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«Ara és demà. No escalfa el foc d'ahir
ni el foc d'avui i haurem de fer foc nou.
Del gran silenci ençà, tot el que es mou
es mou amb voluntat d'esdevenir.
I esdevindrà. Les pedres i el camí
seran el pa i la mar, i el fosc renou
d'ara mateix, el càntic que commou,
l'àmfora nova plena de bon vi.

Ara és demà. Que ploguin noves veus«

Miquel Martí i Pol

Editorial

Ara és demà

El Govern municipal de
l’Ajuntament de Sant Carles
de la Ràpita ha acordat pre-
sentar una moció en el proper
ple ordinari de setembre per
oferir el municipi de la Ràpita
com a territori d’acollida,
davant la crisi humanitària en
matèria de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània,
arran de la guerra civil a Síria i d’altres conflictes inter-
nacionals.
En aquest sentit, l’alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós,
s’ha mostrat convençut que “la proposta serà consen-
suada per tots els grups polítics de l’Ajuntament perquè
la Ràpita som un poble obert i solidari que no pot mirar
a un altre costat mentre persones que fugen de la
barbàrie s'ofeguen a les portes d'Europa.”
L’acord instarà al Govern espanyol a demanar  una
major dotació de recursos a la Unió Europea per suport
jurídic, assistència, acollida i integració social i que s’es-
tableixin mecanismes perquè es transfereixin a les
administracions municipals. De la mateixa manera, la
moció planteja al Govern de la Generalitat de Catalunya,
l’actualització de la dotació pressupostària del Pla de
Protecció Internacional a Catalunya adequant-la a la
situació actual, així com donar suport als municipis aco-
llidors i facilitar-ne la coordinació i assegurar-ne el des-
plegament.
Per la seva banda, l’Ajuntament de la Ràpita “es com-
promet a definir quin suport pot oferir el municipi per
acollir les persones sol·licitants d’asil i col·laborar amb
les entitats que treballen en l'acollida. També estem tre-
ballant per impulsar un comitè local d’ajuda al refugiat
amb persones voluntàries que ja s’han mostrat disposa-
des a implicar-se en els processos d’acollida” – ha expli-
cat l’alcalde de la Ràpita.

La Ràpita s’ofereix com a ciutat
d’acollida davant la crisi 
europea de refugiats
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Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT

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

Fa massa dies que només sentim parlar de les eleccions plebiscitàries?? del 27S. Que
si ho són, que no ho poden ser, que si amunt, que si avall... però ningú ens diu què farem
el 28S.
Jo al dia d’avui no sé què votar, ni tan sols si hi aniré, perquè començo a estar tip de
tanta indefinició. Els que estan a favor de la independència ens haurien d’explicar.
Apart de la INDEPENDÈNCIA, ( i continuar mamant de la mamella els de sempre ), quin
projecte tenen per al nostre país ???; Haurem d’acceptar una part del dèficit de l’estat
espanyol, que sumat al dèficit acumulat de Catalunya, poden fer inviable un pagament
d’aquest deute. Quina solució ens proposen per aquest problema ???; A quins mercats
financers podrem accedir, i a quin cost ???; Haurem de destinar una part dels ingressos
en despeses de defensa???; O no tindrem ni exèrcit ni despeses???; Quina fiscalitat ens
pensen imposar???; Com es finançaran les pensions???; Quin estat de benestar ens
proposen???; Quina divisió territorial tindrem ??? I quan ???; Continuarem sent les
Terres de l’Ebre el cul de sac de Catalunya, amb les pitjors infraestructures???;
Continuarem de veritat a la UE???; En cas contrari, quina solució tindrà el món de l’a-
gricultura sense ajudes ni subvencions???; I la ramaderia???; Posarem fronteres des de
la Vall d’Aran fins Les Cases d’Alcanar ??? Com, a quin cost, i com passarem a l’estran-
ger???; Com curarem les ferides produïdes per aquesta divisió entre catalans???; I els
que estan a favor de continuar dins de l’estat espanyol, també ens haurien d’explicar
quins projectes tenen per Catalunya, sense tants missatges de por i d’amenaces. Què
ens expliquin d’una manera que ho puguem entendre tothom el tema de les BALANCES
FISCALS, si l’estat espanyol respectarà d’una vegada l’Estatut del nostre país, amb
totes les retallades que ens van imposar.
Potser si uns i els altres comencen a parlar de les coses que realment interessen a tots
els catalans, en lloc d’embolcallar-se TOTS en banderes i sentiments,  tapant-se les ver-
gonyes (corrupció) sense moure cap dit per buscar una solució per aquesta greu “malal-
tia” que patim, veurem les coses més clares i podrem votar en coneixement de causa la
millor solució per Catalunya i els catalans.

