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El Més Ebre s'adhereix a les paraules contundents de rebuig de
Germà Bel pel que fa al contingut del Pla Hidrològic de Conca
aprovat avui. 
No es pot dir ni més clar, ni millor.
Rebuig al contingut de Pla Hidrològic de Conca aprovat
ahir per l’amenaça que suposa pel futur del tram final
del riu Ebre i del Delta.
“Una vegada més ens trobem davant d’un Estat que ens tracta
com a súbdits i no com a ciutadans, que imposa les seves deci-

sions i no atén ni les demandes de la ciutadania ni les diverses
propostes científiques que intenten evitar la mort del Delta de
l’Ebre. L’única garantia de supervivència del riu i el Delta és un
Estat propi. No podem estar sempre amb l’ai al cor per l’ame-
naça constant que ens fa l’Estat sobre el riu i el Delta, per això
necessitem i volem tenir totes les eines i reconeixements inter-
nacionals per tractar amb igualtat de condicions aquesta qües-
tió. No defallem en la lluita perquè tenim la raó, i una vegada
més, guanyarem”.

Editorial

Rebuig al contingut del Pla Hidrològic de Conca

El portaveu Jordi Jordan recorda que Tortosa està ager-
manada amb la ciutat siriana de Tartous i que no tindria
cap sentit que la capital de l’Ebre no col·laborés amb
aquesta tragèdia humana que de la qual Occident també
n’és responsable.
Movem Tortosa ha donat a conèixer una de les mocions
per al proper ple municipal, en aquest cas, relacionada
amb el drama humà que s’està vivint aquests dies a
Europa arran de la fugida de milers de persones de la
guerra de Síria.

En aquest sentit, des de Movem Tortosa, es demanarà
que la ciutat manifesti el suport a la creació i l’adhesió a
la Xarxa de Ciutats i Pobles Refugi per acollir aquelles
persones que travessen Europa fugint dels conflictes
armats als seus països d’origen. Tot, segons Jordan
“amb l’objectiu de coordinar municipis i administracions
en l’acollida de les persones refugiades, així com també
dotar de recursos la implementació dels programes d'in-
tegració necessaris”. 

Així, la moció de Movem també demanarà la implicació
de la Generalitat de Catalunya “perquè tingui un paper
actiu oferint la seua col·laboració per acollir sol·licitants
d’asil i persones refugiades i perquè aposti per la crea-
ció d’una taula nacional per a l’acollida de persones refu-
giades que integrin les entitats i organitzacions que
defensen el dret d’asil i acollida de persones refugiades,
les diferents administracions i els Ajuntaments que vul-
guin col·laborar”. En un àmbit més internacional també
s’insta als caps d’Estat i de govern de la Unió Europea i
a les institucions de la Unió a abordar el drama humani-
tari dels refugiats de forma conjunta com una qüestió de
primer ordre en l’agenda política i un pas fonamental per
a la construcció d’una veritable Europa no només econò-
mica sinó també política. 

D’altra banda, Jordi Jordan, ha recordat que “si moltes
de les ciutats de Catalunya capdavanteres en la defensa
dels drets socials ja estan fent aquests passos, Tortosa
encara ho hauria de fer més perquè estem agermanats
des de l’any 2006 amb una ciutat siriana, Tartous, i cal
que l’agermanament amb aquest país no es quedi
només amb paraules i actes folklòrics sinó també en una
ajuda real davant de moments tant difícils per als siris
que recorda a tants tortosins i catalans que també van
haver de marxar a l’exili després de la guerra civil”. De
fet, l'agermanament amb la ciutat de Tartous va nàixer
amb la voluntat de desenvolupar la cooperació en els
camp econòmic, social, cultural, comercial i turístic. 

Movem Tortosa 
movemtortosa@gmail.com

www.movemtortosa.cat

Movem Tortosa demanarà que
l’Ajuntament s’adhereixi 
a la xarxa de ciutats refugi

OPINIÓ

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

877 180 170
comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!

a tradició castellera mai ha

estat quelcom massa

implantat a les Terres de

l'Ebre, però el fet és que en

poc temps i gràcies a uns

pocs agosarats el sud de

Catalunya es va fent un lloc

entre el món casteller i no

sembla tenir fre. Primer

amb els Xiquelos del Delta

i els Xics Caleros i ara amb

la nova colla Castellers de

Tortosa, sorgida dels tallers

de castellers impulsats a la

capital del Baix Ebre a

finals d'octubre de 2014, el

panorama és ben propici i

estimulant per pensar que

d'aquí a un temps a l'Ebre

puguem tenir un calendari

casteller digne i constant.

La resposta ha estat positi-

va des de tots els besants,

tant el polític, amb el suport

incondicional del consistori

que ha cedit l'espai per als

assajos i ha propiciat un

seguit d'actuacions, com el

social, ja que la població ha

integrat aquesta tradició

poc estesa al territori, d'al-

tra banda tan catalana,

amb certa facilitat en el seu

ideari popular.

Cristian Dasi és el cap colla

de l'entitat tortosina i ens

confessa que crear una

colla castellera de cap i de

nou no és feina fàcil, no hi

ha cap norma escrita al

respecte però entre els

castellers no es consideren

mereixedors de la camisa i

per tant colla castellera si

no han realitzat una sèrie

de fites amb antelació, la

primera d'elles és fer tres

castells diferents de 6 a

plaça, i aquesta és precisa-

ment la que volen iniciar

els castellers de Tortosa

amb un 3 de 6 descarregat

el 6 de setembre al vell mig

de la plaça, sota l'atenta

mirada de la patrona de la

ciutat i amb l'ajuda incondi-

cional dels seus padrins

dels Xics Caleros.

Aquest serà només el pri-

mer pas per a què la terce-

ra colla castellera de les

Terres de l'Ebre pugui

aconseguir la camisa

grana que tant anhelen i

que vestiran gràcies al

"bateig" previst per a l’abril

de l'any que ve, darrere la

qual s'amaguen hores de

dedicació i esforç repetint

els castells una vegada i

una altra als assajos que

es realitzen al pavelló firal

de Remolins els dimarts i

els divendres de 20h a 22h.

Sembla que ja ho tenen tot

a punt per donar els seus

primers passos com a colla

castellera. Així que sort. 

Els castellers de Tortosa s'estrenaran 
el dia de la Cinta amb el seu primer 3d6.

Sergi Queral

Festes de la Cinta del 3 al 7 de setembre.
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Quan només queda una setmana
per a l'11 de setembre, la secció
territorial de la l'ANC ja ho té tot a
punt perquè s'ompli la Meridiana de
Barcelona. A hores d'ara, les ins-
cripcions van a bon ritme i des de
l'Assemblea esperen omplir 60
autocars amb ebrencs. Els trams
15, 16, 17 i 18 estan reservats per
als ebrencs que el dia 11 de
setembre  participen a la “Via lliure”
de la Meridiana.  La jornada
començarà a les 17.14h, amb un
acte que consistirà en fer córrer un
punter gegant des del principi de la
Meridiana fins al Parlament, on a
les 18h tindrà lloc l’acte central. El
color blau representarà el tram
ebrenc, a través dels punters.
Dimecres passat, l’ANC Ebre va
informar de la darrera hora i de les
activitats previstes. Diversos grups
musicals ebrencs i colles castelle-
res animaran la manifestació. Hi
actuaran Montse Castellà, Lo
Gitano Blanc, Joan Rovira i els Xeic,
a més del Grup de Dolçainers de

La Sénia, el grup de grallers els
Pirates de l’Ebre, los Xics Caleros,
Xiqüelos i xiqüeles del Delta i la
Banda per la Independència
d’Amposta.Al tram 15 hi haurà un
camió escenari on a partir de les
15.30 començaran les actuacions.
Irene Negre, representant de l’ANC
de les Terres de l’Ebre al secreta-
riat nacional, explicava que “a
l’Ebre hem comprovat en altres
ocasions que la mobilització social
serveix i ens ha permés arribar on
som, i ara cal pensar que la feina
de cara a assolir la independencia
del nostre país no està feta, cal
acabar-la. Les inscripcions van
pujant poc a poc i pensem que,
com en els últims anys, omplirem i
assolirem les espectatives. Serà
una jornada festiva per demostrar
al govern espanyol que la flama
seguix activa davant els seus
atacs, i per posar el granet de
sorra per demostrar unitat davant
del món”. L’Assemblea Territorial
ha reservat 60 busos.  

L'ANC espera omplir 60 autocars 
amb ebrencs per la Diada de Catalunya

Diversos grups musicals i colles castelleres animaran la manifestació

EN PORTADA

L’alcalde de Deltebre, Lluís
Soler, ha manifestat el seu
ferm rebuig a la proposta
de Projecte de Pla
Hidrològic de la Conca de
l’Ebre (2015-2021) en el
marc de la seva intervenció
al Consejo del Agua de la
Demarcació Hidrogràfica
de l’Ebre que s’ha celebrat
aquest dijous a la ciutat de
Saragossa. Soler, que ha
estat convocat a la reunió
com a alcalde del municipi i
també com a representant
de la Generalitat de
Catalunya (l’alcalde de

Tortosa no va poder assistir
a la reunió en allargar-se el
seu treball al Senat) ha
explicat que “ens trobem
davant d’un nou greuge per
al territori i, en especial, per
al Delta de l’Ebre i per als
habitants que convivim en
aquest indret”. I és que la
proposta no inclou el cabal
ecològic aprovat per la
Comissió de la
Sostenibilitat de les Terres
de l’Ebre (CSTE). L’alcalde
ha afegit que “des de
l’Ajuntament reiterarem la
nostra negativa a un

hipotètic transvasament i
defensarem i exigirem un
cabal ambiental mínim en el
tram final del riu”.
El Consejo del Agua, en el
seu informe de preguntes,
observacions i suggeri-
ments presentats a la pro-
posta de Pla Hidrològic,
demarcació hidrograf̀ica de
l'Ebre (PHE-89), ha desesti-
mat les propostes formula-
des a les Terres de l'Ebre, a
nivell institucional, per part
dels ajuntaments de
Deltebre i Tortosa, i pel
Consell Comarcal del Baix

Ebre, així com també ha
ignorat els suggeriments
proposats per la Generalitat
de Catalunya. Soler ha
recordat que “en l’anterior
legislatura, com a president
de l’ens comarcal del Baix
Ebre, vam mostrar reitera-
dament en plenari la nostra
negativa al transvasament i
la nostra defensa al cabal
ambiental òptim i per aixo ̀
vam presentar al·legacions
al Pla igual que tambe ́ vam
fer temps d'accedir a l'alcal-
dia de Deltebre".

Rebuig a la proposta de Pla Hidrològic
Per no incloure el cabal ecològic aprovat per la CSTE
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Els Mossos d'Esquadra
investiguen l'atracament
d'una oficina bancària de
Catalunya Caixa aquest
dijous al matí al nucli de
Jesús i Maria, al terme muni-
cipal de Deltebre. Segons
han indicat fonts policials a
l’ACN, no s'han produït ferits i
els atracadors haurien acon-
seguit el seu objectiu, tot i
que es desconeix quina quan-
titat de diners s'han endut de
l'oficina. Minuts després dels
fets, els Mossos d'Esquadra
han establert controls als
accessos de la zona per tal
de localitzar els presumptes
lladres. Com ha explicat el
regidor de Seguretat de
l'Ajuntament de Deltebre,
Francisco Castro, els atraca-
dors haurien accedit de mati-
nada a l'oficina bancària utilit-
zant la tècnica del butron. Els
lladres han fet un forat des
de l'edifici, un bloc de pisos
deshabitat que només té
ocupada la planta baixa per
l'oficina de Catalunya Caixa.
Un cop a dins ha esperat l'a-

rribada de l'única empleada
que té l'entitat en aquesta
sucursal del poble de Jesús i
Maria de Deltebre. Quan la
dona ha arribat, a les vuit del
matí, l'han abordat, i ame-
naçat fins que els ha obert la
caixa forta d'on s'haurien
endut uns 80.000 euros.
Llavors l'han emmordassat i
lligat en una cadira. 
Els dos atracadors eren dos
homes encaputxats que
s'han dirigit a la treballadora
de Catalunya Caixa en llen-
gua espanyola, sense cap
accent estranger. 
També alguns veïns haurien
explicat a la policia que han
vist un vehicle sospitós, amb
una home i una dona, que
vigilaven a les vuit del matí
l'entrada de l'oficina. Els
Mossos d'Esquadra i la
Policia Local ha rebut l'avís
sobre les nou del matí quan
s'han activat els protocols
d'alarma de l'oficina. 
Fins a migdia s'ha mantingut
acordonada l'entitat bancà-
ria.

Del 4 al 6 de setembre
tindrà lloc, al pavelló firal
d'Amposta, Fira-Tots, la fira
de caire biennal organitza-
da per la Federació
d'Amposta 'Associacions
de Veïns (FAAV), amb la
participació de
l'Ajuntament d'Amposta,
que té per objectiu donar
veu i un espai de difusió al
treball que fan de forma
voluntària totes les entitats
que treballen al municipi.
Aquest dilluns, l'alcalde
d'Amposta, Adam Tomàs,

acompanyat per la regido-
ra de Participació
Ciutadana, Rosabel Recio, i
pel president de la FAAV,
Llorenç Navarro, han pre-
sentat les claus d'aquesta
nova edició, la quarta.
"Fira-Tots representa un
punt de trobada, cada dos
anys, de totes les entitats
del municipi, siguin del
tipus que siguin, que
poden posar en comú
totes les activitats que rea-
litzen", ha dit l'alcalde.

