall va
saber jugar-li remuntant amb gols
de Joan (2), Florin i Oliver. 

El Batea va guanyar el Perelló (3-
2) en un partit entre dos equips
que van demostrar el seu poten-
cial. Gran ambient a la graderia.
Primera meitat igualada, amb
penal a Mohe, transformat per
Ramon. Agustí empatava per al
Batea. Cristian, de penal, a fer el
2-1. Magi, amb un gran gol, rees-
tablia l’empat. I Adrià, un dels des-
tacats, va fer el 3-2.

BATEA-PERELLÓ 3-2

El Roquetenc va estar força bé a
la primera meitat, fent l’1-0
(Cristian), tenint el control del joc i
les ocasions. Però a la represa,
es va acomodar i l’Alcanar B va
dominar. Partit incert fins el 2-0,
arran d’un contraatac (82’).
L’Alcanar va fallar un penal i amb
el partit trencat els locals van sen-
tenciar (gols d’Aleix i Robert).

ROQUETENC-ALCANAR 4-0

Des de Sant Jaume es deia que “ells va
tenir més opcions, per decidir; no van
fer-ho i nosaltres vam insistir amb bona
actitud i vam trobar el premi”. Sergi va
marcar el 0-1, i ja 90, un xut de Salva
va desviar-lo Gerard fent l’1-1. Els visi-
tants admetien que havien perdonat
però també lamentaven un gol anulat
per fora de joc posicional. 

Els partits Pinell-l’Ametlla i Flix-

Corbera es van ajornar per l’es-

tat dels terrenys de joc, amb

tolls d’aigua per les pluges del

cap de setmana, principalment

de diumenge.

Ho demostren Resultat inflat Refermats

LA SÉNIA-ALDEANA 2-1

Reacció necessària

CAMPREDÓ-GODALL 1-4

El Godall creix
S. BÀRBARA-ULLDECONA 0-1

Moments de tensió

ST. JAUME-HORTA 1-1

L’Horta perdona i...

SUSPENSIONS

A Pinell i a Flix

PARTIT DE LA JORNADA

Gran ambient al Batea-Perelló

Les suspensions dels partits a Pinell o Vilalba van propiciar més
ambient del que ja hi ha a Batea, per veure el duel contra el Pere-
lló. Els dos equips han qualificat la confrontació de molt intensa i
oberta; sobre tot a la represa, “podia arribar el 2-3 i també el 3-2”.
Aquest darrer, amb gol d’Adrià, va ser el que va produir-se, sent el
de la victòria local. La segona meitat va ser intensa, amb un Ba-
tea, ben adaptat al partit, i que va oferir tots els seus recursos.
Que no són pocs. No serà la revelació. És un equip confirmat a la
categoria, amb possibilitats. Amb el 2-2, els dos equips van que-
dar-se amb deu. Des del Perelló deien que “no li traiem cap mèrit
a la victòria del Batea, un molt bon equip, però l’àrbitre, a la sego-
na meitat, va canviar el criteri i no va estar com al primer temps’.
El Perelló va reclamar un penal no xiulat a Magí.  El Batea, amb el
triomf, és colider, empatat a punts amb el Roquetenc.  

J-34 J-4 EQUIP  Diferencia de llocs
3 3 Batea 0
18 18 R-Bítem 0
1 2 Camarles 1
5 4 Flix 1
9 8 Aldeana 1
10 9 Santa Bàrbara 1
13 14 Pinell 1
15 16 Alcanar b 1
17 15 Vilalba 2
14 17 Sant Jaume 3
11 6 Horta 4
6 1 Corbera 5
12 7 Móra Nova 5
7 12 Ametlla 5
8 13 La Sénia 5
4 11 Ulldecona 7
2 10 Deltebre 8
16 5 Olimpic 11

J-34 J-4          EQUIP    Diferencia de llocs
1 1 Reddis 0
3 3 Tortosa 0
8 8 R. Bítem 0
4 3 Valls 1
9 10 Vilaseca 1
10 11 La cava 1
15 14 Perelló 1
18 17 Calafell 1
7 5 Gandesa 2
11 13 Canonja 2
17 15 Roquetenc 2
14 16 Cambrils 2
16 18 Selva 2
6 2 Ampolla 4
12 8 Jesus Catalònia 4
13 9 Roda 4
2 7 Morell 5
5 12 Alcanar 7
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Povill (Tortosa)

Joaquin (Ulldecona)

Villarroya (Rapitenca)       J. Ramon (R. Bítem)

Aleix (Roquetenc)            

Cristian (Catalònia)          Gumi (Gandesa) 

Ivan (Jesús i Maria)        Fresquet (Camarles)

Ruibal (la Cava)   Chimeno (Alcanar)

L’EQUIP 
DE LA SETMANA

JUGADOR %
D.

Nº
Albert Alegre 
Cristian Cid 
Robert
David Pujol
Jose Luis Amador
Rocha
Roger Marti
Victor Gil
Nacho Aroca
Jack Davenport
Diego Gonzalez
Johan Perez
Dany Calvo
David Espuny
Toni Aranda
Joaquin Miralles

Aldeana
Catalònia
Tivenys
Aldeana
Arnes
La Galera
Roquetenc
Arnes
Ascó 
Camarles
E Escola
Olímpic
Olímpic
E Escola
E Escola
Arnes

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Nº EQUIP P JUGADOR %
D.

Nº
Omar 
Alexis Pedraza
Albert Miro
Albert Falco
Xavi Roldan
David Domènech
Marc Gilabert
Alex Calle
Isma
Miquel Tomas
Sergi Vila
Jonathan Ruiz
David Martinez
Miguel Piñol
Marti  Farreny
Josep Folqué

Arnes
Ascó 
Ascó 
Ascó 
Benissanet
Bot
Camarles 
Catalònia
J. Maria
La Galera
Olimpic
R. Bítem
R. Bítem
R. Bítem
Roquetenc
Tivenys

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Nº EQUIP P JUGADOR %
D.