Angel Tafalla Grau
Jubilat
Els Reguers

La Gent Gran també parla...si la deixen

Angel Tafalla Grau

Opinió

Festa 
de la Sega 

de l’Arròs - Deltebre

OPINIÓ

Festa en la qual es fa una demostració de com es
segava antigament l'arròs al Delta de l'Ebre.
-11h. Benvinguda dels segadors
-11'30h. Sega de l'Arròs. Comencen a segar els
pagesos experimentats i després pot entrar tothom
a probar-ho.
-Mercadet de productes autòctons i objectes típics
-Actuació de Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de
Ferreries
-Actuació de la colla sardanista i de jotes de Deltebre
- Dinar popular
- Concurs de Cant de Jota Improvisada i concurs
Instagram
Lloc: Barraques de Salvador  Deltebre  Horari: A par-
tir de les 11h i fins les 18h.

El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

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

www.mesebre.cat

ACTUALITAT

8a. Marxa de Torxes 

Arriba la 8a Marxa de torxes de les Terres de
l'Ebre que porta per lema “Guanyem-nos les
nostres llibertats!” i que tindrà lloc a Tortosa el
10 de setembre a les 20:30h amb sortida des
del Castell de la Suda fins a arribar a la Plaça
del Mercat. Per vuitè any consecutiu, el 10 de
setembre, Tortosa acull la Marxa de Torxes per
la Independència. Esta manifestació de l’inde-
pendentisme a les Terres de l’Ebre, s’ha conso-
lidat com la més gran del territori comptant
l’any passat amb 800 persones marxant pels
carrers del casc antic de Tortosa. 
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INSCRIPCIÓ:

Us podeu inscriure a la mateixa plana web de la VIA
LLIURE: 
https://via.assemblea.cat/cat/inscripcions 

Haureu d’indicar quantes persones us voleu inscriure i un
cop emplenades les dades, haureu de confirmar aques-
ta inscripció en menys de 24 hores, en cas contrari no
quedarà confirmada.
Podeu fer-ho en grups grans. 

COM ARRIBAR-HI

1. Venir amb els autocars disposats per la territorial de
l’ANC.
2. Venir amb transport públic (tren regional fins Barcelona
- Sants o Passeig de Gràcia) i llavors moure’s amb
metro.
3. Eviteu el més possible l’ús de transport privat per evi-
tar saturacions a la via. O aneu-hi el dia anterior si heu
de passar la nit allà.
4. Un cop allà haureu d’apropar¬vos a la zona dels
trams: 
a. METRO més proper (Línia 1, la roja → Parada Fabra
i Puig). Alternativa més llunyana (L5, la blava → Virrei
Amat). 
b. Xarxa de rodalies de BCN, l’estació SANT ANDREU
ARENAL està just al davant del nostre sector.

ESCALETA - TEMPO ACTE 

● Arribada màxima a Barcelona i tancament d’accessos
per a vehicles, a dia d’avui, serà a les 15:00. 
● Recomanat dinar per allà (suggerències als apartats
següents). 
● Concentració als trams, tothom al seu tram vora

les 16:00. Hi haurà una mica de marge, però més tard,
no podrem seguir les indicacions de la zona nostra. 
● Entremig hi haurà activitats dins dels diferents trams.
Associacions i entitats del territori (castellers, balladors,
...). 
● La VIA LLIURE comença a les 17:14.