Fira Tots

Els Mossos investiguen

l'atracament d'una oficina

bancària a Deltebre
La policia ha establert controls a la zona

A Amposta, aquest cap de setmana

A Amposta, aquest cap de setmana

El secretari d’Organització
de la Federació de l’Ebre
d’Esquerra Republicana,
Adam Tomàs, acompanyat
de l’alcalde del Perelló,
Ferran Cid; i del regidor
tortosí Josep Felip
Monclús van explicar dime-
cres les esmenes als pres-
supostos generals de
l’Estat per l’any 2016 que
ha presentat la Federació.
Per començar Tomàs va
recordar que ‘les Terres de
l’Ebre som un territori mal-
tractat per l’Estat espanyol
i els seus pressupostos
des de fa molts anys’.
D’aquí que acte seguit
manifestés que ‘la millor
resposta que pot tenir la
gent de les Terres de
l’Ebre davant aquest mal-
tractament i indignitat cap
el territori és donar un
suport massiu a la inde-
pendència del país el 27-
S’. Esquerra ha  presentat
40 esmenes específiques
sobre les Terres de l’Ebre,
per un valor total de 68
milions; i 6 esmenes més
compartides amb altres
territoris de la demarcació
de Tarragona, i que sumen
42 milions. Aquestes
darreres fan referència,
entre d’altres temes, al res-
cat dels peatges de l’auto-
pista AP-7, a la  millora de
les línies ferroviàries i als
equipaments i mitjans dels
treballadors de les cen-
trals nuclears.
Tomàs va advertir que
‘totes les esmenes fan
referència a les obres i
actuacions que necessiten
les Terres de l’Ebre pel seu

creixement i desenvolupa-
ment, i per tant no són cap
carta als reis’. La manca
de partida per les variants
de la N-420 de Gandesa i
Corbera d’Ebre va ser qua-
lificada ‘d’escàndol i exem-
ple de la vergonya  i res-
ponsabilitat, tant del PP
com del PSOE, a l’hora de
menystenir les Terres de
l’Ebre’. A més de demanar
partides per diverses infra-
estructures inacabades
com l’A-7, destaquen la
demanda d’ adequar a via
urbana l’antiga N-340 al
seu pas per l’Aldea, i
també la redacció d’un pro-
jecte de reordenació per
millorar la connexió
d’Amposta amb la N-340.
Igual que anys anteriors
Esquerra segueix dema-
nant fons per la industrialit-
zació i diversificació
econòmica de l’àrea nucle-
ar i per acabar els projec-
tes de gasificació a la
Ribera d’Ebre. Segons
Tomàs és ‘insòlit que amb
els quilometres de costa i
espai naturals que tenim

no hi hagi ni un euro per
mediambient ni per projec-
tes de millora i protecció
del litoral’. En aquest sentit
Tomàs va destacar l’esme-
na que demana 8 milions
pel projecte de guarda del
litoral de la Badia dels
Alfacs. Aquesta obra que
té un cost de  16,5 milions
i va aparèixer als pressu-
postos de l’any 2012, va
veure com les partides
previstes pels següents
anys no es van executar, i
ara ja no apareix cap parti-
da. Es per això que Tomàs
va manifestar que ’si tot el
que ens pot oferir l’Estat
espanyol són uns pressu-
postos vergonyosos que a
més no compleixen, el
millor que podem fer pel
futur de les Terres de
l’Ebre és aconseguir la
independència per així
poder decidir que fem amb
els diners que recaptem’.
El regidor tortosí, Josep
Felip Monclús, va destacar
la força  que té el turisme
al nostre territori i la neces-
sitat d’apostar per un turis-

me actiu, de natura i cultu-
ral, fet que es simbolitza
en la via verda.  
L’alcalde del Perelló,
Ferran Cid, es va mostrar
indignat per la desatenció
cap a l’autovia A-7 i va
recordar que aquest estiu
la N-340 ha patit un alt
grau d’accidentalitat mor-
tal entre el tram l’Aldea, el
Perelló i l’Ametlla de Mar.
‘Com ni el PP ni el PSOE
han estat capaços de
construir l’A-7 a les Terres
de l’Ebre, quan tindrem la
independència la farem i
els ensenyarem a fer
carreteres que no saben
fer a Catalunya, però si a la
resta de l’Estat’. 

‘La millor resposta cap el maltractament dels pressupostos de

l’Estat és donar un suport massiu a la independència el 27-S’
Esquerra ha presentat 40 esmenes als pressupostos de l’Estat sobre necessitats concretes de l’Ebre

‘Si tot el que ens pot
oferir l’Estat espanyol
són uns pressupostos
vergonyosos que, a

més, no compleixen, el
millor que podem fer
és aconseguir la
independència’

L’Ajuntament de Deltebre, Àrea de Dinamització Social
i Participació Ciutadana ha programat una quinzena
d’activitats repartides al llarg del mes de setembre per
commemorar la Diada Nacional de Catalunya. El pro-
grama inclou la celebració de la festivitat de Sant
Miquel i la Festa de la Sega a més dels actes oficials
de celebració de la Diada Nacional de Catalunya que
es tornaran a concentrar el 10 de setembre en motiu
de l’acte Omplim la Meridiana.

Deltebre commemora la Diada
de Catalunya amb un mes de

setembre farcit 
d’activitats culturals

Actualitat
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L’Estimulació Sensorial és una de les propostes educa-
tives que es duen a terme als centres de
l’Onadabressol. Aquest projecte preten estimular els
sentits dels nens i nenes, experimentant, descobrint,
manipulant... però sobretot pretèn que els alumnes
gaudeixin del plaer de jugar i de compartir temps amb
altres nens i nenes. 
Els equips de cada centre elaboren materials especí-
fics a partir d’elements reciclables, que responen a les
necessitats de cada grup d’infants, i que es realitzen
amb la col·laboració de les famílies de l’escola. 

L’Onada Bressol. 
Estimulació Sensorial

L’Onada Bressol amb el reciclatge.



Des d’aquesta setmana, i
durant tot el dia, l’àrea de
trànsit dels Mossos
d’Esquadra han activat el
dispositiu ‘pas de l’Estret’
a l’autopista AP-7. Els
agents vigilen els vehicles
procedents del nord d’À-
frica i que es dirigeixen
cap als seus països de
residència, principalment,
cap al centre d’Europa. El
dispositiu s’ha activat en
uns dies especialment
intensos, pel que fa al
retorn de les vacances de
la gent que havia marxat
cap als seus països d’ori-
gen, al nord d’Àfrica. 
Els agents tenen en compte especialment que els vehicles portin la càrrega ben sub-
jecta i que no excedeixen el pes autoritzat (qüestions sobre les quals detecten més
conscienciació), però també l’ús dels elements passius que eviten accidents. La
majoria de vehicles es dirigeixen cap a països del nord d’Europa, com França,
Bèlgica, Itàlia o Alemanya. 
L’operatiu es va concentrar a l’àrea de servei de l’Aldea, a l’autopista AP-7. Des què
entren a Catalunya una dotació dels Mossos detecta les possibles infraccions i els
fan aturar en aquest punt. L’acció de vigilància continuarà en marxa fins al 15 de
setembre.

Els Mossos activen el dispositiu 
‘pas de l'Estret’ a l'AP-7 a l'Aldea

Fins el 15 de setembre
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Tortosa (ACN).- El
Departament de Territori
i Sostenibilitat posa en
marxa, a partir del prò-
xim dilluns 7 de setem-
bre, nous descomptes
en la targeta mutiviatge
T-10 en els desplaça-
ments entre les Terres
de l'Ebre i Barcelona.
S'unificarà el preu d'a-
quest títol per a qualse-
vol municipi ebrenc amb
la línia regular de bus a
la capital catalana i pas-
sarà a costar 95 euros.
La nova tarifa suposarà
una rebaixa de fins al
60% en el preu respecte
del bitllet senzill. D'altra
banda, a partir del 14 de
setembre s'incorporen noves millores en la xarxa del transport públic, d'acord amb
l'estudi de millora, amb un increment de les connexions entre alguns municipis de
les Terres de l'Ebre. Des d'Alcanar (Montsià), el preu del trajecte a Barcelona s'aba-
ratirà dels 12,78 euros actuals als 9,5 euros. Des de Tortosa, per exemple, el preu
per trajecte passarà dels 10,95 euros als 9,5. L'objectiu és estimular la demanda i
millorar la competitivitat del transport públic entre l'Ebre i Barcelona amb preus
atractius pels viatgers. Des de l'any passat, s'han introduït progressivament un con-
junt de millores en l'oferta de serveis d'autobús en aquest corredor, de tal manera
que actualment s'ofereixen deu anades i deu tornades de dilluns a divendres des de
la zona d'Alcanar, així com cinc anades i cinc tornades els dissabtes i diumenges.
Des de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, la connexió es fa amb tres anades i tres tor-
nades diàries en període lectiu, i dos anades i dos tornades la resta de l'any.

Nous descomptes de fins al 60% sobre
el bitllet senzill amb la nova T-10

La Generalitat abarateix fins a 32 euros el preu de la targeta multiviatge 

Des de CUP Ebre “hem organitzat
assemblees obertes a diferents
pobles i ciutats de les Terres de
l’Ebre centrades en les eleccions
del 27S.
Aquestes són unes eleccions
importants i hem d’aconseguir que
l’independentisme tinga la suficient
força perquè la nostra voluntat com
a poble no puga continuar sent
obviada. Alhora però, cal ser cons-
cients que el 27S no només vota-
rem la independència sinó que
també votarem el model de país i
de nou estat què volem”. Des de la
CUP Ebre s’afegeix que “volem
compartir el nostre full de ruta, la
nostra campanya, els principis i
objectius...Vine i participa de la
campanya CUP-Crida Constituent
perquè ja és l’hora de governar-
nos!!!!”.

Convergència ha presentat esmenes als pressupostos generals de l'Estat que
sumen un total de 45 milions d'euros en inversions destinades a les Terres de
l'Ebre. Les principals demandes se centren en infraestructures i polítiques de
protecció mediambiental. Els grups parlamentaris de Convergència i d’Unió han
presentat 625 esmenes als pressupostos de l’Estat per corregir el que consi-
deren un dèficit d’inversions a Catalunya i el seu caràcter antisocial. Les recla-
macions, però, ja venen de lluny i és que els convergents creuen que els pres-
supostos estan fets amb una intencionalitat clara. Les esmenes relatives a les
Terres de l’Ebre se centren en actuacions en infraestructures com les variants
de Gandesa, Corbera o l’accés de Móra a la N-420, a més de l’alliberament
immediat de peatges de l’AP-7.També es reclama una major dotació ferroviària
per a l’ample europeu o la millora d’estacions i es demanen importants partides
per a la protecció mediambiental del riu Ebre i el Delta, entre altres. 
El debat i votació dels comptes estatals per 2016 tindrà lloc a partir del 14 de
setembre.

CUP organitza assemblees obertes
centrades en el 27-S

Convergència demana 45M€  
en inversions al territori  

En les esmenes als pressupostos de l’Estat

Avui divendres a Alcanar i a Ulldecona
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La marca «llibre ebrenc», impulsada fa dotze anys per la
Fira del Llibre Ebrenc de Móra d'Ebre, farà aquest 2015 un
salt important i per primera vegada tindrà un espai propi a
la Setmana del Llibre en Català de Barcelona, que enguany
arriba a la 33a edició i que se celebrarà del 4 al 13 de
setembre a la plaça de la catedral de Barcelona. L'objectiu
d'aquest esdeveniment cultural, la cita més important del
món del llibre en català, és donar a conèixer la tasca de les
editorials que editen en català i de les llibreries més actives
que donen visibilitat al llibre i les publicacions periòdiques
en català. Enguany hi participen, entre editorials, llibreries i
institucions, un total de 127 expositors repartits en 40
casetes. 
Aquesta presència a la Setmana del Llibre, que es vol repe-
tir els propers anys, ha estat possible gràcies a la implica-

ció i l'esforç comú de l'Institut Ramon Muntaner i les tres lli-
breries del lobby ebrenc que treballen amb la Fira (Bassa de
Móra d'Ebre, Serret de Vall-de-roures i Viladrich de Tortosa),
que a la passada edició de la Fira del Llibre Ebrenc ja van
muntar, per primera vegada, una gran llibreria única, i que
ara compartiran una de les 40 casetes de la Setmana del
Llibre en Català, la núm. 38, on s'hi podran trobar entre
100 i 150 llibres de temàtica ebrenca.

La marca «llibre ebrenc» estarà present a la

Setmana del Llibre en Català de Barcelona

El Club Nàutic de Móra
d'Ebre informa que el 30
d'agost de 2015 va tin-
dre lloc a Cambrils la
sexta de les set regates
de la Lliga Catalana de
Llagut Català 2015, amb
la participació de quatre
tripulacions d'aquest
club. Va ser la jornada
de retorn de la competi-
ció a les agües del mar
Mediterrani, després
que les dos regates
anteriors tinguessin lloc
al riu Ebre (Flix i
Deltebre) i que les tres
primeres de la lliga se
celebressin a les viles
marineres de Lloret de
Mar (platja de Santa
Cristina), Arenys de Mar i
Roses.

Participació del
Club Nàutic de

Móra d'Ebre a la
regata de la Lliga

Catalana de
Llagut 

Del 4 al 13 de setembre

El passat 30 i 31
de juliol l’Arxiu
Comarcal de la
Ribera d’Ebre
(ACRE) va ingres-
sar una col·lecció
de documents de
l’insigne historia-
dor de Móra
d’Ebre, Artur Cot i
Miró. Es tracta,
bàsicament, d’un conjunt format per reproduc-
cions de documentació consultada en diversos
arxius –molts d’ells catalans, però també espan-
yols– en el marc de les seves investigacions. 