Nº
Victor Bertomeu
Sanz
Abdul
Edgar Pepió
Roger Mora
Alvar Ramos
Jordi Alifonso
Jonatan Reverté
Jordi Baucells
Paco Rodriguez
Carlos Zacaries
Alex Castrejon
Dani Beltran
Rafel Reverte
Eric
Nicolàs

Tivenys
Tivenys
Vilalba
Xerta
Benisanet
Bot
Camarles
Camarles
E. Escola
E. Escola
J.Catalònia
J.Catalònia
J. i Maria
La Galera
La Galera
Olímpic

5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Nº EQUIP P

EQUIP %
D.

Nº
Jesús i Maria
R. Bítem
Flix
La Cava
Pinell
Santa Bàrbara 
Camarles
Godall 
La Sénia 
Ampolla
Rapitenca
Batea
Deltebre
Perello
Alcanar
J. Catalònia
Sant Jaume
Tortosa
Ulldecona
Alcanar B
Corbera
Ametlla
Gandesa
Móra Nova
Amposta
Ginestar 
Roquetenc
Campredó
Aldeana
Horta

8
8
9
9
9
9
10
10
10
11
11
12
13
13
14
14
14
14
14
15
15
16
16
16
17
18
18
19
22
27

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: CF Batea

Si la passada campanya va ser l'equip revelació, en aquesta és un conjunt consolidat.
Agustí porta 3 gols i Cristian, que aquesta temporada marca menys gols perquè ocupa
la posició de Messi, les altes d'Enric Amado i Almestoy, que s'han fet un lloc en el onze
titular, han apuntalat aquest conjunt. Bona defensa i molt gol. Molt bé el Batea. No
ascendirà però quedarà entre els cinc primers.

Off the record
RECORD GUINNES. TRES ENTRENADORS EN 4
MESOS A LA RAPITENCA. Delfí Ferreres ja és
nou míster a la Devesa. Va entrenar a l’Amposta,
Cubelles, Vilanova, Vilafranca i el juvenil del
Tortosa. Rècord Guinnes dimarts de la setmana
passada, va agafar el cotxe des de la seva
residència a Cubelles (Barcelona) va arribar a la
Ràpita, li va donar la mà a Fernando Garcia, van
parlar només 20 minuts i es van abraçar i torna-
da cap a casa. Això es diu arribar a un acord en
un tres i no res. Dimarts entrenament de Garcia
Sanjuan i va estar Delfin, normalment el tècnic
que se’n va ni dóna la mà a l'entrant. En aquest
cas, tot el contrari i fins i tot han tingut xerrades
telefòniques. Delfin és bona persona. No obs-
tant, una persona vinculada a la Rapitenca m'ha
dit "No necessitem bones persones, necessitem
entrenadors amb ‘látigo’’.

ÉS UN GENI BARTOLI. Crec que l'entrenador del
Alcanar B més que un gran entrenador és un
geni. ¿Saben que va estar a punt d'entrenar al
Sabadell fa anys?. "Jo pràcticament he nascut en
un camp de futbol" .Aquesta setmana al minut
23 veia que un jugador només caminava, no
corria, no li va tremolar el pols per fer el canvi.

Chimeno (Alcanar)

Chimeno no deixa de brillar i, a més de la seua feina de
desgast, sent el primer defensa de l’Alcanar, aporta
gols i és referent ofensiu. Diumenge en va fer dos, con-
tra el R. Bítem. Es el protagonista. 

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

El protagonista

JUGADORNº
Cristino
Virgili
Genis 
Socias
Munta
Eizaguirre
Artur Godia
Edu Vives
Dani Argilaga

11
7
6
6
5
4
3
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

ASCÓ
Nº P. JUGADORNº

Jonatan
Gustavo
Marc Vernet
Josep Becerra
Victor Calsina
Victor Reales
Cristopher
Issac
Diego

7
7
4
4
4
2
2
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

AMPOSTA
Nº JUGADORNº

Agus
Toño Gimenez
Gerard Verge
Ivan Gasparin
David Silva
Vilarroya
Raul Istoc
Pascual
Alex Borull
Ivan Paez
Marc Tena

16
8
7
6
5
4
4
3
3
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

RAPITENCA
Nº P. JUGADORNº

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

ALCANAR
NºP.

16
10
8
7
6
4
4
3
2

P

JUGADORNº
Sergio Ruiz
Maikel
Roldan
Chema
Aitor
Paco Casas
Manel Sol
Robert Cabrera
Ferran Simo
Enric Safont
Albert Sanchez

14
10
8
5
4
4
3
3
3
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

L’AMPOLLA
Nº P. JUGADORNº

Edgar 
Abraham 
Gerard Fresquet 
Juanjo Centelles
Joseph Ongola 
Marc Prades
Francesc Melich
Brigi
C. Bertomeu 
Pau Sansaloni

11
10
9
8
5
4
4
3
3
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CAMARLES
Nº JUGADORNº

Marc Mars
Marc Casanova
Miquel Mola
Enric Ferre
Chacon
Jaume Pedra
Oriol Bertomeu
Bullon
Robert Lopez
Joel Tomàs

12
12
10
10
6
5
2
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

DELTEBRE
Nº P. JUGADORNº

Jaume Gumiel
Jaume Guiu
Pere Martinez
Federic Giné
Marc Domènech
Jaume Soriano
David Rojas
Joan Batiste
Francesc Barceló
Pol Blade
Genís Navarro

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

GANDESA
NºP.

10
10
7
7
5
5
4
3
2
2
2

P

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

14
10
7
6
6
6
5
3
2
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CATALÒNIA
Nº P. JUGADORNº

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

15
12
8
8
7
4
3
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

J. I MARIA
Nº JUGADORNº

Raimon Fosch
Narcis
Ferran
Mario Vallde
Ruibal
Jordi Lleveria
Marc Pardo
Tayo
Joan Esteban
Joan Queralt
Selu

10
9
9
8
7
7
4
2
2
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

LA CAVA
Nº P. JUGADORNº

Aaron
Sergi Bel 
J Ramon 
Angel 
Jota
Víctor Bartolomé
Emili
Enric Ubalde

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

R.BÍTEM
NºP.