TORNADA 

Enfilarem el camí de tornada un cop acabat l’acte princi-
pal, ja que segurament hi haurà més actes al tard. 
Com cada any la sortida serà gradual i dirigida per les
indicacions que se’ns donen per part de la Guàrdia
Urbana, sobretot molta paciència fins sortir de la mateixa
ciutat.Un cop a l’autopista seran aproximadament 2
hores. 

ENTORN

Som situats vora una zona residencial, però amb esta-
cions de tren i per tant forca̧ bars o restaurants.
També hi ha just al nostre costat un parc i d’altres de més
petits. Serà una zona ideal per a realitzar un bon pícnic o
menjar l’entrepà amb la família, els amics i els companys
d’autocars i de tram. 
Places i parcs propers: 

● Parc de Can Dragó.
● Placa̧ de Sóller.
● Placa̧ de les Palmeres ● Parc de la Pegaso.
● Placa̧ Garrigó. 
Centre comercials: 

● HeronCity 
● 2 complexos de El Corte Inglés (un vora l’Heron City i
l’altre a la vora del metro Fabra i Puig). 

INSTRUCCIONS RESUMIDES: 

● Portar una samarreta blanca, preferiblement alguna
de les venudes per part de l’ANC i TxI per a la
financa̧ment de l’entitat, ja que són els únics ingressos
juntament amb les quotes de socis de l’assemblea. 
● La part central de la Meridiana serà per on passarà el
punter gegant. 
● A cada tram hi haurà responsables de TRAM i repre-
sentants de les 
territorials implicades què ens indicaran els passos a
seguir en tot 
moment. 
● Per fer una onada de color al moment de pas del
GRAN PUNTER, 
es repartiran petits punters per part dels voluntaris. 
PUNTER 

Com puc aconseguir un punter per l’11S? 

- Amb el pack de la Via. A més de la samarreta de la
Diada, tindràs un punter genèric perquè el puguis pintar
amb el color del teu eix. També hi trobaràs xapes dels
eixos i un domàs conmemoratiu de la Via Lliure perquè
el puguis penjar a la teva finestra o balcó.
- Als actes nacionals de la campanya d’estiu. A cadascun
d’ells es repartiran punters del color de l’eix en què es
basa l’acte. (Consulta el calendari) 
- Fes-te’n un a casa teva del color de l’eix al qual estàs
inscrit i porta’l a la Meridiana!
- A la Via Lliure, centenars de voluntaris en repartiran a
totes aquelles persones que no n’hagin pogut aconseguir
un abans de la Diada. 
ALTRES DUBTES per WEB 

Dubtes generals amb resposta al web de l’ANC: 
https://via.assemblea.cat/cat/preguntes-i-respostes

TRAMS ASSIGNATS:
Terres de l’Ebre tenim assignats des del 15 fins al 18.

Representem: l’eix de l’equilibri territorial

INFORMACIÓ DE LA DIADA 11 de SETEMBRE 2015
BARCELONA 

HORARIS I LLOCS DE SORTIDA A LES TERRES DE L’EBRE

MÉS EBRE NO ES FA RESPONSABLE DELS CANVIS D'ÚLTIMA HORA

9:15 Alcanar Parada de Bus.

9:15 Les Cases  Parada de Bus.

10:00 Tortosa Central Hife.

10:00 Benifallet a la carretera devant bar
Panxo.

10:00 Roquetes Mercat Municipal.

10:15 Jesús sortida de la Pergola.

10:30 Tivenys.

10:30 L'Aldea Ajuntament.

10:30 Sant Jaume -Els Muntells plaça de
l'ajuntament.

10:30 Tivenys Parada bus Av. Generalitat.

10:45 Amposta aparcament institut de
tecnificació.

11:00 La ràpita parking de l'escola carles III.

11:00 La Sénia Centre Marcel.lí Domingo.

11:00 Ginestar pla del pou.

11:00 Ascó la rambla.

11:00 Ulldecona C\Vicent Aubà (Davant
del Poliesportiu).

11:00 Ginestar Plaça del Pou.

11:00 Arnes Parada Bus.

11:00 Deltebre Ajuntament. 

11:00 Gandesa estació d'autocars. 

11:30 Móra d'Ebre estació d'autobusos.