Col.lecció de documents de
l’historiador Artur Cot

A l’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre

Unió de Pagesos calcula que la
pedra que va caure dilluns al ves-
pre a la Terra Alta ha afectat la
meitat del terme municipal
d'Horta de Sant Joan (partida els
Plans) i ha causat danys a la
vinya, olivera i ametller, amb afec-
tacions que van entre el 80 i el
100 per cent del total, i el 100%
d'olivera i ametller al terme de
Prat de Compte.
La pedregada va afectar les varie-
tats blanques de vinya (garnatxa
blanca i macabeu), que s'han
començat a veremar fa pocs
dies, encara que també van resul-
tar afectades les negres (ull de
llebre, sirà o carinyena).
Pel que fa a l'olivera, la intensitat
de la pedra va fer caure gairebé
la totalitat de les olives a terra, i
el mateix va passar amb l'ametlla,
que s'havia començat a collir feia
dos o tres dies. 
Al terme municipal de Bot, els

danys de la pedra van afectar un
5 per cent de vinya, ametlla i oli-
vera.
Unió de Pagesos demana que el
departament d'Agricultura faci
una valoració acurada de les pèr-
dues, i que Agroseguro periti amb
celeritat les parcel·les de vinya i
ametlla que ja estan collint; a
més, que es tingui en compte la
pèrdua d'ingressos de la pagesia
afectada, i que aquesta es reflec-
teixi en l'adequació de mòduls de
l'IRPF de cara a la propera decla-
ració de la renda. El sindicat
també recorda que la pagesia
que té assegurança ha de deixar
una mostra dels danys provocats
per la pedra en cas de començar
a collir abans que es faci el peri-
tatge. El sindicat recorda que les
finques afectades per la pedrega-
da de dilluns també han patit
aquest estiu dues pedregades
més, tot i que la última ha estat la

que més danys ha causat.
Finalment, dir que el director
general d’Agricultura i Ramaderia,
Alfons Vilarrasa, i el delegat del
Govern a l’Ebre, Xavier Pallarès,
juntament amb la directora terri-
torial d’Agricultura, Ramaderia,

Pesca, Alimentació i Medi
Natural, Teresa Sabaté, tenien
previst reunir-se avui (12.30
hores), amb els pagesos dels
municipis de la Terra Alta afectats
per les pedregades dels darrers
dies.

Unió de Pagesos calcula que la pedregada  a la Terra Alta ha
causat greus danys en les collites de vinya, olivera i ametlla

D’Horta de Sant Joan i Prat de Compte
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Més Ebre recomana

Quarta edició

Un espectacle que incorpora
dins Eufònic un nou espai
urbà de Sant Carles de la

Ràpita: la platja del poble.
Dos hores abans, també
aquest mateix dijous, Xavi
Lloses presentava la seva
peça "Nautilus" (premi Puig
Porret 2014) a l'Escola d'Art
i Disseny de Tortosa, una
escultura sonora i alhora un
instrument, que funciona de
forma autònoma interpretant
una partitura generativa, que
es podrà visitar fins el 6 de
setembre i amb la qual els
visitants també hi podran
interactuar. Aquest serà el
tret de sortida d’Eufònic
2015, un festival que es con-
solida en aquesta quarta edi-
ció com una cita ineludible

de les arts sonores i visuals
a les Terres de l’Ebre. Més
d’una trentena d’artistes par-
ticiparan enguany a Eufònic
2015, que se celebrarà del

3 al 6 de setembre en diver-
sos espais de Sant Carles de
la Ràpita, i Amposta, inclo-
ent-hi diversos espais natu-
rals del Delta de l’Ebre.

Eufònic 2015: Arts Sonores i Visuals a les
Terres de l'Ebre 

Montgomery Experience,
un espectacle que mes-
cla magistralment pop
experimental, soul d’a-
vantguarda i dansa, a
càrrec del nou projecte
amb banda de Miguel
Marin (Arbol) amb la
companyia de dansa de
Teresa Navarrete va
inaugurar la quarta edi-
ció d’Eufònic - Arts
Sonores i Visuals de les
Terres de l'Ebre, ahir
dijous.

La DOQ Priorat i la DO Montsant rebran avui i demà una delegació de l’associació sueca Munskänkarna, el club de vins més gran
d’Europa (més de 24.000 adherits), que ha escollit la comarca del Priorat com a “Regió vitivinícola de l’any 2016”. Durant aquestes
dues jornades els membres de Munskänkarna aprofundiran en el coneixement dels vins i exploraran les possibilitats enoturístiques
de totes dues denominacions d’origen. Presentacions, tastos i visites a cellers s’inclouen en l’intens programa que han dissenyat les
dues DO i que ha comptat amb la coordinació del Consell Comarcal del Priorat. L’elecció del Priorat com a “Regió vitivinícola de l’any
2016” ha tingut en compte criteris com la qualitat dels seus vins i la destinació, i també el fet que hi hagi un bon nombre de referèn-
cies de Priorat i Montsant comercialitzant-se tant a Suècia com a Finlàndia (país en el qual el club també hi és present). La distinció
del Priorat per part de Munskänkarna atorgarà gran visibilitat a la DO Montsant i a la DOQ Priorat entre els membres del club. 

El club de vins més important d'Europa visita la comarca del Priorat 

‘Junts pel Sí’ continua el seu full de ruta aquest cap de setmana

El nou Pla no incorpora cap
de les més de 4.500 al·lega-
cions presentades per la
Plataforma en Defensa de
l’Ebre ni tampoc les deman-
des sobre el cabal ecològic
presentades per la
Generalitat de Catalunya.
Unes demandes fonamenta-
des en diversos treballs
científics que van ser apro-
vats també a la Comissió
per la Sostenibilitat de les
Terres de l’Ebre.
El cap de llista de la candi-
datura Junts pel Sí per la
demarcació de Tarragona,
Germà Bel, ha lamentat que
“una vegada més ens tro-
bem davant d’un Estat que
ens tracta com a súbdits i
no com a ciutadans, que
imposa les seves decisions i
no atén ni les demandes de

la ciutadania ni les diverses
propostes científiques que
intenten evitar la mort del
Delta de l’Ebre”.

El candidat ebrenc, com-
promès en la lluita per tenir
un tram final de riu Ebre viu i
un Delta amb futur, ha asse-

gurat que “l’única garantia
de supervivència del riu i el
Delta és un Estat propi”.
Segons ell “no podem estar
sempre amb l’ai al cor per
l’amenaça constant que ens
fa l’Estat sobre el riu i el
Delta, per això necessitem i
volem tenir totes les eines i
reconeixements internacio-
nals per tractar amb igualtat
de condicions aquesta qües-
tió”. Bel ha fet una crida a
“no defallir en la lluita perquè
tenim la raó, i una vegada
més, guanyarem”.
D’altra banda, ‘Junts pel Sí’
segueix el seu full de ruta.
Avui divendres, acte a Sant
Jaume d’Enveja, a la
Biblioteca Francesc
Balagué. Avui també, a les
22 h, també a Santa
Bàrbara, (22h) Smartcentre. 
Demà dissabte, acte a
Tivissa, Casal Municipal (18
h). Així mateix, dissabte dia
5, a les 20 h, al Casal
Municipal, en aquest cas de
Móra la Nova, darrer acte
del cap de setmana.

Germà Bel: «L'única garantia de supervivència

del riu i el Delta és un estat propi»

Ahir migdia el Consell de
l’Aigua de la Conca de
l’Ebre ha aprovat l’infor-
me del contingut del nou
Pla Hidrològic de la
Conca. 

MONTSIÀ ACTIU. SEMINARIS DE CREACIO DE PRODUCTE
TURÍSTIC

LA TUNA FOLK. Avui dia 4 a les 19h, a la plaça de l'Absis,
presenten els onze temes del disc en un concert dins de
la programació de les festes de la Cinta, a Tortosa
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IL·LUSTRADOR CATALÀ. LLICENCIAT EN BELLES ARTS PER LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Isabel CarrascoCRAC de la setmana: Ignasi Blanch
“TOT ANIRÀ A MILLOR, A PITJOR NO POT SER”

Més Ebre: Qui és Ignasi
Blanch?
Ignasi Blanch: Un il·lustra-
dor sincer, que dibuixa des
de petit i que estima la seva
feina. Vaig tenir la sort de
rebre el suport incondicional
dels meus pares, dels meus
germans i de bons profes-
sors, com Cinta Sabaté de
Tortosa i això em va facilitar
l’inici d’un itinerari que m’ha
dut al moment actual. Sóc
una persona que ha trobat
la felicitat amb el dibuix.
ME: Tu i la caiguda del mur
de Berlín. L'abans i el des-
prés...
IB: Després d’acabar la
carrera de Belles Arts em
vaig desplaçar a Berlín on
vaig seguir especialitzant-
me en tècniques d’impres-
sió i gravat al centre d’art
Künstlerhaus Bethanien.
Vaig arribar un any abans de
la caiguda del Mur de Berlín
i el Berlín occidental era una
com una illa federal al mig
de l’alemanya comunista.
Aquesta situació era parti-
cular i la ciutat oferia moltes
possibilitats als joves amb
il·lusió i amb propostes
artístiques. A Berlín vaig
aprendre la professió i vaig
adquirir un mètode de tre-
ball disciplinat i entusiasta.
La meva estada a la ciutat
alemanya va coincidir amb
la caiguda del Mur el 9 de
novembre de 1989. L’any
1990 i després d’un con-
curs públic, vaig ser escollit
com a únic representant
català i de l’estat espanyol
en el projecte internacional
East Side Gallery sobre el
mur de Berlín.
ME: Parlo d'amor (patrimoni
històric de la capital aleman-
ya).
IB:East-Side-Gallery va ser
una iniciativa cultural, sorgi-

da poc després de la caigu-
da del mur, amb la intenció
de conservar una part d’a-
questa espectacular i dolo-
rosa tàpia, com a testimoni
i record del que va signifi-
car.
Va ser una idea de l’associa-
ció privada WUWA i de la
galerista Christine
MacLean. La idea era guar-
dar 1’3 km de l’antic mur i
cedir-lo a artistes de tot el
món, a fi que expressessin
el seu sentiment envers
aquest envà de formigó que
durant 28 anys va dividir
famílies, amics i en definiti-
va, una ciutat
sencera. El tros de mur
escollit per al projecte fou el
comprés entre el
Oberbaumbrücke i l’Estació
central del Berlín de l’Est, a
la vora del riu Spree.
Per a formar part del projec-
te calia presentar un dis-
seny i una mostra el treball
artístic particular. Finalment
van prendre part en el pro-
jecte un total de 130 artis-
tes de tot el món.
Jo vaig presentar una carpe-
ta amb una mostra de les
litografies que estava impri-
mint al centre Künstlerhaus
Bethanien, al barri de
Kreuzberg.
East-Side-Gallery es va inau-
gurar oficialment el 28 de
setembre de 1990.
Per a pintar el meu frag-
ment de mur vaig triar una
imatge vinculada amb
aquesta col·lecció de lito-
grafies, que jo estava realit-
zant aleshores a Berlín. La
col·lecció s’anomenava
“Parlo d’amor” i per això
vaig escriure aquesta frase.
Juntament amb el lema
“Parlo d’amor” apareixen
tres rostres masculins amb
diversos estats d’ànim. En

tons ocres, grisos i negres
vaig intentar expressar el
meu sentiment particular i
l’experiència viscuda duran
un període molt llarg i profi-
tós, a la ciutat de Berlín.
ME: Explica'ns el projecte
“Humanitzem els hospitals”
IB: L’any 2005 i també al
2007 vaig coordinar el pro-
jecte “Humanitzem els hos-
pitals” conjuntament amb
l’associació de familiars de
nens amb cardiopaties
congènites, AACIC. Amb 50
il·lustradors, tots alumnes
meus, vam pintar quatre
plantes de l’hospital matern
infantil de la Vall d’Hebron
de Barcelona. Totes les
habitacions infantils, passa-
dissos i consultes dels met-
ges es van omplir de perso-

natges de colors que facili-
taven l’estada dels pacients
infantils i dels seus fami-
liars. Al 2013 vaig tornar a
coordinar la pintada d’al-
guns CAPS de Barcelona
ciutat i fa poc hem tornat a
pintar la sala de jocs de l’à-
rea de cremats de l’hospital
de la Vall d’Hebron.
ME: La nostra cultura en
l'actualitat?
IB: La nostra cultura està
passant un moment delicat
però esperançador.
S’apropen canvis que seran
en benefici de la creativitat i
de la cultura en general. Tot
anirà a millor, a pitjor no pot
ser.
Per altra banda cal ser posi-
tius, estan sortint noves pro-
postes per treballar l’art i

també formes diferents de
presentar el treball creatiu,
d’una manera alternativa i
lluny de les suggerides per
l’administració. Tornen a
haver-hi grups de joves
artistes molt pencaires que
munten cooperatives,
tallers de gravat, sales d’art
amb noves idees... Tinc
molta esperança amb les
noves generacions!
ME: Com estàs vivint i com
es veu des de fora el
moment actual del nostre
país?
IB: Esperançador lògica-
ment. Fa uns anys no ho
podíem esperar tot el que
estem vivint i ara, més que
mai, comencem a entendre
el que representa viure en
democràcia. Un poble s’ha
d’expressar lliurement i dir
el que necessita i desitja per
a viure amb la seva identitat
plena. És un tema de lliber-
tat i de justícia.
Personalment el visc amb
il·lusió i amb compromís.
Fa falta molta informació i
és totalment necessari fer
arribar a altres països, com
Alemanya per exemple, tot
el que passa en aquests
moments, el que necessi-
tem i el que no ens perme-
ten assolir, però amb infor-
mació sorgida directament
des del nostre país i no pas-
sant per filtres i per premsa
falsament objectiva.
ME: Si avui haguessis de
pintar sobre una roca sòlida
i haguessis d'expressar la
paraula «llibertat» quin seria
el color que utilitzaries?
Existeix aquest color?
IB: Amb tots els colors que
poguessin representar els
temes que m’interessen i
em preocupen actualment,
la fam a molts llocs del
món, Palestina, el desarma-

ment, els infants sense
família, la manca de respec-
te per la gent gran, el mal-
tractament animal... Tants
colors com temes em fan
estar pendent i que crec
que cal dedicar-hi temps. I
sens dubte els colors que
parlessin d’una Catalunya
lliure!
ME: I si aquesta roca de
nom «llibertat» fos calcària
amb quin element la protegi-
ries o segellaries?
IB: Amb una capa d’amistat
i de solidaritat. Més que mai
confio amb els amics i amb
la gent amb qui puc compar-
tir aquestes inquietuds. No
tinc gaire temps per perdre
i amb la gent que ens esti-
ma i amb els qui hem deci-
dit compartir la vida es
poden fer moltes coses
conjuntament. Junts tenim
molta força!
ME: Els teus projectes
immediats
IB: Ara mateix estic acabant
un llibre que ha de sortir
abans Nadal. És un conte
basat en la cançó que can-
tava l’Ovidi Montllor, “La
cançó de les balances”.
També al setembre presen-
taré un llibre il·lustrat per
adults, “Lady Macbeth de
Mtsensk” de l’autor rus
Neskov que he acabat ara
mateix.
Mentrestant seguiré amb
les “lectures il·lustrades”
per a biblioteques i a diver-
ses ciutats de Catalunya,
que oferim conjuntament
amb la presentadora
Elisenda Roca.
Un període força carregat
de feina però amb la il·lusió
i les ganes de fer arribar
una mica de felicitat als
espectadors i als lectors
d’aquestes noves propos-
tes.