16
13
12
8
8
1
1
1

P

JUGADORNº
Cristian Ventura
Alfonso Povill
Moha
Joel 
Monge
David Vilanova
Gerard Estrella
Josep Vilanova
Marti Gisbert
Albert Arnau
Manel Puig

13
8
8
8
5
5
5
4
2
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

TORTOSA
Nº P. JUGADORNº

Narcis
Jordan
Albert Jimenez 
Jacob 
Ruben Barcelo 
Edu Llop 
Genis
Marc Palomar 
Juli Segarra
Ferran Argilaga
Rios

12
9
7
6
6
5
5
4
3
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

MÓRA LA NOVA
Nº JUGADORNº

Vicent Brull
Magi
Marc Andreu
David Pena
Àlex Clua
Mohe
David Flox
Marc Marti
Rafel Fandos

16
10
8
7
7
7
2
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

PERELLÓ
Nº P. JUGADORNº

Jordi Arasa
Jelti
Marc Panisello
Cristian
Reduane
Ibrahima Thierno
Alex Escarihuela
Oriol Mayor
Quim Bru
Gerard Jornet
Albert Gallego

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

PINELL
NºP.

JUGADORNº
Aleix Chavarria
Cristian Diaz
Ferran Forné
Ivan Arasa
Jesús Barberà
Stephan
Jordi Valls
David Cid
Llorenc
Josep Otero
Marc Alegre

10
9
5
5
5
4
3
3
3
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

ROQUETENC
Nº P. JUGADORNº

Jordi Roda
Nico
Carlos Gilabert
Francesc Millan
Ximo Marti
Josep Mulet
De La Torre 
Ivan Vallés
Lluís Domenèch
Agustí Martí
Callao

13
9
8
7
6
5
5
3
2
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

S. BÀRBARA
Nº P. JUGADORNº

Gerard Benito
Juanjo Magriña
Marc Garriga
Josep Curto
Salva Gisbert
David Magriña
Mateu Martinez
Alex Panisello
Saul Aurea
Ivan Garcia
Sergi Garcia

14
11
9
7
5
4
3
2
2
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

S. JAUME
Nº P. JUGADORNº

Tortajada 
Damià 
Joaquin Martí 
Yassine
Santi 
Oriol Grau
Xavi Reverté
Josep Millan 
Ivan
Dani Fluixà
Saul

12
10
9
9
8
4
2
2
2
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

ULLDECONA
Nº P.

RÀNQUING QUARTA CATALANA

12
10
4
4
3
3
2
2
2
2
1

P
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Roquetenc-Ebre E (16.30 h)

Tivenys-Camarles (15h)

J. i Maria-Aldeana (16h)

diumenge

Catalònia-Olimpic (18h)

la Galera-Xerta (16.15h)

Bot-Rem.Bítem (17h)

Vilalba-Ascó (16.15 h)

Arnes-Benissanet (16.30 h)

RESULTATS

2a jornada 4a catalana 

Vilalba.J. i Maria     sus

Ascó-Arnes 1-0

Benissanet-Roquetenc   sus

Ebre E-Catalònia    2-3

Olimpic-la Galera     4-3

Xerta-Bot sus

Rem. Bítem-Camarles    4-1

Tivenys-Aldeana             4-5    

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF  GC   P

1. J i Maria          2 6 3 6

2. Olimpic           2 6 4 6

3. Rem. Bítem     2 5 2 4

4. Aldeana          2 6 5 4

5. Ascó              2 2 1 4 

6. J. i Maria        1 4 1 3

7. Vilalba            1 2 0 3

8. Ebre Es.         2  4 3 3

9. Xerta             1 4 3 3

10. Roquetenc     1 1 1 1

11. Bot              1 1 2 0

12. Benissanet    1 1 3 0

13. la Galera       2 3 6 0

14. Arnes           2 0 3 0

15. Tivenys        2 5 9 0

16. Camarles     2 4 8 0

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Bonaire-Guineueta

S. Pere-At. Prat

La Roca-Santpedor

Sabadell-Palleja

S. Gabriel-Fontsanta

Llerona-Tortosa Ebre

S. Quirze-Pardinyes

Santa Eugenia-Cerdanyola

RESULTATS

2a jornada 

Bonaire-S. Eugenia 2-2

Guineueta-S. Pere    1-4

At. Prat-La Roca    0-1

Santpedor-Sabadell   2-7

Palleja-S. Gabriel     sus

Fontsanta-Llerona    sus

Tortosa E-S. Quirze   1-1

Pardinyes-Cerdanyola 0-3

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF  GC   P

1. S. Pere           2 7 2 6

2. La Roca          2 5 1 6

3. Sabadell         2 9 4 4

4. Cerdanyola      2 4 1 4

5. Palleja            1 9 1 3

6. S. Gabriel        1 6 1 3

7. Fontsanta        1 2 1 3

8. Pardinyes        2 3 3 3

9. Tortosa E        2 2 2 2

10. At. Prat         2 2 3 1

11. S. Quirze       2 2 3 1

12. Bonaire         2 3 5 1

13. S. Eugenia     2 2 5 1

14. Guineueta      2 2 8 0

15. Llerona         1 1 9 0

16. Santpedor       2 3 13 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)

2a jornada 

C. Clar-Santboià        sus

S. Vicenç-Fontsanta   6-0

Molins-Ulldecona sus

la Cava-Levante       0-5

Vilafranca-Montserrat. 3-2

Riudoms-Icomar        0-0

Suburense-Pub. Cases 0-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF  GC   P