11:30 Riba-Roja d'Ebre estacio d'autobus. 

11:30 Torre De L'Espanyol.

11:30 Benifallet, bus compartit 11:30, Avd.
Lluis Companys.

11:30 l'Ampolla plaça Manel
Ferrer[Ajuntament].

11:45 Sta. Barbara plaça de la indepen-
dencia.

12:00 Móra La Nova pl església.

12:30 Perello davant ajuntament.

12:00 Masdenverge parada autobús
carrer Barcelona.

12:30 La Cala Oficina de Turisme.
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L'explosió final". Així ha definit
l'alcalde del Perelló, Ferran Cid,
la situació creada arran del nou
accident mortal a la N-340,
aquest dimecres a la matinada,
a molt pocs centenars de
metres d'on dilluns es va pro-
duir un sinistre amb tres vícti-
mes mortals. Segons nota de
l’ACN, l'estat de la carretera, la
principal via de comunicació
gratuïta entre el sud peninsular i
Europa, és ja del tot "insuporta-
ble" i els alcaldes estan decidits
a impulsar en la reunió convoca-
da avui dijous mobilitzacions
imminents al territori per exigir
la gratuïtat de l'AP-7 -com a
mínim, per als camions- i la
construcció de la projectada
autovia A-7. "Els veïns tenen
pànic a la N-340, no volen ni
sortir, tenen por", ha assegurat.
Si l'accident del passat dilluns a
la tarda ja va sacsejar la sensibi-
litat i la indignació dels habi-
tants de les Terres de l'Ebre,
mobilitzant entitats i institu-
cions, el d'aquest dimecres a la
matinada s'ha convertit en "el
final", en paraules de Cid.
"Clama al cel!", ha exclamat.
Durant el que portem d'any, el
tram entre l'Hospitalet de
l'Infant i Alcanar registra tretze
morts, més del doble que l'any
passat. "No es pot suportar.
Això no té solució. Quatre morts
en dos dies. Aquesta infraes-
tructura no pot suportar el pas
de gran tonatge, no està prepa-
rada. És la via més important
entre el sud de l'Estat i Europa.
No podem aguantar més", ha
declarat a peu de carretera. La
necessitat de fer gratuïtat l'AP-7
al seu pas pel territori, almenys
per al pas de camions, i que el

Ministeri de Foment pressuposti
recursos per iniciar de forma
imminentment construcció de la
projectada autovia A-7 es man-
tenen, des de fa anys, com les
reivindicacions més reiterada-
ment urgents.
Durant aquest dimarts, entitats
com les federacions d'associa-
cions de veïns de Tortosa i
Amposta o, des de l'anonimat,
iniciatives ciutadanes a través
de les xarxes socials, han anun-
ciat mobilitzacions imminents.
Fins i tot una aquest dissabte a
Camarles. Els nou alcaldes dels
municipis del Baix Ebre i el
Montsià afectats pel pas del vial
es reuneixen avui dijous al
Perelló. Tot i que, oficialment,
no hi ha cap proposta formal
sobre la taula, Cid ja ha anunciat
que els ajuntaments són "cons-
cients" d'aquestes iniciatives i
volen liderar-les, al costat de
veïns i entitats.
La idea és que, de la trobada,
surti una proposta concreta
amb caràcter imminent. El dele-
gat del Govern ha confirmat
també la seva presència, així
com els presidents dels con-
sells comarcals del Baix Ebre i
el Montsià. "Hem d'emprendre
les accions necessàries, de
mutu acord amb els alcaldes i la
Delegació del Govern", ha assu-
mit el batlle del 
El conseller de Territori i
Sostenibilitat, Santi Vila, ha
insistit avui sobre la necessitat
d’aplicar el model de desvia-
ment obligatori de camions des
de la N-II cap a l’autopista,
vigent a Girona, també a la N-
340, a les Terres de l’Ebre.
Segons Vila, “no és una qüestió
de pressupost, sinó de voluntat,

de valentia. Hem d’afrontar
aquesta qüestió perquè avui ha
mort una persona, aquesta set-
mana ja és la quarta que perd la
vida a l’N-340, i ja en portem 16
durant aquest any. L’experiència
d’aplicació de solucions a
Girona ha confirmat que si
traiem els camions de la carre-
tera, si els bonifiquem i els fem
anar obligatòriament per l’auto-
pista, això es resol”.