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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FESTES DE LA CINTA
Tortosa entra de ple novament en les festes patro-
nals, en honor a la Mare de Déu de la Cinta. Tenim
per endavant cinc dies de festa grossa amb un pro-
grama farcit d’activitats, totes gratuïtes, adreçat a
tots els públics i que busca sobretot que siguin molt
participatives. Vull felicitar a totes les pubilles i
pubilletes i fer una crida a tota la ciutadania a gaudir
de la festa.

Ferrán Bel
Alcalde de Tortosa

FESTA MAJOR DE GANDESA

Gandesans i Gandesanes 
que tingueu molt bona 

Festa Major!
Carles Luz

Alcalde de Gandesa 

FESTA MAJOR DE TIVENYS

Tivenys és un poble menut que durant les
festes mostra allò que som: un poble parti-

cipatiu, dinàmic i acollidor.
Visca la Festa Major!Maria J. Beltràn

Alcaldessa de Tivenys

FESTES MAJORS

HORTA DE SANT JOAN

Bona Festa Major!

Joaquim Ferràs
Alcalde Horta Sant Joan 

FESTES MAJORS BÍTEM
Bítem es prepara per viure de nou una intensa
Festa Major, en honor a la Mare de Déu de l’Oliva.
Uns dies per retrobar-nos amb els familiars i
amics, i per compartir moments amb aquells que
viuen fora i que ens visiten durant aquests dies.

Josep Cugat
Alcalde de Bítem

Festes Majors

Terres de l’Ebre

Setembre 
2015



FESTA MAJOR DE GANDESA

Gandesans i Gandesanes 
que tingueu molt bona 

Festa Major!

FESTES MAJORS D’ALDOVER

Unes festes, les d'aquest any, treballa-
des en molta il·lusió i voluntariat per
part d'un bon sector de doverencs i

doverenques per portar-les endavant.Teresa Forés
Alcaldessa d’Aldover

FESTES MAJORS DE BENIFALLET

Som a Festes i voldria desitjar-vos que
gaudiu de tots els actes que hem prepa-
rat amb il·lusió i amb un únic objectiu a
aconseguir del 4 a l’11 de setembre: una

Festa plena de VIDA.
Mª Mercè Pedret

Alcaldessa de Benifallet

FESTES MAJORS BÍTEM
Bítem es prepara per viure de nou una intensa
Festa Major, en honor a la Mare de Déu de l’Oliva.
Uns dies per retrobar-nos amb els familiars i
amics, i per compartir moments amb aquells que
viuen fora i que ens visiten durant aquests dies.
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Primera catalana
C A L E N D A R I

1a. catalana
Grup 2

Temporada
2015/16

Jornada 1. 6/9/15

Castelldefels-Vilaseca
Catllar-Santboià
Igualada-Reddis

Suburense-Terrassa
Lleida-Vilanova

Rapitenca-J. i Maria
S. Ildefons-Balaguer

Torredembarra-Viladecans
Amposta-Vista Alegre
Jornada 18. 24/1/16

Jornada 2. 13/9/15

Vilaseca-Amposta
Santboià-Castelldefels

Reddis-Catllar
Terrassa-Igualada
Vilanova-Suburense
J. i Maria-Lleida

Balaguer-Rapitenca
Viladecans-S. Ildefons

Vista Alegre-Torredembarra
Jornada 19. 31/1/16

Jornada 3. 20/9/15

Vilaseca-Santboià
Castelldefels-Reddis
Catllar-Terrassa
Igualada-Vilanova

Suburense-J. i Maria
Lleida-Balaguer

Rapitenca-Viladecans
S. Ildefons-Vista Alegre
Amposta-Torredembarra
Jornada 20. 14/2/16

Jornada 4. 27/9/15

Santboià-Amposta
Reddis-Vilaseca

Terrassa-Castelldefels
Vilanova-Catllar

J. i Maria-Igualada
Balaguer-Suburense
Viladecans-Lleida

Vista Alegre-Rapitenca
Torredembarra-S. Ildefons
Jornada 21. 21/2/16

Jornada 5. 4/10/15

Santboià-Reddis
Vilaseca-Terrassa

Castelldefels-Vilanova
Catllar-J. i Maria
Igualada-Balaguer

Suburense-Viladecans
Lleida-Vista Alegre

Rapitenca-Torredembarra
Amposta-S. Ildefons
Jornada 22. 28/2/16

C A L E N D A R I

Jornada 6. 11/10/15

Reddis-Amposta
Terrassa-Santboià
Vilanova-Vilaseca

J. i Maria-Castelldefels
Balaguer-Catllar

Viladecans-Igualada
Vista Alegre-Suburense
Torredembarra-Lleida
S. Ildefons-Rapitenca
Jornada 23. 6/3/16

Jornada 7. 18/10/15

Reddis-Terrassa
Santboià-Vilanova
Vilaseca-J. i Maria
Castelldefels-Balaguer
Catllar-Viladecans

Igualada-Vista Alegre
Suburense-Torredembarra
Lleida-Sant Ildefons
Amposta-Rapitenca
Jornada 24. 13/3/16

Jornada 8. 25/10/15

Terrassa-Amposta
Vilanova-Reddis

J. i Maria-Santboià
Balaguer-Vilaseca

Viladecans-Castelldefels
Vista Alegre-Catllar

Torredembarra-Igualada
S. Ildefons-Suburense
Rapitenca-Lleida

Jornada 25. 20/3/16

Jornada 9. 1/11/15

Terrassa-Vilanova
Reddis-J. i Maria
Santboià-Balaguer
Vilaseca-Viladecans

Castelldefels-Vista Alegre
Catllar-Torredembarra
Igualada-S. Ildefons
Suburense-Rapitenca
Amposta-Lleida

Jornada 26. 3/4/16

Jornada 10. 8/11/15

Vilanova-Amposta
J. i Maria-Terrassa
Balaguer-Reddis

Viladecans-Santboià
Vista Alegre-Vilaseca

Torredembarra-Castelldefels
S. Ildefons-Catllar
Rapitenca-Igualada
Lleida-Suburense

Jornada 27. 10/4/15

Jornada 11. 15/11/15

Vilanova-J. i Maria
Terrassa-Balaguer
Reddis-Viladecans

Santboià-Vista Alegre
Vilaseca-Torredembarra
Castelldefels-S. Ildefons
Catllar-Rapitenca
Igualada-Lleida

Amposta-Suburense
Jornada 28. 17/4/16

Jornada 12. 22/11/15

J. i Maria-Amposta
Balaguer-Vilanova
Viladecans-Terrassa
Vista Alegre-Reddis

Torredembarra-Santboià
S. Ildefons-Vilaseca

Rapitenca-Castelldefels
Lleida-Catllar

Suburense-Igualada
Jornada 29. 24/4/16

Jornada 13. 29/11/15

J. i Maria-Balaguer
Vilanova-Viladecans
Terrassa-Vista Alegre
Reddis-Torredembarra
Santboià-S. Ildefons
Vilaseca-Rapitenca
Castelldefels-Lleida
Catllar-Suburense
Amposta-Igualada

Jornada 30. 1/5/16

Jornada 14. 13/12/15

Balaguer-Amposta
Viladecans-J. i Maria
Vista Alegre-Vilanova

Torredembarra-Terrassa
S. Ildefons-Reddis
Rapitenca-Santboià
Lleida-Vilaseca

Suburense-Castelldefels
Igualada-Catllar

Jornada 31. 8/5/16

Jornada 15. 20/12/15

Balaguer-Viladecans
J. i Maria-Vista Alegre
Vilanova-Torredembarra
Terrassa-S. Ildefons
Reddis-Rapitenca
Santboià-Lleida

Vilaseca-Suburense
Castelldefels-Igualada
Amposta-Catllar

Jornada 32. 15/5/16

Jornada 16. 10/1/16

Amposta-Viladecans
Vista Alegre-Balaguer

Torredembarra-J. i Maria
S. Ildefons-Vilanova
Rapitenca-Terrassa

Lleida-Reddis
Suburense-Santboià
Igualada-Vilaseca
Catllar-Castelldefels

Jornada 33. 22/5/16

Jornada 17. 17/1/15

Viladecans-Vista Alegre
Balaguer-Torredembarra
J. i Maria-S. Ildefons
Vilanova-Rapitenca
Terrassa-Lleida
Reddis-Suburense
Santboià-Igualada
Vilaseca-Catllar

Castelldefels-Amposta
Jornada 34. 29/5/16

Jornada 6. 11/10/15

Cambrils-la Cava
Roda Berà-Valls

Hospitalet-Ulldecona
Catalònia-Tortosa
Canonja-Gandesa
Torreforta-Ampolla
Camarles-la Riera
Alcanar-R. Bonavista
R. Bítem-Godall

Jornada 23. 6/3/16

Jornada 7. 18/10/15

Cambrils-Roda Berà
Valls-Hospitalet

Ulldecona-Catalònia
Tortosa-Canonja
Gandesa-Torreforta
Ampolla-Camarles
la Riera-Alcanar

R. Bonavista-R. Bítem
la Cava-Godall

Jornada 24. 13/3/16

Jornada 8. 25/10/15

Roda Berà-la Cava
Hospitalet-Cambrils
Catalònia-Valls

Canonja-Ulldecona
Torreforta-Tortosa
Camarles-Gandesa
Alcanar-Ampolla
Rem Bítem-la Riera
Godall-R. Bonavista

Jornada 25. 20/3/16

Jornada 9. 1/11/15

Roda Berà-Hospitalet
Cambrils-Catalònia

Valls-Canonja
Ulldecona-Torreforta
Tortosa-Camarles
Gandesa-Alcanar
Ampolla-Rem Bítem

la Riera-Godall
la Cava-R Bonavista
Jornada 26. 3/4/16

Jornada 10. 8/11/15

Hospitalet-la Cava
Catalònia-Roda Berà
Canonja-Cambrils
Torreforta-Valls

Camarles-Ulldecona
Alcanar-Tortosa

Rem. Bítem-Gandesa
Godall-Ampolla

R. Bonavista-la Riera
Jornada 27. 10/4/15

Jornada 11. 15/11/15

Hospitalet-Catalònia
Roda Berà-Canonja
Cambrils-Torreforta
Valls-Camarles

Ulldecona-Alcanar
Tortosa-R. Bítem
Gandesa-Godall

Ampolla-R. Bonavista
la Cava-la Riera

Jornada 28. 17/4/16

Jornada 12. 22/11/15

Catalònia-la Cava
Canonja-Hospitalet
Torreforta-Roda Berà
Camarles-Cambrils
Alcanar-Valls

Rem Bítem-Ulldecona
Godall-Tortosa

R. Bonavista-Gandesa
la Riera-Ampolla

Jornada 29. 24/4/16

Jornada 13. 29/11/15

Catalònia-Canonja
Hospitalet-Torreforta
Roda Berà-Camarles
Cambrils-Alcanar
Valls-Rem Bítem
Ulldecona-Godall
Tortosa-R. Bonavista
Gandesa-la Riera
la Cava-Ampolla

Jornada 30. 1/5/16

Jornada 14. 13/12/15

Canonja-la Cava
Torreforta-Catalònia
Camarles-Hospitalet
Alcanar-Roda Berà
Rem Bítem-Cambrils

Godall-Valls
R. Bonavista-Ulldecona

La Riera-Tortosa
Ampolla-Gandesa
Jornada 31. 8/5/16

Jornada 15. 20/12/15

Canonja-Torreforta
Catalònia-Camarles
Hospitalet-Alcanar

Roda Berà-Rem Bítem
Cambrils-Godall
Valls-R. Bonavista
Ulldecona-la Riera
Tortosa-Ampolla
la Cava-Gandesa

Jornada 32. 15/5/16

Jornada 16. 10/1/16

la Cava-Torreforta
Camarles-Canonja
Alcanar-Catalònia
Rem Bítem-Hospitalet
Godall-Roda Berà

R. Bonavista-Cambrils
la Riera-Valls

Ampolla-Ulldecona
Gandesa-Tortosa

Jornada 33. 22/5/16

Jornada 17. 17/1/15

Torreforta-Camarles
Canonja-Alcanar

Catalònia-Rem Bítem
Hospitalet-Godall

Roda Berà-R. Bonavista
Cambrils-la Riera
Valls-Ampolla

Ulldecona-Gandesa
Tortosa-la Cava

Jornada 34. 29/5/16

2a. catalana
Grup 6

Temporada
2015/16

Segona catalana
Jornada 1. 6/9/15

Tortosa-Ulldecona
Gandesa-Valls
Ampolla-Cambrils
La Riera-Roda Berà

Racing Bonavista-Hospitalet
Godall-Catalònia
R.Bítem-Canonja
Alcanar-Torreforta
la Cava-Camarles

Jornada 18. 24/1/16

Jornada 2. 13/9/15

Ulldecona-la Cava
Valls-Tortosa

Cambrils-Gandesa
Roda Berà-Ampolla
Hospitalet-la Riera

Catalònia-R. Bonavista
Canonja-Godall

Torreforta-R. Bítem
Camarles-Alcanar

Jornada 19. 31/1/16

Jornada 3. 20/9/15

Ulldecona-Valls
Tortosa-Cambrils

Gandesa-Roda de Berà
Ampolla-Hospitalet
la Riera-Catalònia
R. Bonavista-Canonja
Godall-Torreforta
R. Bítem-Camarles
la Cava-Alcanar

Jornada 20. 14/2/16

Jornada 4. 27/9/15

Valls-la Cava
Cambrils-Ulldecona
Roda Berà-Tortosa
Hospitalet-Gandesa
Catalònia-Ampolla
Canonja-la Riera

Torreforta-R. Bonavista
Camarles-Godall
Alcanar-Rem. Bítem
Jornada 21. 21/2/16

Jornada 5. 4/10/15

Valls-Cambrils
Ulldecona-Roda Berà
Tortosa-Hospitalet
Gandesa-Catalònia
Ampolla-Canonja
La Riera-Torreforta

R. Bonavista-Camarles
Godall-Alcanar
la Cava-R. Bitem

Jornada 22. 28/2/16
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esprés de treballar tot l’any

el més esperat són les

vacances, però com tot el

positiu té el seu

negatiu, la tornada a

la rutina és el més

difícil. El més probables és

que quan es va aproxi-

mant el dia ens anem sen-

tit deprimits, estressats i

en mal humor. 