1. S. Vicenç         2 15 1 6

2. Vilafranca        2 6 4 6

3. P. Cases         2 1 0 4

4. C. Clar           1 5 0 3

5. Levante          2 6 2 3

6. S. Cugat         1 5 1 3

7. Molins             1 2 1 3

8. la Cava            2 3 5 3

9. Riudoms          2 0 0 2

10. Icomar           2 2 3 1

11. Suburense      1 0 1 0

12. Montserratina  2 2 6 0

13. Santboià         1 1 5 0

14. Ulldecona       1 1 9 0

15. Fontsanta       2 0 11 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

Amposta-Rapitenca 2-4

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC   P

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Móra Nova-Campredó (16.30h)
L’Ametlla-Ginestar (16.30h)

diumenge
Batea-la Sénia (17h)

Aldeana-S. Bàrbara (16.30h)
Ulldecona-St. Jaume (17h)
Horta-Roquetenc (16h)
Alcanar-Pinell (17h)
Godall-Flix (16.15h)

Perelló-Corbera (16.30h)

RESULTATS

4a jornada, Tercera catalana  

Batea-Perelló 3-2

la Sénia-Aldeana 2-1

S. Bàrbara-Ulldecona 0-1

S. Jaume-Horta 1-1

Roquetenc-Alcanar 4-0

Pinell-l’Ametlla sus

Ginestar-Móra N 1-2

Campredó-Godall 1-4

Flix-Corbera sus

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Roquetenc 4 9 3 10

2. Batea 4 7 2 10

3. Móra Nova 4 9 4 9

4. Perelló 4 8 4 9

5. Godall 4 18 6 7

6. Corbera 3 5 2 7

7. S. Bàrbara 4 3 3 6

8. Alcanar 4 3 5 6

9. Horta 4 6 6 5

10. la Sénia 4 7 8 4

11. Flix 3 6 8 4

12. Ulldecona 4 4 6 4

13. S. Jaume 4 4 9 4

14. Pinell 3 5 6 3

15. l’Ametlla 3 4 5 3

16. Aldeana 4 3 6 3

17. Campredó 4 2 7 1

18. Ginestar 4 6 19 1

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Cambrils-Catalònia (17.45h)
Tortosa-la Cava (20.30 h)

diumenge
L’Ampolla-Camarles (17h)
Canonja-Tancat (11.45h)
J. i Maria-Alcanar (18h)
R.Bítem-Vilaseca (17h)

SP i SP-Roda Berà (12 h)
Valls-Gandesa (16.30 h)
Deltebre-C Clar (17.30 h)

RESULTATS

4a jornada, Segona catalana

L’Ampolla-Deltebre 2-1

Camarles-Canonja 1-2

Tancat-Cambrils 0-1

Catalònia-J. i Maria 2-2

Alcanar-Rem. Bítem 3-1

Vilaseca-Tortosa 1-1

la Cava-SP i SP 5-0

Roda Berà-Valls 1-1

Gandesa-Camp Clar 2-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilaseca 4 11 2 10

2. Rem.Bítem 4 12 5 9

3. Canonja 4 9 4 9

4. Gandesa 4 7 3 9

5. J. i Maria 4 10 6 7

6. Cambrils 4 7 6 7

7. l’Ampolla 4 8 8 7

8. SP i SP 4 5 12 6

9. Tortosa 4 7 4 5

10. Alcanar 4 7 6 5

11. Roda Berà 4 3 3 5

12. Valls 4 7 8 5

13.  la Cava 4 8 5 4

14. Catalònia 4 6 7 4

15. Camarles 4 5 6 3

16. Deltebre 4 3 9 3

17. Camp Clar 4 1 6 2

18. Tancat 4 2 18 0

Segona catalana

Els
resultats
de la

jornada

L’Ascó va perdre el primer
partit, en el que va disputar a
casa diumenge contra el
Masnou, avançat al de la

jornada del dia 8.

Derrota a casa
PRÒXIMA JORNADA 

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 6 5 0 1 10 5 15
2. Rubí 5 3 2 0 11 5 11
3. Santfeliuenc 5 3 1 1 9 6 10
4. Ascó 6 3 1 2 8 6 10
5. P. Mafumet 5 3 1 1 7 5 10
6. Cerdanyola 5 2 3 0 10 4 9
7. 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
10. Masnou 6 2 3 1 7 7 9
11. Manlleu 5 2 1 2 8 7 7
12. Vilassar 5 2 1 2 4 4 7
13. Vilafranca 6 2 1 3 11 14 7
14. Palamós 5 2 0 3 7 8 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

Ascó-Masnou 1-2
Peralada-Vilafranca 3-2

PRÒXIMA JORNADA 
Viladecans-Torredembarra

Almacelles-Reddis

Tàrrega-Morell

Balaguer-Juv. 25 de setem.

Igualada-Catllar

Mollerussa-Amposta (diu 17h)

Rapitenca-Lleida (diss 17h)

S. Ildefons-Vilanova

Santboià-Torreforta

RESULTATS

4a jornada, Primera catalana

Viladecans-Santboià 2-1

Torredem.-Almacelles 2-2

Reddis-Tàrrega 2-2

Morell-Balaguer 1-1

Juve. 25 Set.-Igualada 0-1

Catllar-Mollerussa 2-1

Amposta-Rapitenca 1-2

S. Ildefons-Lleida sus

Vilanova-Torreforta 1-0

Primera catalana

Una acció del partit Ascó-Masnou, de diumenge passat.
IRIS SOLÀ

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Catllar 4 7 3 10

2. Santboià 4 9 4 7

3. Rapitenca 4 7 3 7

4. Vilanova 4 2 1 7

5. Tàrrega 4 5 2 6

6. Almacelles 4 5 4 6

7. Reddis 4 7 6 5

8. Mollerussa 4 5 4 5

9. Amposta 4 4 4 5

10. Juv. 25 Set. 4 4 4 5

11. Viladecans 4 4 4 5

12. Torredembarra 4 4 6 5

13. Morell 4 4 7 5

14. Balaguer 4 4 4 4

15. Igualada 4 4 8 3

16. S. Ildefons 3 3 5 2

17. Torreforta 4 2 5 1

18. Lleida 3 0 6 1
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

L’objectiu d’aquesta diada lúdi-
ca i esportiva és promoure i
reforçar l’esport a la universi-
tat, fomentar lligams entre els
alumnes dels diferents cam-
pus i, al mateix temps, donar a
conèixer l’entorn natural i l’im-
pactant paisatge fluvial de
l’Ebre des de dins als estu-
diants que no són del territori.
La segona piraguada es farà
entre Xerta i Tortosa.
Les acreditacions es faran a
partir de les 9 del matí al
Campus de les Terres de
l’Ebre i la sortida amb autobu-