Santi Vila
El conseller s’ha mostrat total-
ment d’acord en què cal una
reunió urgent amb el ministeri,
al que fa més de dos anys que
s’insisteix en aquesta proposta,
i ha insistit que “hi anirem dispo-
sats a assumir tots els compro-
misos que siguin necessaris,
des del punt de vista pressupos-
tari i des del punt de vista de la
determinació i el compromís.”
Vila ha puntualitzat, que, en el
cas de Girona, es van pressu-
postar 1,5 MEUR per afrontar
les bonificacions i que, com es

va induir més trànsit “no ens ha
costat ni cinc”. Com que incre-
mentaria el nombre de vehicles
que fan ús de l’autopista, això
compensaria les possibles boni-
ficacions del trànsit de
camions.

Vila  ha reclamat “una resposta
imminent, immediata”. “Com
que coneixem quim problema hi
ha i sabem quines són les solu-
cions, cal determinació i aplicar-
les”, ha sentenciat.

Xavier Pallarès
D’altra banda, Xavier Pallarès
també ha manifestat el suport
del Govern als alcaldes de l’Ebre.

“davant la situació de la N340
perquè és inadmissible i cal que
l’Estat faci d’una vegada per
totes la feina, amb el desdobla-
ment del tram ebrenc de l’A7
sense excuses perquè el con-
sens territorial hi és i no podem
permetre l’alta sinistralitat dels
darrers mesos”. Al mateix
temps, el delegat del Govern ha
demanat que mentre les obres
no arribin sigui possible la gratuï-
tat de l’AP7 en el tram ebrenc
“perquè no és un caprici i cal que
l’Estat obri els ulls davant aques-
ta situació amb accidents mor-
tals, amb una gran quantitat de
trànsit no només a l’estiu sinó tot
l’any”.

Els alcaldes ebrencs es planten i impulsaran mobilitzacions per
exigir solucions per aturar la mortalitat a la N-340

"Els veïns tenen pànic a la N-340 i no volen ni sortir", diu l'alcalde del Perelló, després del nou sinistre mortal,

just tocant al mateix punt on dilluns van morir tres persones

Per WhatsApp s'està convocant el veïnat de l'Ametlla de Mar, el Perelló,
l'Ampolla, Camarles, Deltebre, l'Aldea i altres poblacions del Baix Ebre a
una manifestació el dissabte dia 12, a les 16.00 h i fins a les 18.00 h, a
l'N-340, entre l'entrador de Camarles i l'antiga discoteca Contacto, per
protestar pels freqüents accidents mortals produïts en accidents de tràn-
sit a l'esmentada carretera.

Manifestació

Germà Bel: ‘Estem sofrint conseqüències tràgiques per la molt deficient gestió de l’Estat de les
carreteres del Corredor Mediterrani’

El cap de llista per la demarcació de
Tarragona de Junts pel Sí, l’ebrenc
Germà Bel, lamenta el nou accident
mortal que s’ha produït aquest matí al
tram de l’N-340 al terme del Perelló.
Aquest accident s’ha produït prop
d’on dilluns també van perdre la vida
tres persones i un altra va resultar
ferida greu, fet que suposa que des
de principis d’any siguin tretze les
persones que han perdut la vida al
tram ebrenc de l’N-340, el doble que
l’any passat. Bel ha manifestat que ‘fa
dècades que la gestió de les carrete-
res de l’Estat, AP-7, N-420 i N-340,  al
corredor mediterrani és molt defi-
cient.  Això ho paguem de  moltes
maneres a les Terres de l’Ebre i d’al-
tres llocs de la demarcació de
Tarragona, també amb una deficient

seguretat viària i més accidents i pèr-
dues humanes’. El candidat ha recor-
dat les contínues demandes dels ajun-
taments, partits, agents socials i
econòmics del territori per aplicar
alternatives que permetin alliberar de
trànsit l’N-340. Segons Bel, ‘patim un
Estat que ens tracta com a súbdits i
no com a ciutadans, que no escolta ni
atén les urgències de la gent i el terri-
tori des de fa anys’. El candidat s’ha
mostrat indignat per la ineficiència de
l’Administració i els diferents governs
espanyols:  ‘al mes de maig d’aquest
any, es va obrir la duplicació en auto-
pista lliure entre Benavente i Zamora,
província on va nàixer la ministra de
Foment, i per la que circulen 7.000
vehicles al dia, el 14% dels quals són
pesats. Mentrestant, per l’N-340 a les