Per a molts se’ns estar en

caure aquest dia i per això

l’article del mes de setem-

bre va dirigit a proporcio-

nar una sèrie de consells

per tal de potenciar una

actitud i uns pensaments

més positius de cara a la

incorporació a la feina des-

prés de vacances. 

➢ Si has marxat fora,

enlloc de tornar el dia

abans a casa, fes-ho amb

3-4 dies d’antelació.

T’ajudarà a adaptar-te pro-

gressivament a la rutina.

➢ Comença la feina en

calma. Deixa de pensar en

la gran quantitat de feina

que tindràs quan t’incorpo-

raràs, ja que de moment

no està a les teves mans i

la majoria de vegades no

és tant com t’havies imagi-

nat.

➢ No esperis arribar a la

feina i començar a treballar

exageradament des del

primer moment , pren-te el

teu temps per posar-te al

dia amb el que vas deixar

pendent abans de marxar

de vacances i del que ha

passat mentre estaves

fora. Fet això organitza't,

marca't uns objectius a

aconseguir en la teva pri-

mera setmana de treball.

Veuràs que, a poc a poc,

aniràs recuperant el ritme

de treball al que estaves

acostumat abans de mar-

xar de vacances . 

➢ Continua realitzant les

activitats pròpies de la

temporada que més t’a-

graden: platja, asseure’t a

una terrassa, un bany a la

piscina…

➢ Aprofita l’agenda per

anotar els pròxims dies

festius, els que siguin

especials per a tu i per

anotar les pròximes

vacances.

➢ Realitza algun esport i

promou la vida sana (ali-

mentació, descans). Estar

més que demostrat que

l’activitat física és tan útil

per al físic com per al men-

tal. T’ajudarà a descon-

nectar, estar més animat i

amb més energia.

Tornar de vacances no

solament afecta als adults.

El primer dia d'escola

suposa un gran canvi per

als més petits de la casa .

D'estar tres mesos de

vacances, a matinar i fer

els deures. 

Us deixo, també, una sèrie

de consells per facilitar als

pares i mares la tornada a

l’escola dels seus fills.

➢ Establiu nous horaris de

dormir, dutxa i descans. Si

3-4 dies abans del inici

d’escola es van restablint

aquest horaris de manera

progressiva els ajudarà

que arribin més descan-

sats a l’escola.

➢ Implica’l en la preparació

del nou curs. Anar a com-

prar llibres junts, preparar

estoig i material, escollir

motxilla, escriure el seu

nom al material...

➢ Mostra actitud positiva.

El primer que s’ha de fer

és empatitzar amb el nen o

la nena quan us dius “Quin

rotllo tornar a l’escola”, per

tant, és important escoltar-

lo i entendre’l.  Però, no el

podem deixar solament

amb les idees negatives,

així que el segon pas és

buscar conjuntament els

aspectes positius de tornar

a  l’escola.

➢Acompanyeu-lo el primer

dia d’escola fins al centre i

recordeu-li que l’anireu a

buscar.

➢ I, sobretot, recordem que

són nens i nenes i que la

millor manera d’aprendre

és jugant i passant-s’ho

bé.

“Quan canvies d’actitud,

canvia la teva energia, la

teva expressió i la mane-

ra de veure la vida”

D

La pregunta del lector per a Mònica

«Consells per afrontar 
la tornada a la feina i les classes»

«»
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El passat divendres
28/08/15 va tenir lloc
l’assamblea general or-
dinària de socis del
C.D.Roquetenc, un dels
fets més rellevants va
ser que després de la
dimissió de l’anterior
president J.Antonio Vil-
ches, el passat 30 de
juny i tal com marquen
els estatuts del club, el
càrrec de president passa a ser de la fins ara vicepresidenta Do-
lores (Loli) Mulero, fet que es va ratificar en l’assamblea. Per tant
per primer cop en els 85 anys d’historia del C.D.Roquetenc l’enti-
tat estarà lliderada per una dona, i ademés tal com ha quedat la
junta directiva en noves incorporacions hi haurà més presència fe-
menina ja que apart de la presidenta, la secretària també serà una
dona (Teresa Tafalla), i hi hauràn dues directives més: Montse Ale-
gret i Mónica Querol. Aquesta junta gestora provisional formada
per 18 membres dirigirà el club durant aquesta temporada i un
cop finalitze es convocaràn eleccions per escollir una nova i defi-
nitiva junta directiva.

Loli Mulero, nova presidenta

del CD Roquetenc

FINS ARA ERA VICEPRESIDENTA

Segona catalana

Tortosa-Ulldecona. Diumenge 17 h
Gandesa-Valls. Diumenge 17.30 h
Ampolla-Cambrils. Diumenge 17 h
la Riera-Roda. Diumenge 17 h
Racing Bonavista-Hospitalet. Diumenge 17 h
Godall-Catalònia. Diumenge 17.15 h
R. Bitem-la Canonja. Dissabte 17.15 h
Alcanar-Torreforta. Diumenge 17 h
la Cava-Camarles. Dissabte 18 h.

Tercera catalana

Batea-Olimpic. Diumenge 17.15 h
Ascó-Perelló. Diumenge 16.30 h
Horta-Flix. Diumenge 18 h
Aldeana-Roquetenc. Diumenge 17.30 h
La Sénia-Corbera. Diumenge 17 h
L’Ametlla-J i Maria. Dissabte 17h
Ginestar-Vilalba. Diumenge 17.15 h
Móra Nova-Deltebre. Dissabte 18h
S. Bàrbara-Campredó. Diumenge 16 h

Nota: De Tercera a Quarta baixen dos equips, més si hi ha
cap compensació.

Inici de lliga
AQUEST CAP DE SETMANA

El Tortosa, després de
guanyar a la Rapitenca per 3-
1 en la presentació, fent una
bona imatge, sobre tot mar-
cant la nova línia de l’equip,
sent expeditiu i compacte en
defensa, va afrontar el Marià
Toha amb moltes baixes, en-
tre compromisos laborals i
lesions. Només va disposar
de 13 efectius. 
A més, cal informar de la

baixa del senienc Gerard Es-
trella, per discrepances, i la
d’Arnau Pedreny, jugador que
va acabar la lliga passada al
Deltebre. No seguiran.
Per aquest motiu, s’han ha-

gut de fer dos fitxatges més,
tots dos procedents del camp
de Tarragona, com la majoria
de la plantilla. L’aposta és
aquesta. Els jugadors recent-
ment fitxats són el migcam-

pista Moha-
med Bou-
cha, que va
estar al Ro-
da i es va
formar al
Reus juve-
nil, i el de-
fensa Fran Rodriguez, que va
jugar al Camp Clar. 
D’altra banda, per diumen-

ge contra l’Ulldecona, si que
estarà disponible Yassine, so-
lucionats els problemes bu-
rocràtics. A hores d’ara, l’ar-
gentí Ives Fabian no sé sap si
podrà jugar. En aquest cas,
els problemes burocràtics
amb el transfer sembla dificil
que es puguin solucionar.
Chillon, per la seua part,

continua sent baixa per lesió.

El Tortosa té dues baixes i incorpora
dos jugadors més

DEBUT DIUMENGE CONTRA L’ULLDECONA

El davanter Jordi Mohedano
tornava a Flix aquesta tempora-
da. Un fitxatge il.lusionant per a
l’equip de la Ribera. No obstant,
el jugador es va lesionar i a l’es-
pera del diagnòstic definitiu, po-
dria ser baixa per uns sis mesos
i, per tant, es podria perdre la
temporada. Un greu ensurt.
De l’actualitat del Flix, dir que

l’equip ha demanat canvis d’or-
dre en els partits que juga com
a local durant gairebé tota la pri-

mera volta, per les obres de la
instal.lació de la gespa artificial.
Això significaria que en la sego-
na, jugaria gairebé tots els par-
tits a la Ventonella.
En el cas del Roquetenc, dir

que, de moment, no hi ha canvis
d’ordre en els partits. No es fa
resembra al seu camp a hores
d’ara perquè els tècnics de l’em-
presa han decidit que no és mo-
ment. Es deixa per més avant, si
fos necessari. 

Mohe es lesiona
GREU ENSURT PER AL FLIX

Carlos Alós, en una de les banquetes de l’Astana Arena.
CANALTE

Pregunta: Com va anar el fit-
xatge per a la Federació de Ka-
zajistan? 
Resposta: Al finalitzar la tem-
porada, una persona coneguda
meua (vàrem coincidir amb un
campus del FC Barcelona a As-
turies), que ara treballa per a la
FFK (Football Federation Ka-
zakhstan), em va proposar
aquesta opció. Vaig anar per
reunir-me amb els membres de
la Federació que en aquell mo-
ment estaven visitant les
instal.lacions de la Masia a Bar-
celona. La primera reunió va
ser força positiva i posterior-
ment em van invitar a visitar el
país i les instal.lacions de la Fe-
deració per tal de presentar-me
el projecte i fer-me una propos-
ta en ferm. Tot plegat em va

agradar força i vaig acabar ac-
ceptant l'oferta. 
P: Amb quina funció?
R: Aquest és un projecte Fede-
ratiu on l'objectiu és millorar els
equips Nacionals base de cara
al Mundial 2022. En un principi
l'iniciem 6 entrenadors espan-
yols, i les tasques encara estan
per definir. Tot i que cadascú
de nosaltres serà responsable
d'un equip i tambè conjunta-
ment coordinar el projecte.
P: Darrera experiència al Tobon
de Polònia, de la primera divisió
de Polònia.
R: L'experiència al Pogon ha si-
gut molt gratificant, ha sigut el
primer equip 100% professio-
nal que he tingut la sort de diri-
gir. Han estat 5 mesos on em
vaig sentir molt respaldat per

tothom (jugadors, staff, afi-
ció...), tot i que al final unes dis-
crepànces amb el President
van fer que a falta de 2 jorna-
des decidís presentar la dimis-
sió. Vaig agafar l'equip amb pe-
núltima posició i vaig aportar el
meu granet de sorra per a que
actualment el Pogon segueixi
competint a la primera Divisió
Polaca.
P: Per la propera lliga, tenies
una alternativa a Polònia?
R: Si no haguès sorgit aquesta
oferta al Kazakhstan, segura-
ment hagués continuat a Polò-
nia ja que tenia un parell d'op-
cions, sobretot una d'elles
força interessant a nivell espor-
tiu. És un país i sobretot un
mercat futbolístic molt interes-
sant.

P: Un nou repte amb un nou
canvi de vida a una cultura i
pais totalment nou.
R: Si, la veritat és que és un
repte força diferent, ja que
comporta una país, una cultura
i una llengua totalment dife-
rents. Però el fet de treballar
per a una Federció és algo que
encara no he fet i m'atrau
força, a més es tracta d'un pa-
ís emergent amb moltes ganes
de progressar i ens han donat
totes les facilitats possibles per
tal de dur a terme este projec-
te. El fet de ser un país tant
desconegut per a nosaltres ha
generat que, de moment, viatja-
ré sol a l'espera de saber com
va l’adaptació i les condicions
que ens dona aquest país.

Kazajistan, un nou repte
El tècnic tortosí s’incorpora al cos tècnic de la Federació d’aquest país.

ENTREVISTA A CARLOS ALÓS

El Jesús i Maria fou el guanyador del torneig Marià Toha, diu-
menge passat, disputat a l’estadi Josep Otero. 
En la primera semifinal el CD Tortosa va empatar a 0 davant la
UD Jesús i Maria i va caure en la tanda de penals (2-4). En l'al-
tra semifinal, l'Amposta es va desfer 1 a 0 de l'equip amfitrió,
la UE Remolins-Bítem, si bé després cauria a la final davant el
Jesús i Maria per 2 a 0, amb la qual cosa els roig-i-blancs es
feien amb el trofeu.
A la foto, Albert Torres, capità de la UD Jesús i Maria, reco-

llint el trofeu de campió de mans de l’alcalde de Tortosa, Ferran
Bel. 