sos cap a Xerta serà a les
9:30h, des del Pavelló firal de
Tortosa, situat just al costat
del Campus. La baixada pel riu
des de l’embarcador fluvial de
Xerta començarà a les
10:30h, un cop tots els partici-
pants tinguin assignada la
seua piragua, i hi ha prevista
una parada d’avituallament a
l’illa d’Audí. L’arribada una altra
vegada al Pavelló firal de
Tortosa serà cap a les 13:30h
i els participants podran fer
servir les dutxes de l’equipa-
ment.

Piraguada universitària
DIUMENGE, ENTRE TORTOSA I XERTALA PISTA D’ATLETISME DE TORTOSA S’ADAPTA PER

L’Amposta Lagrama, entrenat
enguany pel rapitenc Mateu
Castellà, que fou jugador de
Lliga Asobal, va comenrçar el
campionat a València, a la
pista del Mislata, i va sumar la
primera victòria (19-27).
El partit va estar anivellat fins
el darrer tram del primer
temps quan l’Amposta va
començar a marcar distàn-
cies gràcies a l’encert ofen-
sius en els contraatacs i amb
el bon treball defensiu que els
propiciaven. 

A la represa, es van mantenir
les diferències per la bona
actitud de les ampostines que
van saber llegir el partit i no
van deixar entrar en el mateix
al conjunt local. Al final, 19-
27. Amposta: Galvez, Sara
Garcia (4), Simon (10), Rieres
(4), Calduch (5), Juncosa,
Gisbert, Haro, Nin (2), Uliaque
(2), Uriarte, Martorell, Cristina
i Tanghetti. Les expectatives
són bones perquè l’equip està
més consolidat, té més expe-
riència. 

Bon començament
HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA

Catalònia-Olimpic: s’enfronten els líders
QUARTA CATALANA 

Després de cinc anys d’histò-
ria, treball i èxits esportius,
ara toca dir “fins aquí hem
arribat”. Tanquem un període
on hem compartit moltes
experiències, cada tempora-
da ha estat un exemple de
sacrifici, entrega personal i
compromís per a totes les
persones que hem integrat la
família de l’Handbol Tortosa.
Quan el club va iniciar el camí
en solitari, ningú donava res
per nosaltres. Va ser una
època molt dura i difícil pels
enfrontaments i l’amargor de
les vivències sofertes, però
hem pogut refer-nos i ara tan-
quem la nostra vida esportiva
a Tortosa amb un final inigua-
lable: la consecució per a la
nostra ciutat del Campionat
de Catalunya amb un excep-
cional nivell d’handbol. 

Seguir amb aquesta línia i
aquest nivell esportiu necessi-
ta malauradament alguna
cosa més que treball, sacrifi-
ci, qualitat i esforç. El pas
següent havia de ser l’ascens
de categoria però sense
patrocini econòmic i el sufi-
cient suport institucional és
absolutament inviable. A més,
la Federació Catalana
d’Handbol tampoc ha volgut
ajudar-nos a poder iniciar la
temporada, tancant les por-
tes a un a negociació pel petit
deute que manté el club, tot i
tenir assegurat el cobrament
en un termini relativament
curt en el temps. És per això
que la junta directiva de
l’Handbol Tortosa ha decidit
dissoldre el club i deixar que
les esportistes que tants
èxits han donat i ofert al pal-

marès esportiu de Tortosa,
puguin buscar i trobar on
desenvolupar-se i continuar el
seu creixement esportiu
encara que no pugui ser a la
seva ciutat. 
No volem tancar el període
sense agrair sincerament i
personalment el suport i aju-
des que hem rebut des del
moment que vam iniciar
aquest camí de totes les per-
sones que d’una manera o
d’una altra hem format part
d’aquest projecte: jugadores,
tècnics, col·laboradors, insti-
tucions, personal de les ins-
tal·lacions esportives, prem-
sa, simpatitzants, seguidors i
persones que han estat pre-
sents a l’inici i sempre, de
manera desinteressada i sin-
cera. Tortosa a dins!!!

‘Fins aquí hem arribat’
COMUNICAT DEL CLUB HANDBOL TORTOSA

Acollir competicions oficials

La pista d'atletisme d'entre-
nament de Tortosa, situada
dins l'Estadi Municipal Josep
Otero, podrà acollir un bon
nombre de proves oficials de
càracter nacional, especial-
ment escolars. L'Ajuntament
i Tortosasport, sota la tutela
del Club Atletisme Terres de
l'Ebre (ATE) i amb la supervi-
sió de la Federació Catalana

d'Atletisme, han promogut
els treballs de marcatge,
que diversos tècnics estan
fent aquests dies, i que han
de conduir a l'homologació
d'aquestes instal·lacions
esportives. 
Particularment, es preveu
homologar les proves de
salt, velocitat i fons.
L'any 2008 l'Ajuntament, junt
al Club ATE i el CD Tortosa,
van impulsar la construcció
de la pista d'atletisme i un
camp de gespa artificial. 
La pista és de paviment
sintètic (tartan), té una corda
de 366 metres i una superfí-
cie total de 3.078 m2. 