Terres de l’Ebre en transiten més  de
17.000 amb una proporció desmesu-
rada de vehicles pesats, els quals
representen el 39%. Queda clar, per
tant, que les prioritats que s’han
seguit no han tingut en compte les
necessitats socials i econòmiques, i
això provoca grans danys’. 
Segons Bel, ‘ara, el que és urgent és
aplicar als trams no desdoblats de
l’N-340 l’obligatorietat de desviament
de camions a l’AP-7, per millorar la
fluïdesa de trànsit i la seguretat viària
a l’N�340. L’AP-7 pot absorbir perfec-
tament el trànsit pesat, i el cost de la
mesura per a l’administració és zero,
com ja va passar al nord de
Catalunya: en el tram Massanet-
Frontera de l’N-II, el trànsit de
camions va baixar de 3.600 a 500 al

dia amb l’aplicació d’aquesta mesura.
Tanmateix, el Govern central s’oposa
a aplicar-ho a l’N-340 per no indispo-
sar-se amb associacions de transport
per carretera. La pregunta a fer-se
és: què és més important, la segure-
tat viària o els interessos privats?’. El
candidat ebrenc,  a més, ha afegit
que ‘de cara al futur, més endavant,
els catalans haurem de prendre deci-
sions sobre com organitzem el model
de finançament d’autopistes a
Catalunya, i quin tipus d’opcions pre-
nem al venciment de les concessions
actuals com, per exemple,  l’any
2019 amb l’AP-7 a les Terres de
l’Ebre’. En aquest sentit, Bel ha recor-
dat que ‘mentre no tinguem  les eines
d’un Estat per poder decidir on i com
fer les infraestructures, es decidirà

des de Madrid i, per tant, no podrem
donar resposta a les necessitats
urgents de la gent i el territori. Per
això, l’altra solució que necessitem és
tenir al més aviat possible un estat
propi que ens permeti fer les políti-
ques apropiades’.

Foto: Jordi Marsal
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L’Estimulació Sensorial és una de les propostes
educatives que es duen a terme als centres de
l’Onadabressol. Aquest projecte preten estimular
els sentits dels nens i nenes, experimentant, des-
cobrint, manipulant... però sobretot pretèn que els
alumnes  gaudeixin del plaer de jugar i de compar-
tir temps amb altres nens i nenes. 
Els equips de cada centre elaboren materials espe-
cífics 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.
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El plenari de l’Ajuntament de Deltebre ha aprovat, per unanimitat, les bases d’urgència
social que permetran donar cobertura a les famílies i persones del municipi que meś ho
necessiten.
En aquest sentit, l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha destacat que “el nou govern te ́ la
voluntat de treballar i estar al costat de les persones que més ho necessiten”. De fet, l’al-
calde ha subratllat que “per primera vegada en la seva història, l’Ajuntament de Deltebre
ha creat una partida específica per donar servei i cobertura a la gent que meś ho neces-
sita”. Soler també ha avançat que “la partida de serveis socials, en la confecció dels pres-
supostos de l’any vinent, tindra ̀ una gran importaǹcia”.
Els ajuts aprovats van en relació amb les necessitats bàsiques d’alimentació, higiene,
roba i calçat, habitatge, subministraments, atenció a menors en situació de risc, atenció
sanitària, tributs locals i altres. En total, segons nota de l’Ajuntament, Deltebre disposa
d’una nova partida de 15.000€, fins a finals d’any, per cobrir aquestes necessitats a par-
tir del seu corresponent informe social. Una partida que s’ha pogut dotar des del nou
govern municipal reduint altres despeses prescindibles de l’Ajuntament.
Tots els portaveus i representants dels diferents grups polítics del plenari, han destacat
la necessitat de la creació d’aquesta partida i que aquests ajuts arribin el meś aviat pos-
sible a la ciutadania del municipi que meś ho necessita.