MARIÀ TOHA

El Jesús i Maria, campió
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Quatre campanyes en aquesta categoria i cada any millora la seva posició: 13, 12, 9 i 4 la darrera
campanya. ¿Toca ascens? No ho crec però si donarà guerra aquest equip que és dels millors prac-
ticant futbol i això és obra del seu mister Toni que té molt clares les seves idees. De l'equip bàsic
quatre importants baixes: Manel Llambrich (Ametlla) Monforte (Remolins-Bitem), Salva i Joel però en
total han estat 11 baixes que van totalitzar la passada campanya 50 gols. Aquesta temporada no
tindran filial i diversos jugadors passen al primer equip a més de diversos juvenils, serà un dels equips
més joves de la categoria. Fitxatges: Ferran (Roquetenc), Didac (Rapitenca), Albert, Àlex i Pedro (filial).

UE ALDEANA

ANÀLISI TEMPORADA 2015/16 By: Joaquin Celma

Molts canvis. Exjugadors s'han fet càrrec del club confiant amb el tècnic Marc Viladru que era segon
a l’Ampolla. Del bloc bàsic només quatre baixes: Jerez, Eric, Sam i Avram. De les altes destacar la de
Manel Llambrich que va ser el millor jugador de la passada campanya a l’Aldeana. També hi ha juga-
dors que tornen amb el nou projecte amb el que s’ha implicat molta gent i que està ecapcel.lat per
Carlos Pagà, el president més jove.  Comença un nou projecte amb gent de la casa i amb molta il·lusió.
Fitxatges: Manel (Aldeana), Morillo (inactiu), Edgar i Héctor (Ampolla), Xavi (Deltebre), Albert (Salou),
Igor, Froilan, Artesero i Héctor (Juvenil).

FC ASCÓ B CF BATEA

UE CAMPREDÓ CF CORBERA

L’AMETLLA

Quan un entrenador se’n va a un altre equip, acostuma a passar que s’emporta a jugadors que van
estar amb ell. Aquest és el cas de Jordi Vallès que ha fitxat al Deltebre i s’ha endut jugadors que esta-
ven en l'equip bàsic: Fidel, Carlos Roca, Camarero i Edgar. Torna a la banqueta un entrenador local:
Òscar Curto, amb Raül Prats, expresident, com a segon. Oscar Masdeu que intentarà mantenir la
categoria, aquesta serà la tercera de la seva història a la tercera catalana. Els seus jugadors no
cobren però lluiten com valents. Fitxatges: Jonatan, Àlex Fernandez (R. Bítem), Madueño, Jonatan,
Valentino, Josep, Marc, Josep, Robert, Xavi Tomàs, Àlex, Manel (inactiu), Marc (Pinell), Josep (Aldeana
B), David Moya i Xavi (Inactiu). 

Aquest equip té un nom: el del seu entrenador, Jordi Roca, que és el mister que porta més anys en un
mateix club, dels 18 de la categoria. Dues temporades quedant en la mateixa posició: sisè. Serà un
conjunt que, com sempre, donarà guerra a la primeres places. Moltes baixes en l'equip bàsic Robert
Costa (Gandesa), Toni Calafat (S. Bàrbara), Marc Miravete (Móra la Nova), Cornejo (retirat) i Manu
Rodero. Dues altes  importants: 2 rodamons i bons atancants, Amado, que va ser el màxim realitzador
de la Sénia i Roger, jugador que la segona catalana li anava gran però que la tercera li anirà de mera-
vella. Les baixes són importants però s'ha fitxat bé, destacant també Kazu (Tortosa). Fitxatges: Amado
(la Sénia), Roger (Gandesa), Gordo (Roquetenc), Abdelai (Cata juv) i Gerard Moreno (Cambrils).

Fa dos anys va debutar en la 4a. catalana i en l'actual temporada debutarà per primera vegada en
la tercera catalana. Totes les altes són del juvenil de la Preferent. A això se li diu cuidar el planter i
donar projeccions a aquests jugadors per a la categoria d'amateur. Mitjana d'edat: 20 anys. De l’e-
quip bàsic de la passada temporada només dues baixes: Sisco (deixa el futbol) i Marc Fuertes amb
la qual cosa, amb els 12 reforços del juvenil, tindrà un bon bloc i de ben segur no baixarà. El seu
entrenador Ruben Viudez, un bon míster, compleix la seva tercera campanya. Fitxatges: Eloi, Pau,
Isaac, Ricard, Cristian, Aaron, Jaume, Dani, Ferran, Oriol, Pau i Pepe (Juvenil).

Es va acabar el gran cicle de Jordi Vallès i va començar el d’Àlex Curto, mister que ha estat en nom-
brosos equips, l'últim al Tortosa, al futbol base. Va marxar el míster i també el seu fill, que ha anat
al Gandesa, amb la qual cosa aquesta és l'única baixa de l'equip bàsic de la passada temporada.
Pinta tan bé el Batea, com les dues últimes temporades quan va realitzar brillants campanyes, 3è i
5è. Aquesta emporada seguirà comptant amb el seu màxim artiller: Agustí que va marcar 37 dia-
nes. Aquest equip quedarà entre els sis primers segur. Fitxatges: David Bes (Horta) i Almestoy
(Gandesa). 

Nova etapa Canvis en tots els estaments

No baixaran Quedarà entre els sis primers

S’haurà de patir Reinventar-se

3A CATALANA
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Neteja total d'aquest equip per al retorn a la 3a Catalana. Només segueixen tres jugadors de la pas-
sada campanya: Oriol Bertomeu, Carlos Curto i Enric Mulet. S'han fitxat bons jugadors, sobre tot amb
gol: Fidel del Campredó, els germans Caballos, el del Ginestar va marcar 13 gols i el d'Hospitalet,
23. Encertat també el fitxatge del míster Jordi Vallès, home que exigeix molt als seus jugadors. Serà
un equip que pot anar per amunt durant la lliga. Fitxatges: Carlos Roca, Edgar, Ismail, Camarero, Fidel
(Campredó), Marc (S. Jaume), Caballos (Ginestar), Alejandro Caballos (Hospitalet), Alex Vizcarro i
Maqueda (Amposta) i Arnau (Perelló). 

UE DELTEBRE

ANÀLISI TEMPORADA 2015/16 By: Joaquin Celma

Aquest equip porta 3 anys intentant l'ascens. Ho aconseguirà a la quarta? Pinta millor que mai, només
quatre baixes de l'equip bàsic de la passada temporada: Joel (Mangraners), Raul Carrasco (deixa el
futbol), Abel (Gandesa) i Oleguer. L’inconvenient és què el fill pròdig, que tornava a casa,  Mohe, no s’hi
podrà comptar perquè ha sofert una greu lesió que farà que gairebé no pugui jugar en la lliga. Un
ensurt. Aquest equip és un dels candidats a estar a les quatre principals posicions. Segueix de mister
Rius, un mestre. Durant la primera volta jugarà els seus partits fora de casa, per les obres de la
instal.lació de la gespa.  
Fitxatges: Mohedano (Perelló), Arnau (Olímpic), Dani (Almacelles), Misut (Tàrrega) i Ferrús (Tàrrega). 

CF GINESTAR CF HORTA

UE JESÚS I MARIA B CF LA SÉNIA

JE FLIX

Per primera vegada aquest filial, que es va crear en la temporada 09/10, ascendeix a la tercera cata-
lana. Està dirigit pel camarlenc Santi Foraster que va entrenar a l’Ebre Escola, Aldeana, Amposta fut-
bol base i Roquetenc B en 4a catalana. De l'equip bàsic de la passada temporada no continuen
Vizcarro, Isma i Cortes. La idea és fer un equip jove i amb projecció. Qui ho havia de dir sis tempora-
des, quan el primer equip del Jesés i Maria estava en aquesta categoria i avui té un filial. Fitxatges:
Sergi, Ferran i Jordi (Amposta juv), Llatzer (la Cava), Hristo (Camarles B), Carles (la Cava juv) Aleix
Arques (primer equip) i Agustí (juvenil). 

La temporada que farà és una incògnita. Només continuen quatre jugadors de l'equip bàsic: Quim, Xavi
Pomada, Fèlix i Ramon. Algunes de les baixes: Amado (Corbera), Manu (Godall), Ivan Garcia, Jordi
Garcia, Jordi Tolosa, Marc Fonollosa (Rosell)... Arriba un bon tècnic Oscar Masseti que va salvar el Sant
Mateu la passada campanya quan en la jornada 10 tenia 0 punts. No ascendirà però farà bona cam-
panya sobre tot la segona volta. Molt canvi: d'entrenador, de directiva, el nou president és Pau Cortiella,
extècnic del Godall, i gairebé un equip nou.  Es va dir que tornarien molts jugadors que estan a Godall,
però no ha estat així. Podria ser la revelació, a la segona volta. Fitxatges:  Vargas (Godall), Pacha (inac-
tiu), Andreu (Aldeana), Ximo (Càlig), Bryan (la Jana), Aleix (Canet) Ivan, Escubedo i Miquel (Juvenil), Chescu
(inactiu), Rocha (la Galera) i Ferran (Godall). 

Es va acabar l'etapa d'Àngel Guiu que va estar dues campanyes i arriba la de Mario Arques. És dels
conjunts que ha tingut més baixes de l'equip bàsic, de la passada temporada: Caballos (Hospitalet),
Bernat (Móra Nova), Chico (es retira), Alcoverro (passa a ser míster del futbol base), Anguera, Albert
Batiste (Morell B) i Jordi Sabaté. El Ginestar buscarà consolidar-se a la tercera catalana, categoria
que li correspon amb 23 temporades. No ho tindrà fàcil i haurà de patir un any més per buscar el
seu objectiu: la permanència. Lluís Zas, ànima d'aquest club, és el president. També ha estat mister
cinc campanyes. Fitxatges: Miquel (R. Bitem B), Víctor (Horta), Raül Roca (M. Nova), Joan (Vilalba),
Víctor (Olimpic), Deriam (Salou) i Edu (inactiu).

La temporada passada hi havia moltes esperances amb aquest equip però al final es va patir per
salvar-lo. Enguany voldrà que sigui un any diferent. D'entrada, va faltar molt poc perquè no compe-
tís ja que la directiva va estar a punt de tancar portes per no tenir gespa artificial. Però al final, mal-
grat no tenir-la, continuarà. De l'equip bàsic no segueixen 4 jugadors: David Bes (Batea), Tibaria, Xavi
Revuelta i Alejandro. En principi, un equip per no patir. Roberto Cantó segueix i això ja és important.
Fitxatges: Jordi Esmel (J i Maria), Nil (Tortosa juv.), Eric i Noguera (inactius), Manel Tomàs (S. Jaume)
i Gallego (Corbera). 

Revolució Aspirant per quart any

Molts canvis Quedarà a mitja taula

Donarà guerra Època de canvis

3A CATALANA
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És un equip que podria estar en les quatre principals posicions. És dels pocs que manté el bloc de
la passades temporada, només una baixa en l'onze ideal: Palomar. S’ha reforçat molt bé amb juga-
dors contrastats com Àlex Clua, o els dos golejadors: Marc Miravete i Aleix Marti, els dos van mar-
car 25 gols la passada campanya. El Móra la Nova té un mister que és un gat vell d'aquesta cate-
goria, Lizaso, a més de gaudir d’un gran estimul: l’anhelada gespa artificial. Pinta molt bé aquest
equip. Fitatges: Marc Miravete i Lucas (Corbera), Bernat (Ginestar), Aleix (Falset) i Àlex Clua (Perelló)
i Albert Soldevila. 

C At Móra la Nova

ANÀLISI TEMPORADA 2015/16 By: Joaquin Celma

Torna aquest equip a la Tercera catalana, categoria que li correspon doncs ja porta en aquesta 26
campanyes. Continua el mister Paco Muñoz i de l'equip bàsic de la passada campanya només dues
baixes: Alejo i Marc Alis. Només una alta destacada, Jaume Soriano, molt bon jugador, polivalent,
que estava en l'onze bàsic del Gandesa. Es vol confiar en un projecte de gent de la casa, política
austera i realista, el que es promet de money es compleix. No s’ha reforçat però es basen en la línia
marcada de poder aprofitar el treball de la base. Fitxatges: Soriano (Gandesa), Àlex Cabré (inactiu) i
Miguel Gonzalez (Benissanet).  

CE PERELLÓ CD ROQUETENC

CF SANTA BÀRBARA CF VILALBA

OLIMPIC

Nova etapa d'aquest equip amb la marxa del míster Joan Subirats i l'arribada de Parra, un entusias-
ta que va fer miracles a l’Alcanar B. De l'equip bàsic de la passada temporada van causar baixa dos
golejadors que van aportar 41 gols: Nico i Carlos Gilabert. Altres baixes, Pastor (Godall), Millan
(Deltebre) Mulet (estudis). Només una alta destacada, la del rodamón Toni calafat que ha estat en 19
equips. La temporada passada, el Santa era un clar favorit. En aquesta, de moment, no és candidat
a l'ascens. Però pot ser-ho. A l'hora del tancament d'aquest article Carlos Gilabert no va renovar però
podria haver potser sorpresa. Fitxatges: Andreu i Gerard Curto (Alcanar B), Toni Calafat (J i Maria),
Ivan Vallès i Ivan Arasa (juvenil).

Torna aquest equip de nou a la tercera catalana on complirà la seua vuitena campanya en aquesta cate-
goria. De l’onze bàsic de la passada temporada no continuen Àlex Ribes, Joan Aregio i Chema. Segueix
el míster Robert, un míster entusiasta que finalment va renovar. L'única missió és salvar-se, no serà fàcil,
els fitxatges no han estat espectaculars, patiran. A la segona volta els tocarà fitxar.

Fitxatges: Esteban, Yelti (Pinell) i Albert (Corbera).

Meta numero 1: ascendir. Meta número dos: quedar millor que la passada temporada. 6 baixes bai-
xes de l'equip bàsic de la passada temporada: David Pena (Torreforta), Mohe (Flix), Ramon Grau (ja
no va acabar la lliga anterior i ara va a l’Hospitalet), Àlex Clua (Corbera), Arnau (Deltebre) i Robert.
De tots els fitxatges, sis jugadors que la temporada passada militaven en la 2a Catalana. Això pro-
nostica que aquest equip estarà a final de campanya en les primeres places. A més, ha  incorporat
a un gran entrenador: Narcís, que torna a casa. Fitxatges: Marc Toledo i Mikel (Deltebre), Donoso i
Dani Robles (Canonja), Xixo i Narcís (la Cava), Eric (la Cava juvenil), Didac (juvenil) i Madrigal (inactiu).
Continua Magí, una garantia de gol per l’equip. 