Per acollir proves oficials

de caràcter nacional

Millores

DIUMENGE, AMB FINALITAT SOLIDÀRIA

62a. Festa de la Bicicleta
En el marc de la Setmana de
la Mobilitat Sostenible i
Segura 2014, que s'està
celebrant aquests dies a
Tortosa, el proper diumenge,
5 d'octubre, tindrà lloc la
62a edició de la Festa de la
Bicicleta, organitzada per la
Penya Ciclista Baix Ebre amb
el suport de l'Ajuntament de
Tortosa/Tortosaesport. La
jornada ciclista incorporarà
el component solidari, ja que
la recaudació de la jornada
(2 € per cada persona que
materialitzi la seva inscripció
a l'activitat) anirà a benefici

de la "Fundación Infantil
Ronald McDonald". Per la
seva banda, l'empresa
McDonald's, des del seu
establiment al costat del
pont Tirant lo Blanc de
Tortosa, col·laborarà en la
jornada oferint un refrigeri a
tots els participants a la bici-
cletada, la qual acabarà el
seu recorregut a les
instal·lacions de la popular
cadena de menjar ràpid.
La Festat començarà a les
10.30 hores des de la plaça
de l'Ajuntament,  i anirà fins a
Roquetes i Jesús.

Catalònia i Olímpic han guanyat
els dos partits i diumenge, en
festes a Jesús, s’enfronten.
L’Olimpic va acabar patint per
superar la Galera (4-3) mentre
que el Cata, amb molt de tre-
ball i en un duel obert, va vèn-
cer al camp de l’Ebre Escola. El
Remolins-Bítem va golejar el
filial del Camarles (4-1) i el filial
de l’Aldeana va guanyar a
Tivenys en un partit trepidant
(4-5), celebrat en festes, en la
presentació del club local, que
està presidit per l’alcaldesa
Maria Beltran. L’acte fou pre-
sentat pel directiu, Cristian, que
va fer d’speaker.

25è aniversari del club Petanca Tivissa
ACTES

El president de la Diputació de Tarragona,
Josep Poblet, ha participat en els diversos
actes commemoratius del 25è aniversari del
Club Petanca Tivissa.  Acompanyat per l’alcal-
de de Tivissa, Jordi Jardí, i per Xavi Solé, presi-
dent del Club Petanca Tivissa, Josep Poblet ha
descobert una placa commemorativa del 25è
aniversari situada a les instal·lacions destina-
des a la pràctica d’aquesta activitat.

VOLEI ROQUETES

Inici de la lliga
En la primera jornada de
competició, tant el sènior
femení com el sènior de
segona catalana, van jugar a
Roquetes contra el Sant
Pere i Sant Pau i contra el
Gavà. El femení va guanyar
amb autoritat per 3-0 amb
parcials (27-25, 25-19 i 25-
22).
Tot seguit, l'equip masculí de
segona catalana, va perdre

1-3 amb parcials (25-17, 23-
25, 19-25 i 17-25), contra el
Gavà. 
La pròxima jornada
començarà la competició l'e-
quip de primera catalana.
Per altra banda, aquesta set-
mana, l'equip masculí de
segona descansa i el sènior
femení es desplaça a la pista
del C.V.Monjos.

Aquest proper diumenge 5
d'octubre tindrà lloc la
Piraguada Jove 2014.

Enguany el tram pel riu en
piragua serà Sant Jaume -
Port Pesquer de Deltebre. La

concentració tindrà lloc
aquest diumenge a les
09.30 h al Casal.

Piraguada Jove
REGIDORIA JOVENTUT DE L’ALDEA
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PATROCINADORS
GASTRONOMIA

GASTRONOMIA

«La cuina de casa nostra». Avui: 
Arròs del delta amb ànec coll-verd

Imatge de la setmana. 

INGREDIENTS:
- 1 ànec coll-verd trossejat a daus petits.
- Oli d'oliva de les Terres de l Ebre.
- Alls
- 1 Ceba petita
- Tomata (si es de penjar molt millor)
- Julivert
- Sal
- Pebre negre molt
- 1 copa menuda de conyac
- Bajoques planes
- 2 o 3 carxofes
- Arròs del Delta de l Ebre.

PREPARACIÓ:

Se salpebra l' ànec i es sofregeix a foc mig fins
que es vegi que es va dorant (uns 8 minuts
aprox.).
S' afegeix la ceba ratllada . El foc ara s' ha de

baixar una mica. Passats uns 4 minuts afegim 2
alls picats després hi tirem la copeta de conyac.
Mentrestant piquem la tomata de penjar i una ra-
meta de julivert i tot seguit ho afegim al sofregit
d' ànec , ceba i  alls.
Es molt important tenir cura del sofregit.
" Xino xano", sense presses, ja que si es crema

ens amarguejarà l' arròs.
Ara es  moment de posar-hi 1 l d' aigua calen-

ta.
Quan comenci a bullir tirarem les carxofes talla-

des a quarts i les bajoques a trossets.
Deixarem que bulli tapant l' olla uns 15 minuts.

Rectificarem de sal i ja podem tirar l' arròs. 
Passats uns 15 minuts apagarem lo foc i el dei-

xarem reposar uns 5 minuts més abans de delec-
tar-mos amb ell.
Un bon vi, una bona companyia i a xalar!!!!

Que vagi de gust!!!!!!
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel

Cel serè o poc ennuvolat en general, si bé a punts de la depressió Central els
estrats baixos poden deixar el cel localment molt ennuvolat. Tot i així, a partir de
migdia el cel quedarà entre mig i molt ennuvolat al Pirineu, al Prepirineu i a la
resta del prelitoral pel creixement d'algunes nuvolades.

Precipitacions

A partir de migdia és probable algun ruixat aïllat a punts del prelitoral sud i del
Pirineu i Prepirineu, i en són possibles a la resta del prelitoral. Seran d'intensitat
feble o puntualment moderada, i acumularan quantitats minses.

Temperatures

Temperatures mínimes i màximes similars. Les mínimes es situaran entre 3 i 8
ºC al Pirineu, entre 9 i 14 ºC al Prepirineu i a la depressió Central, entre 11 i 16
ºC al prelitoral, i entre 14 i 19 ºC al litoral. Les màximes oscil·laran 20 i 25 ºC al
Pirineu i a punts de la plana de Lleida, i entre 23 i 28 ºC a la resta del territori.