Modificació de l’escut i nou emblema
El plenari també ha aprovat la modificació de l’escut i el nou emblema de l’Ajuntament de
Deltebre per unificar la imatge corporativa del consistori que fins ara tenia fins a sis varia-
cions.
Pel que fa a l’escut, aquest s’ha modificat lleugerament seguint la seva descripció origi-
nal. De fet, el seu canvi principal rau en la modificacio ́ de l’espiga d’arròs adaptant-se a
la normativa heràldica. Pel que fa a l’emblema, creat de nou, la mateixa espiga d’arros̀
pren protagonisme simbolitzant un cor reflexant-se a l’aigua.

Moció de suport a l’acollida de població refugiada
La sessió plenar̀ia també ha aprovat una moció, subscrita per tots els grups polítics, de
suport a l’acollida de poblacio ́ refugiada, víctima dels conflictes armats a la mediterrània.
En aquesta, i entre d’altres coses, es demana augmentar el nombre de places d’asil, revi-
sar els plans d’acollida municipal i oferir els municipis com a territori d’acollida.

Conveni per impulsar l’acció comercial
Amb la finalitat de consolidar i crear sinergies comercials, l’Ajuntament de Deltebre, la
Federació de Comerç i Turisme de Deltebre (FECOTUR) i el Consorci de Comerç,
Artesania i Moda de Catalunya del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat
de Catalunya, han signat un conveni de col·laboració per impulsar l’acció comercial i con-
solidar el centre comercial a cel obert. 
L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha explicat que “el nou govern de l’Ajuntament vetllarà
i apostarà per millorar les polítiques d’acció comercial al municipi”. Soler ha detallat que
“aquesta aposta es veurà reflectida amb els pressupostos de l’any vinent i també, entre
d’altres, amb la elaboració d’un pla de revalorització econòmica que dibuixi les accions
comercials dels propers anys”. L’acord signat permetrà la realització de diferent accions
que permetin impulsar el comerç municipal. De fet, el director general de Comerç, Josep
Maria Recasens, ha explicat que “la nostra finalitat és la de donar un suport continu i
constant als comerços locals i de proximitat, així com crear i cercar punts de coopera-
ció i trobada entre les petites i mitjanes empreses comercials i de serveis”.

Deltebre aprova les bases d’urgència
social per tal d’ajudar a les persones

més desafavorides

L’Ajuntament ha creat una partida per valor de 15.000€ 

El proper cap de setmana, 12 i 13 de setembre, la Ràpita es convertirà en un apa-
rador de les teràpies de creixement personal i millora de la salut, amb la celebració
de les jornades “Camins Conscients”, organitzades per diversos voluntaris, amb el
suport de la Regidoria de Turisme. La convocatòria acollirà durant dissabte i diumen-
ge, entre les 9 hores i les 21h, tot un seguit d’activitats, xerrades i sessions pràcti-
ques gratuïtes, així com un mercat de productes ecològics patrocinat pel
Departament d’Agricultura. 
L’objectiu d’aquestes jornades, segons l’organització, és donar a conèixer les terà-
pies, tècniques i pràctiques relacionades amb el creixement personal que s'oferei-
xen a les Terres de l'Ebre i, en aquest sentit, hi participaran una trentena de profes-
sionals i especialistes en Reiki, Feng Shui, Ioga, teràpia regressiva i danses circu-
lars, entre d’altres, així com en nutrició ortomolecular o estimulació multisensorial
per a persones amb discapacitats o malalties neurodegeneratives. 