És un dels màxims aspirants a l'ascens. Del bloc bàsic de la passada temporada, quatre baixes: David,
Stephan i Llorenç (retirats) i Pujol. Els fitxatges són tots de qualitat, amb jugadors de 2a. catalana, com
el gran Povill, Maikel o Marc Prades que si està fí pot marcar 20 gols com va fer fa dues campanyes
en el Camarles. Un equip molt equilibrat pels reforços i per mantenir bona part del bloc. Subi tindrà
poblemes per fer cada setmana descarts. Destacar la gestora que acabarà el mandat, liderada per
Loli Mulero, la primera presidenta en la història del club. Fitxatges: Marc Prades (Camarles), Povill
(Tortosa), Xavi (R Bítem), Pere (Corbera), Juanjo (S. Jaume), Maikel (Ampolla), Ivan Martin (S Jordi) i Rallo
(Aldeana). 

S’ha reforçat molt Projecte de la casa

Narcís torna a casa Màxim favorit

Un nou cicle, arriba Parra A pel segon miracle de Robert

3A CATALANA
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Esport extrem i música amb El Mafio i Joan Rovira. El proper 12 de setembre se cele-
brarà, a l'Ermita de Mig Camí, el 5è VaPerTuVidal, acte festiu i esportiu en record del jove
estudiant i ciclista Vidal Fusté. Durant la jornada, organitzada per l'Associació VaPerTuVidal,
tindran lloc un seguit d'activitats que començaran a les 16.00h amb un descens de BTT
amb remuntadors

‘Va per tu Vidal’

CICLISME

CLUB HANDBOL AMPOSTA

Derrota amb gran imatge

CLUB BÀSQUET CANTAIRES. ENTREVISTA AL TÈCNIC, CLAUDIO CÉSAR

‘Un ascens produeix noves oportunitats i nous reptes’

Divendres passat, el sènior femení del CH Amposta
Lagrama disputava el primer partit seriós de la temporada
amb menys d'un mes de preparació realitzat. Haver con-
querit la copa catalana Gonzalo Usero, la temporada pas-
sada li donava dret a disputar-se el títol de super-campió
autonòmic contra el millor equip català classificat la tem-
porada passada a Divisió d'Honor femenina, en aquest cas
el KH7 Bm. Granollers; que tot sigui dit de passada,
aquest any s'ha reforçat amb fixatges de renom de la
màxima categoria estatal.
L’equip va estar recolzat en tot moment per la junta,
pares, jugadores dels equips de la base i per l’alcalde,
Adam Tomàs, que juntament amb el regidor d'esports,
Marc Fornós i la pubilla d'aquest any del club, Patricia
Auré; ens va fer gaudir d'un magnífic partit, tot i la derro-
ta final per 28-22, que per a res eclipsa la imatge de l’e-
quip oferida al públic present i a aquells que van poder
seguir-ho des de la televisió. Bones sensacions i expecta-
tives de cara a la nova temporada.

La TORTOSA NIGHT RUN és la cursa nocturna urbana que es cele-
bra Tortosa. Tindrà lloc el pròxim 12 de Setembre (dissabte) i es
realitzarà, majoritàriament, pel casc antic tortosí. La prova està
oberta a tots els públics i tindrà una distància de 7km aproximada-
ment.El recorregut ha estat  dissenyat per a què tots els partici-
pants gaudeixin al màxim de tota la història i cultura de Tortosa i
convertir, així, la cursa en una experiència única, combinant esport,
cultura i història.

El segon Tuning
Show va ser un
èxit, amb 107
inscrits (11mes
que l'any ante-
rior). Dissabte
dia 29 d’agost,
es van obrir ins-
cripcions a les
17 h del dissab-
te, després de sopar es van fer les proves d'i-
luminació i a les 00:00 festa Tuning fins les 5 h.
El diumenge es van obrir inscripcions a les 10
h i tambe van comensar les proves de pressió
sonora (SPL). Després de dinar es van fer les
de maleter botellón i escape mes sorollós tan
de dièsel com de Gasolina. Una de les novetats
d’enguany va ser la del limbometre que consis-
teix en medir el cotxe mes baix des del sostre
fins al terra. L'altra novetat tambe respecte
l’any passat va ser l'ampliació de l' espai, tenint
3 zones dins del mateix recinte de la concentra-
ció zona euro-stance, zona Tuning i zona audio.
Van venir cotxes d'arreu de l'Estat i tambe des-
tacar la presència de dos participants arribats
des de França, un de Burdeus i l'altre de
Toulouse. David Montardit, de l’organització,
estava satisfet per lèxit assolit: “seguim crei-
xent, innovant i podríem dir que la concentració
està consolidada, a la gent agrada molt el lloc,
amb les piscines i l’entorn existent al poble”.

Claudio Cesar Prieto (Resitencia-Chaco, Argentina, 39 anys). Entrenador
del Sènior Masc. del CB Cantaires, Entrenador del Júnior Interterritorial i
Director Tècnic Esportiu. Aquesta és la teva segona temporada al capda-
vant del primer equip del CB Cantaires Tortosa, una segona temporada
que ve marcada per haver assolit l'ascens a 1ª Catalana. 
Pregunta: Què té de diferent aquesta temporada respecte a la passada
temporada? Podries fer una breu valoració de la temporada passada?
Quin és el nou l’objectiu de l’equip?
Resposta: Evidentment un ascens produeix noves oportunitats, sensa-
cions i reptes. La diferència de l'última temporada és que començaré a
càrrec de l'equip des de l'inici. La valoració que faig de l'anterior curs és
altament positiva a nivell de club, les activitats que s'han realitzat i els
resultats finals del júnior i l'ascens a primera catalana. Si parlem d'objec-
tius primordials per a les dues categories serà tractar de mantenir-les,
sense cap dubte. Serà una temporada difícil, complicada perquè ningú et
regala res però amb molta disciplina, sacrifici i treball tot és possible.
P: El gruix de l'equip continua sent el mateix que la temporada passada.
Què s'espera d'aquests jugadors?
R: Si, tenim la sort de comptar amb un bon bloc de jugadors de la temporada passada, això ens ajuda a tenir una base sòli-
da i poder projectar al costat de noves incorporacions. El que esperem de tots és que sumin positivament que ho donin tot
com a individus i busquem un creixement integral en el col·lectiu.
P: Enguany hi han tres incorporacions confirmades i una possible quarta, com es preveu la integració dels nous fitxatges?
R: Bé, com en qualsevol equip que està en procés de construcció, es necessita un marge d'adaptació. Als companys, l'en-
trenador a les idees de joc etc. Els reforços són part del creixement per afrontar un nivell de major exigència i conformar així
un equip competitiu
P: En la segona volta de la temporada passada, el primer equip es va mostrar molt fort a casa, cara la nova temporada quina
importància té el Pavelló de Ferreries per aquest equip? És important el suport de la gent de Tortosa en aquest nou repte de
jugar en una categoria superior?
R: És fonamental que puguem fer-nos forts a casa. El públic de Tortosa ha estat clau en partits passats amb el seu suport i
segurament ho serà bolcant-se a les grades amb famílies senceres, molta gent jove també i sobretot nens/es. Els patits són
com una festa ja que motiva en gran manera els jugadors i dóna un marc d'unitat amb la ciutat.

Noticia de darrera hora: El CB Cantaires Tortosa ha fet l’anunci oficial de la incorporació en l’estructura esportiva del club de
Kiliam Riverol de Las Casas. Kiliam, 20 anys, 176cm, és un jugador que va néixer a Santa Cruz de La Palma (Canàries) i on
es va formar com a base en la pedrera del CB Felipe Anton i del CB Dominicas.

ORGANITZA SPORTS CHALLENGE

Tuning Show: ‘un èxit’
A TIVENYS
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«Per a tots els gustos». 
Avui: Panets amb sorpresa

OUS

Els ous, per la seva facilitat de preparació, són un producte essencial de
la nostra gastronomia. Els acostumem a consumir de gallina, però
aquests no són pas els únics útils als fogons. N’hi ha de totes mides i
colors! 

A l’hora de comprar-los: els ous han de tenir la closca neta, sencera i
sense signes d’humitat. La closca bruta pot contenir gèrmens i contami-
nar l’interior de l’ou i dels altres aliments amb què estiguin en contacte.  

Per saber identificar-los: els ous tenen un codi de barres d’11 dígits
identificatius a la closca. La primera xifra indica la manera com són cria-
des les gallines: criades en gàbia (3); a terra i en recintes tancats sense
sortir a l’exterior (2); camperoles, criades a terra i que poden sortir a l’ex-
terior (1), i de producció ecològica (0). Les dues lletres que segueixen el
primer dígit és el codi que identifica l’Estat de la UE d’on provenen els ous
(ES: Estat espanyol). La resta de números identifiquen la granja d’origen:
la província, el municipi i el codi particular de la granja. 

Una gran varietat de mides i colors: Fa uns 8.000 anys que l’alimen-
tació humana compta amb els ous de gallina, però la resta de varietats
s’han anat introduint a poc a poc a la nostra dieta. N’hi ha de molts tipus:
des de l’ou d’estruç, el més gran de tots, amb el qual es pot fer una trui-
ta per a deu persones, fins al de guatlla, el més menut, passant pel
d’emú, de color gris verdós, el d’oca, el d’ànega o el de gallina periquita,
una gallina nana. 

INGREDIENTS:
• 4 panets
• tomàquets cherry
• formatge ratllat
• sal, pebre i alfàbrega 

PREPARACiÓ:
• Talleu el voltant de la part superior del pa amb un ganivet. Traieu l'escorça i elimineu la mo-
lla de pa. «L'envàs» ja està llest. Repetiu amb els altres 3 pans.
• Preescalfeu el forn a 165 ° C.
• Repartiu el formatge als 4 pans. Trencar l'ou en un bol i després abocar-lo al pa. Repetiu
amb els altres 3 ous.
• Tallar dos tomàquets cherry per pa i posar-los a cada extrem. Col·loqueu el pa en una safa-
ta per enfornar. Cobrir amb paper d'alumini.
• Enfornar durant 10 minuts. Traieu el paper i continuar la cocció durant 5 minuts, fins que l'ou
estigui fet.
• Deixar refredar i servir amb sal, pebre i alfàbrega.
• Personalitza les guarnicions fins a l'infinit, en funció dels gustos i desitjos!

INGREDIENTS:
• 2 panets
• 2 ous
• 1 bric de crema fresca
• 30 g de formatge ratllat
• uns 100g de musclos sense closca

PREPARACiÓ:
• Preescalfeu el forn a 180 ° C.
• Talleu l'escalunya ben fina.
• Netegeu els musclos i obrir-los en una cassola amb 10 cl de sidra, escalunya i 100 g de
musclos sense closca, una mica de farigola, llorer i julivert.
• Quan els musclos estiguin oberts coleu el suc de cocció i feu-lo reduir almenys fins la mei-
tat. A continuació, afegiu la crema, pebre i mescleu els musclos amb aquesta crema. 
• Talleu la part superior dels panets i afegiu-hi la crema amb els musclos.
• Poseu un ou a la part superior i el formatge ratllat.
• Enfornar 15-20 minuts (12 minuts coberts d'alumini i després altres 5 minuts per comple-
tar i daurar el formatge.

Maridatge

Vi negre jove temperatura 14º - 16º
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Alerta: Avís per intensitat de pluja

Estat del cel
De matinada la nuvolositat augmentarà de sud a nord i al llarg del matí el
cel quedarà entre molt ennuvolat i cobert en general, sobretot a la meitat
sud. En canvi, a partir del vespre la nuvolositat minvarà d'oest a est. A més,
hi haurà creixement de nuvolades a molt punts del territori.

Precipitacions
De matinada s'espera algunes precipitacions febles al litoral i prelitoral sud
i és probable a altres punts de l'interior. A partir de primera hora del matí
les precipitacions s'estendran de sud-oest a nord-est i podran afectar a
qualsevol punt, però seran menys extenses al quadrant nord-oest. A partir
del vespre les precipitacions minvaran; en general seran d'intensitat entre
feble i moderada, localment fortes i localment acompanyades de tempesta.
S'acumularan quantitats entre minses i poc abundants en general, local-
ment abundants a la meitat sud del territori. Cota de neu: 2800 mts.

Temperatures
Temperatures mínimes lleugerament més baixes i oscil·laran entre els 7 i
12 ºC al Pirineu, entre els 9 i 14 ºC al Prepirineu, i entre 14 i 19 ºC a la resta
del territori. Per la seva banda les temperatures màximes seran similars o
lleugerament més baixes, i oscil·laran entre els 15 i 20 ºC al Pirineu (més
baixes al vessant nord), i entre els 20 i 25 ºC a la resta del país.

Visibilitat
Serà regular en general, amb la formació de bancs de boira i boirina a
molts punts del territori.

Vent
A l'extrem sud hi haurà estones de vent de component nord, sobretot mestral
fluix amb cops moderats. A l'Empordà bufarà la tramuntana al llarg de tota la
jornada d'intensitat entre feble i moderada amb cops forts. A la resta del país
predominarà el vent fluix i de direcció variable, tret del litoral on predominarà
el component nord i est entre fluix i moderat.