Visibilitat

Serà bona en general. Malgrat això, fins a mig matí hi haurà bancs de boira i boi-
rines en planes i fondalades de l'interior; a partir de llavors tendiran a minvar.

Vent

Vent fluix i de direcció variable a l'inici i al final del dia, amb predomini del com-
ponent nord. La resta del dia bufarà fluix amb cops moderats, de component est
al litoral i de component sud, amb intervals de vent variable, a l'interior.
Independentment, fins a migdia bufarà tramuntana entre fluixa i moderada al
nord de la Costa Brava.

El temps. Previsió

MATÍ

SOL

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

25º 17°

Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc      

Bruch, 21  (Deltebre) 977489750

Borges Ayats, Joan    

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

Franch Franch, Mª Teresa   

Rambla Catalunya, 47 (Tortosa) 977501345   

Pilar Delgado , Jordi Delgado        

Felip Pedrell, 1  (Alcanar) 977732291/680904459     

Albella Beltran, Mª. del Carme 

C/Isabel Soriano Montagut, 31. (Amposta) 977702613

Laura Lluís - Aida Noe               

Sant Isidre, 187    (St. Carles de la Ràpita)  977745545

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’interès
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

La teva parella t'ofereix  un abric de contenció
que, lluny d'aclaparar-te , proposa moments
de relax  i enteniment.  Busca  equilibri  entre
obligacions  familiars  i de parella. 

Taure
20/4 al 19/5

Les relacions desborden expressions d'a-
mor, enteniment i esperança: l'empatia pren
la davantera i proposa una relaxada  conne-
xió en la parella. 

Bessons
20/5 al 21/6

Lliura't sense reserves a una relació amorosa que
pot dur-te a descobrir  coses sobre l'amor  que
vas pensar  que no tornaries a experimentar mai
més.

Cranc
22/6 al 21/7

No jutgis  si no desitges ser jutjat : duu les
coses a un plànol de major tranquil·litat.
Apareixerà  una despesa que no esperaves i
que podria fer-te canviar de plans.  

Lleó
22/7 al 22/8

El teu firmament  sentimental revela situacions
d'evident maduresa emocional: oblida't  de les
restriccions  i aposta  tot  a la parella . No par-
lis de diners a la feina.

Verge
23/8 al 21/9

No permetis que les teves emocions entrin
en conflicte amb  la mirada assenyada que
tens  sobre la teva vida, pren-te  un moment
per a buidar-te.

Balança
22/9 al 22/10

Quan el fastigueig s'apropia d'una relació
amorosa, hi ha  dues possibilitats: tractes
d'arribar  a una trobada , o t'allunyes abans
que arribin les llàgrimes.

Escorpí
22/10 al 21/11

Predomina un escenari de baralles: no oblidis
que la susceptibilitat exigeix molta energia,
mentre que el riure i l'humor  deixin enrere els
conflictes.     

Sagitari
21/11 al 21/12

Gaudeixes d'una jornada vivificant  i moments
d'alegria  en l'amor , la parella  reprèn una
cursa sana  d'aprenentatge  i maduresa. Cuida
la teva pell.

Capricorn
21/12 al 19/01

Gran  energia emocional: sents que gens importa
més que aclarir  la teva situació  sentimental, deixa
que el corrent flueixi , no et precipitis  a prendre
decisions.

Aquari
20/1 al 18/2

Moment de calidessa envaïxen la teva  vida
amorosa  i molts  plànols arriben  a l'equilibri
. La teva vida social  es beneficia  de la te
afectuosa actitud. 

Peixos
19/2 al 20/3

Els romanços que s'iniciïn  sota les presents
confluències astrals tindran una elevada dosi
de sensualitat  i càrrega passional . La teva
esquena  està patint  massa.    
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IMMOBILIARIAÑ

Pis en venta a
Ferreries. 3 habita-
cions, 2 banys, a/c. i
calef. Ascensor, exte-
rior. Preu : 107.000€.
Tel. 977 44 55 27
Pis en venta a
Remolins: 4 habita-
cions + 2 banys+ par-
quing Amoblat, esterior,
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.
1200€/mes .
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

BMW 625 Diesel any
2008 220000 Km
12300 € 
Telf. 670069073

Volkswagen Passat
Familiar 170 cv any
2008 380000 Km
6500 €
Telf.670069073

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 por-
tes 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,
23.900€.
Tel 977446116

VW Polo 1.2 70 cv
advance, any 2014,
gasolina, 5 portes,
color negre, 12.800€.
Tel 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 dié-
sel 2010 105cv
142,500km negro.
977445713

Venc Seat Leon dié-
sel 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
pressupostar feines
sense compromís
previ. També qualsevol
altra feina de jardine-
ria.

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

www.florestajardineria.com

florestajardi@hotmail.es

Pintor. Aplicaciones de
pintura en general, pre-
supuesto sin compromi-
so y con más de 30
años en el sector.
6 9 1 3 9 7 0 0 0 -
977719140