El temps. Previsió

MATÍ

TEMPESTA

TARDA

PLUJA

TEMPERATURES

Màxima Mínima

21º 16°

CARTELLERA CINES

Amposta. Cinemes Amposta 

Telèfon 977 703 811

www.cineciudad.com

TRANSPORTER LEGACY

divendres, dissabte i dijous: 18.15 –

20.15 – 22.15 – 00.15

diumenge a dimecres: 18.15 –

20.15 – 22.15

ANACLETO: AGENTE SECRETO

divendres, dissabte i dijous: 18.30 –

20.30 – 22.30 – 00.30

diumenge a dimecres: 18.30 –

20.30 – 22.30

EXTINCIÓN

divendres, dissabte i dijous: 22.00 –

00.15

diumenge a dimecres: 22.00

RICKI

divendres, dissabte i dijous: 18.20 –

20.20 – 22.20 – 00.20

diumenge a dimecres: 18.20 –

20.20 – 22.20

UN DIA PERFECTO

divendres, dissabte i dijous: 20.00 –

22.00 – 00.00

diumenge a dimecres: 20.00 –

22.00

ATRAPA LA BANDERA

divendres a dijous: 18.00 – 19.00 –

20.00 – 20.50

OPERACIÓN  U.N.C.L.E.

divendres, dissabte i dijous: 22.30 –

00.35

diumenge a dimecres: 22.30

LOS 4 FANTASTICOS

divendres, dissabte i dijous: 18.10 –

20.10 – 22.10 – 00.10

diumenge a dimecres: 18.10 –

20.10 – 22.10

VACACIONES

divendres, dissabte i dijous: 18.10 –

20.10 – 22.10 – 00.10

diumenge a dimecres: 18.10 –

20.10 – 22.10

EL SECRETO DE ADALINE

divendres, dissabte I dijous: 22.10 –

00.20

diumenge a  dimecres: 22.10

MISIÓN IMPOSIBLE, NACIÓN

SECRETA

divendres, dissabte i dijous: 20.00 -

22.00 – 00.20

diumenge a dimecres: 20.20 - 22.00 

TED 2

divendres, dissabte i dijous: 22.30 –

00.35

diumenge a dimecres: 22.30

PIXELS

divendres a dijous: 18.00

LOS MINIONS

divendres a dijous: 18.15

DEL REVES, INSIDE OUT

divendres, dissabte i dijous: 18.10 -

20.10 

diumenge a dimecres: 18.10 - 20.10 

ANT-MAN

divendres a dijous: 20.00

LA CASA MÀGICA (CATALÀ)

divendres a dijous 6: 18.20

Roquetes. Cinemes Ocine

Telèfon 977504080 / 902170831

www.ocine.es

ANACLETO: AGENTE SECRETO

Laborables: 18.00 – 20.00 - 22.00

dissabte: 16.00 – 18.00 – 20.00 –

22.00 – 23.45

festius:  16.00 – 18.00 – 20.00 –

22.00

ATRAPA LA BANDERA

Laborables: 18.00 - 20.00 – 22.00

dissabte: 16.00 - 18.00 – 20.00 –

22.00 - 23.45 

festius: 16.00 - 18.00 – 20.00 –

22.00

LOS 4 FANTASTICOS

Laborables: 18.00 – 20.00 – 22.00

dissabte: 16.00 – 18.00 – 20.00 –

22.00 – 23.45

festius:  16.00 – 18.00 – 20.00 –

22.00 

MISSION IMPOSSIBLE: NACIÓN

SECRETA

lLaborables: 19.00 – 21.45 - 

dissabte: 16.30 – 19.00 – 21.30 –

23.45

festius:  16.30 – 19.00 – 21.30 

Y DE REPENTE TU

Laborables: 21.45

dissabte: 21.30 – 23.45

festius: 21.30

TED 2

Laborables: 22.00

dissabte: 21.45 – 23.45

festius:  21.45

LOS MINIONS

Laborables: 18.00 

dissabte:  16.00 – 17.45

festius: 16.00 – 17.45

DEL REVES (INSIDE OUT)

lLaborables: 18.00 – 20.00  

dissabte:  16.00 – 18.00 –  20.00 

festius: 16.00 – 18.00 –  20.00

CIUDADES DE PAPEL

Laborables: 19.45

dissabte:  19.30

festius:  19.30

Cinema Flix

PIXELS

diumenge: 18.00

SECCIÓ PATROCINADA PER:

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

877 180 170
comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis

més!

PASSATEMPS

Farmàcies de guàrdia.

Queralt, Matilde - Queralt, Montserrat 

Goles de l'Ebre, 272  (Deltebre) 977480070

Borges Ayats, Joan

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

Barreda - Sorli 

Av. Generalitat, 87   (Tortosa) 977448106

Delgado, Jordi - Delgado, Pilar

Felip Pedrell, 1  (Alcanar) 977732291/680904459

Vidal, M. Cinta - Baixauli, Cinta    

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

Borrut Valles, Josep M                

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Escuder Monfort, Lluís  

Ramón y Cajal, 20 (La Sénia) 977570577/607353106                                                           

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

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

Taure
20/4 al 19/5

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

Bessons
20/5 al 21/6

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

Cranc
22/6 al 21/7

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

Lleó
22/7 al 22/8

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

Verge
23/8 al 21/9

Les teves relacions sentimentals poden estar
canviant a millor, encara pots viure alguna
tensió que una altra. Saturn revela  la neces-
sitat d’alliberar-te de tot.

Balança
22/9 al 22/10

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

Escorpí
22/10 al 21/11

Dins de la teva vida amorosa tindràs l’ocasió de
crear un nova il·lusió. Durant aquesta etapa
millorarà molt el teu aspecte personal i la teva
capacitat per gaudir de la vida.

Sagitari
21/11 al 21/12

En l’amor les teves emocions més íntimes pas-
sen per un moment d’intensitat i sensibilitat .
Per millorar-la  has de començar a pensar a
parar una mica la màquina.

Capricorn
21/12 al 19/01

Durant el dia d’avui tindràs una actitud posi-
tiva i calmada en la teva relació de parella.
Per mantenir un bon esta físic i anímic  t’has
d’allunyar del que et perjudica. 

Aquari
20/1 al 18/2

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

Peixos
19/2 al 20/3

El Sol i Venus transitant per la teva casa cinc
indiquen que la teva capacitat per gaudir de l’a-
mor és major. Pensa que si descuides la teva
alimentació acabaràs tenint problemes. 
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IMMOBILIARIAÑ

LA SENIA  HABITATGE
EN VENDA:  XALET de
175m2, garatge de 42m2
amb piscina, barbacoa i
zona verda,  parcel·la de
17.219m2. Totalment equi-
pat i acabats de molt bona
qualitat. Tel. 977576137.
FREDES  XALET EN
VENDA:   parcel·la  enjardi-
nada de 843m2 amb viven-
da de 84m2, 4 habitacions,
cuina menjador, quarto de
bany, garatge de 45m2 en
molt bon estat, totalment
moblat. Tel. 977576137
CASA EN VENTA: c/
Zaragoza , molt cèntrica.
Tel. 977576137
CASA EN VENTA LA
SÉNIA: c/ Valencia , planta
baixa garatge i dos plantes
més de 100m2. Tel.
977576137

LLOGUER LA SÉNIA: pos-
sibilitat de compra, LOCAL
COMERCIAL totalment
equipat de 183m3. a. con-
dicionat, parquet i bany. C/
General Prim Tel.
977576137
XALET  EN VENTA
JESUS (TORTOSA) : par-
cel·la de  2.233m2 amb
vivenda  de 107 m2, 3 habi-
tacions, cuina, bany i menja-
dor. També hi ha
piscina/bassa. Tel.
977576137
XALET VINAROS EN
VENTA: parcel·la de
500m2, 130m2 de vivenda
3 habitacions bany menja-
dor, cuina i porxo. Piscina
particular.  Tel. 977576137

LLOGUER DESPATX PRO-
FESSIONAL TORTOSA.:
c/ plaça nostra senyora de
Montserrat. 4 2-A, totalment
equipat. Tel. 977576137
NAU INDUSTRIAL LA
SÉNIA: Terreny de
3727m2 , nau amb dos
plantes amb total de super-
fície de 3184m2. Tel.
977576137
Local en lloguer. Zona
Temple 330m2. planta
baixa. 1200€/mes .
Possibilitat de venta. Tel.
977 44 55 27
COMPRO PÀRQUING
CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527
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 parquet. Sala gran i
despatx bany.
Tel: 670516520

MOTORÑ

Chevrolet Kalos 5 portes
1.2 72 cv, any 2007,
127.000km, 2.990 T e l
977446116  

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

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

Volkswagen Passat TDI ,
2.0 , 140cv , any 2010 ,
126.000km ,   14.900 €.
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 €. 0

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

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

Toyota Auris diesel 5 por-
tes del 2008, 76.000km,
9.000€ .Tel 977446116

Mini Cooper 1.6 167 cv,
2005, 120.000km,
9.750€, perfecte estat. Tel
977446116

VW Caddy KombiPro tdi ,
any 2014, 17.985€. tel
977446116

SERVEISÑ

Tècnics titulats en jardi-
neria. Pressupostos
sense compromís per cre-
ació o manteniment.
Descomptes segons
volum de feina
.Gespes,escarificats,pode
s,control de plagues
(morrut palmeres),optimit-
zació del reg,rocalles,plan-
tacions.Utilitzem màquines
silencioses.Telèfons:

615 24 66 99 -651 110 923
www.florestajardineria.com
florestajardi@hotmail.es

OCUPACIÓÑ 

EMPRESA 
IMMOBILIARIA

Busquem comercial
autònom amb vehicle
propi per gestionar car-
tera d'immobles

INTERESSATS ENVIAR
CURRICULUM :
stanza@stanza.es  

VARIOS Ñ

COMPRO Motos velles,
encara que no funcionen i
no tinguen papers.
Pagament al comptat.

Tlf.680 968 290

Alquilo caravana en
Camping les Cases
d'Alcanar, amueblada, 250
euros la semana tel
673164125 

RELAXÑ

S'ofereix
comptable 
amb molta experiència

per hores
o mitja jornada.
Tlf.685835009

juanma@serveiscomptables.com

VENC CADIRA 
SALVAESCALES

Ideal persones amb
mobilitat reduïda.

OCASIÓ. 
Tlf: 660.081.979

Llogo parquing
zona Temple/Vora
Parc. 40€/mes.
telf. 610 203 325 M´ofereixo per

al manteniment
i neteja d'em-
barcacions, 
durant tot ĺ any,
amb titulació, 

al port de Sant Carles
de la Ràpita

606 96 51 83  

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT

610 20 33 25

comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!
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LES PREGUNTES QUE ESTAN AL CARRER

Isabel Carrasco

Més Ebre: Una de les
grans preguntes «que
estan al carrer», saber
quin és el calendari que
s’obre després del 27-S,
si el sobiranisme obté la
majoria necessària per
continuar endavant amb
el procés.
Meritxell Roigé : Una
vegada constituït el nou
Parlament, s’obre un perí-
ode màxim de 18 mesos
durant el qual el Govern
de la Generalitat es
dotarà de les estructures
d’estat necessàries –uns
treballs que estan en
marxa de fa temps- per
assolir la independència
amb garanties.
Simultàniament, aquest
govern de transició conti-
nuarà insistint per la via
de la negociació amb el
Govern de l’Estat i bus-
cant el reconeixement
internacional a la nova
majoria independentista
del Parlament.

ME: Com a Llicenciada en
dret,  com creus que
actuarà el govern de
l’Estat?
MR: Ho hem pogut com-
provar, una vegada més,
fa molt poques hores. 

És l’enèsim intent de
l’Estat per violentar la
legislació  vigent amb
l’objectiu de combatre als
tribunals la voluntat
democràtica del nostre
país.

ME: Parlem de l'últim
escorcoll i la reacció de la
resta de partits?. Influirà
en el procés?
MR: Jo crec que no.

Quina mena de credibili-
tat pot tenir una acció
com aquesta a un mes del
27-S? Són les últimes fue-
tades d’un govern de
l’Estat atrapat en la seva
incapacitat de donar res-
posta a la voluntat de

milers de persones que
aspiren a viure en una
Catalunya en llibertat. I el
que és més trist és que
partits catalans li seguei-
xin el joc a aquest tipus
de política.

ME: Quines oportunitats i
recursos ens pot oferir un
Estat propi?.
MR: Els mateixos que una
economia d’un país com
Holanda, per exemple. Si
els holandesos haguessin
de fer front al peatge de
16.000 milions que ens fa
pagar el Govern de l’Estat
cada any i que no retor-
nen al nostre País, no
serien una de les prime-
res economies del conti-
nent. 

ME: Podem ser autosufi-
cients? Hi ha garanties?
MR: No ens enganyem.
Avui no hi ha ningú auto-
suficient. Espanya tam-
poc no ho és. Catalunya
no ho serà. Tampoc ho és
França o Holanda. Tots
depenem de tots. Per
això formem part d’una
Unió Europea i tenim una
moneda única. El  que és
evident és que avui
Catalunya per si sola és
més viable que l’Estat
Espanyol.

Meritxell Roigé 

Meritxell Roigé i Pedrola
és 1a Tinent d'alcalde a
l'Ajuntament de Tortosa i
Diputada al Parlament de
Catalunya. Professora
associada de la URV.
Llicenciada en Dret i en
Ciències Polítiques i de
l'Administració  per la
UPF.
Màster en Dret i gestió
Local per la UAB-URV i
Màster especialista en
dret públic i administratiu
per la URV. Postgraduada
en dret urbanístic i immo-
biliari.

Meritxell Nº 8 per Tarragona contesta a les preguntes que estan al carrer

ACTUALITAT

«El PP s’ha inventat
una reforma exprés

perquè el TC (Tribunal
Constitucional) pugui
sancionar i suspendre el

President de la
Generalitat»

«La forma i les maneres
que ha utilitzat el

Ministeri de l’Interior
són tan barroeres que
ofenen el sentit comú»

«L’objectiu  a partir
d’ara és aconseguir el
reconeixement del nou
país per part de la resta
d’estats i tenir un bon
veïnatge amb Espanya i
amb els altres països de

l’entorn»