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

RELAXÑ

Osas muy complacien-
tes telf. 663406440

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

DIVERSOSÑ

Es vénen 60 cadires
de boba en bon estat.
699654773

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: Quatre anys
donen per a molt. Es
moment de fer balanç.
Quins objectius s’han pogut
aconseguir i què creu que
s’hagués pogut fer i no s’ha
assolit?
Dolors Queralt:
Sincerament el balanç és
molt positiu. L'actual junta
hem aconseguit donar una
gran empenta a l'activitat
des dels primers anys,  amb
la projecció d'activitats de
caire cultural i lingüístic,
com la convocatòria del
premi Sambori amb més de
nou-cents alumnes de les
Terres de l'Ebre en cada edi-
ció, la publicació dels
Tastets, la constitució del
Premi de reconeixement a la
tasca en favor de la llengua,

la cultura i el País que ano-
menem Lo Grifonet, la
col·laboració amb actes i
certàmens literaris, la cons-
titució del Cicle de Teatre
Amateur a les Terres de
l'Ebre..., i un segon moment
d'ençà de la manifestació
del 2011 fins ara, en el que
ha pres més importància l'a-
partat de País i de reivindica-
ció nacional, i en el què pro-
jectes com el Pastisset
Party, el País Normal o l'Ara
és l'hora, ens ocupen la
major part del temps.
ME: La decisió és consen-
suada, però pot arribar a
sobtar ara amb el procès i la
feina que hi ha engegada
amb l’ANC? No ha existit cap
desavenença o cap altre
motiu?
DQ: Justament la proposta
de renovació de càrrecs ve
motivada per tota aquesta
feina que s'ha estat fent, i
que com bé dius és conjun-
ta amb molts agents, fet
que encara dificulta més la
coordinació i ens demana
més dedicació i temps.
Sortosament la junta està
composta per diferents per-
sones, totes elles amb mol-
tíssimes capacitats i il·lusió,
però al mateix temps amb
un grau de disposició tem-
poral diferent. És per això
que he decidit després de
quatre anys i coincidint amb
un moment d'eleccions
ordinàries, deixar la primera
línia de representació en
mans d'aquells companys i
companyes que estan treba-
llant amb més dedicació i
disposició, tot i que com no

podia ser d'altra manera,
continuaré a la junta, així
com també ho farà el
Vicepresident Emigdi
Subirats, però com a vocal,
per a ajudar en tot el què
puguem, però des d'un
segon lloc.
ME: Qui serà el nou presi-
dent?
DQ: Això ho han de decidir
els socis. Com et comento
es tracta d'un procés d'elec-
cions obert i qualsevol dels
nostres socis pot presentar
candidatura. La meva opció
està evidentment per la pro-
posta que sortirà dels meus
actuals companys de junta,
però la decisió es prendrà a
l'Assemblea, on tots els
socis estan convocats i es
votaran les diferents propos-
tes presentades.
ME: Les línies marcades,
continuaran?

DQ: La nostra línia de treball
ara ens la marquen les cir-
cumstàncies polítiques i de
País. Això no vol dir però,
que deixem de fer totes
aquestes iniciatives de les
que abans et parlava
Sambori, Grifonet,
Tastets...., que pensem que
ens donen el nostre contin-
gut de caire cultural.
ME: I el panorama actual,
com el veu? Es va signar el
decret però el Tribunal va
frenar ràpid. Què pot pas-
sar?
DQ: Es tracta d'un procés
històric i decidit, en el que el
nostre pobles, les entitats
socials i cíviques, la majoria
dels partits polítics i el
Govern del País,estem units
en el mateix projecte, que
és el de poder fer ús de la
nostra llibertat d'expressió, i
del dret a decidir, a votar,

principi  que en democràcia
hauria de ser inalienable. El
que passarà? no ho sabem,
però confiem en que pre-
valdrà el dret davant de la
imposició, i esperem que es
pugui complir allò que deia
Miquel Martí i Pol; Serem el
que vulguem ser.
ME: S’arribarà a ‘desobeir’ i
fer igualment una consulta. I
si es fa, què pot comportar
això?
DQ: Això és donar molt per
suposat, encara no sabem
com s'acabarà el procés i
què ens caldrà fer.
Evidentment nosaltres des
d'Òmnium Cultural estem
per seguir seguir la línia que
ens marquin els nostres
socis i cercant la máxima
unitat amb la resta d'agents
socials i polítics que impul-
sen el procés. Això l'únic
que ha de comportar ha de

ser que hem de sentir-nos
reforçats i units. 
ME: Pot arribar la crispació?
DQ: Hem de fer tot el possi-
ble perquè sigui que no. Això
és una cosa que només
depèn de nosaltres. Entenc
que hi hauria a qui li aniria
molt bé que fos així, però la
unió, el diàleg, les bones for-
mes, la manera de fer que
fins ara ha caracteritzat el
procés i que hem de mirar
de no perdre, ha de ser la
nostra força.
ME: Com a presidenta, què
voldria acabar dient o
agraint?
DQ: En primer lloc dir que la
sensació que tinc en aquest
procés de canvi, que no d'a-
comiadament, és de satis-
facció. Hem aconseguit tots
els objectius que teníem, i
molts més, i sobretot també
pel fet de poder continuar
treballant des d'Òmnium pel
País, en un moment com
l'actual. Evidentment he de
donar les gràcies a totes les
persones que durant
aquests quatre anys s'han
fet socis d'Òmnium a les
Terres de l'Ebre, fixa't que
hem doblat els socis i actual-
ment estem prop dels cinc-
cents, i per acabar com no
podia ser d'altra manera, als
companys i companyes de
junta, per la seva confiança
en un primer moment, i pel
seu treball, generositat i dis-
posició contínua, sobretot
en aquests darrers anys, on
la història ens està passant
per sobre, i entenc que hem
sabut donar la resposta que
calia.

«He decidit deixar la presidència en mans de companys i
companyes que estan treballant amb més disposició i dedicació»

Seguint el calendari pre-
vist, dissabte 25 d'octubre
hi ha convocada
Assemblea Anual de socis
d'Òmnium Cultural. Un
punt important de l’ordre
del dia és la renovació de
junta.  La presidenta
Dolors Queralt ha decidit
no presentar-se a la pre-
sidència, tot i que conti-
nuarà a la junta amb els
mateixos companys i
companyes. Un procés
consensuat entre tots els
membres. En parlem amb
Dolors per fer balanç i
també per comentar
qüestions candents a
hores d’ara.

«El balanç dels quatre anys el considero molt positiu»

DOLORS QUERALT, PRESIDENTA D’ÒMNIUM CULTURAL, SEGUIRÀ A LA JUNTA

ACTUALITAT

MICHEL VIÑAS

«»