Totes les activitats seran gratuïtes. Informació a: http://goo.gl/jAGdr0

El curs escolar a les Terres de l'Ebre començarà dilluns amb 28.104 alumnes, gaire-
bé igual que el curs anterior (-9, -0,03%) pendent de confirmar la matrícula d'ESO, BAT
i CF, degut als exàmens de setembre, així com el resultat de les PAU. La població esco-
lar a les TE segueix decreixent en l'etapa d'educació infantil, amb un ritme superior a
com ho feia el curs anterior (-245 alumnes, -4,59%) i a la resta de Catalunya (-2,3%).
Aquesta davallada és més significativa a P3, amb -146 alumnes en relació al curs ante-
rior (-8,45%). L'etapa de PRI comença a arribar al final del seu creixement (+193 alum-
nes, 1,81%) per començar a iniciar el decreixement que els dos darrers anys ja ha
afectat a INF. Per la seva banda, ESO (+241 alumnes, 3,53%) i BAT (+152 alumnes,
8,57%) són les dues etapes que més creixen, si es confirmen les dades després de
les últimes matriculacions de setembre. També s'ha de dir que el nombre d'alumnes
de batxillerat pot decréixer en la confirmació de la matrícula en benefici dels Cicles
Formatius. Pel que fa a la distribució entre ensenyament públic i privat, en les etapes
obligatòries (primària i ESO), un 87,28% dels alumnes cursaran educació pública, men-
tre que la resta, un 12,72%, ho faran de manera privada.

La Ràpita acull les jornades 
‘Camins Conscients’ del 2015

Comença el curs escolar 15-16 
a les Terres de l’Ebre

Gairebé amb el mateix nombre d'alumnes que l'any passat

Terapies de creixement personal, aquest cap de setmana
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El delegat del Govern a les
Terres de l’Ebre, Xavier Pallarès,
ha presentant aquest dimarts en
la sessió extraordinària del
Consell de Direcció de
l’Administració Territorial de la
Generalitat el nou acord interde-
partamental que permet destinar
anualment 780.000€, i durant 3
anys, a la gestió del Consorci de
Polítiques Ambientals de les
Terres de l’Ebre (COPATE) per llui-
tar contra les plagues de mosca
negra i mosquit a les comarques
ebrenques. Concretament, la

Generalitat destina 285.000€ del
departaments de Territori i
Sostenibilitat (TES) i 141.000€
de cadascun dels departaments
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural
(DAAM), de Salut i d’Empresa i
Ocupació (EMO); als quals cal
sumar l’aportació de 50.000€
d’aportació de la Diputació de
Tarragona, arran del conveni sig-
nat aquest dimarts entre l’ens
provincial i el COPATE, i també
l’aportació que ha de fer la
Diputació de Lleida. A més a

més, el DAAM destina al
Consorci també una aportació de
60.000€ per a la gestió de la
Reserva de la Biosfera.
L’aportació anual de 780.000€
permetrà al COPATE “gestionar
les plagues que afecten les nos-
tres comarques sota criteris
estrictament tècnics, ja que l’a-
portació econòmica anual per-
metrà fer els tractaments quan
calguin i siguin necessaris, i fer
front així a aquestes plagues
molt molestes per a la ciutada-
nia” – ha destacat el delegat del

Govern. 
Aquesta reunió del Consell de
Direcció ha comptat per primer
cop amb la participació de la
recent nomenada directora terri-
torial d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi

Natural, Teresa Sabaté, que ha
volgut agrair públicament al con-
seller i al delegat la confiança
demostrada per gestionar “un
dels departaments amb més
competències al nostre territori
des del Delta fins al Port”.

La Generalitat destina 780.000 €  anuals als
tractaments de les plagues de mosca negra i mosquit 

Durant aquest mes d'a-
gost, el Cos de Mossos
d'Esquadra ha tingut conei-
xement de diversos fets
delictius, mitjançant l'en-
gany, dels que han estat
víctimes diverses perso-
nes d'edat avançada. La
forma d'actuar del pre-
sumpte autor/s, denota un
treball de camp previ per
part d'aquest/s, atès que
coneix el nom de la víctima
i la seva relació de parentiu
amb una altra persona de
la qual també coneix el
nom. El presumte autor/s,
sovint fa preguntes a veïns
del poble en comerços,
bars o altres establiments,
a fi i efecte de poder obte-
nir informació del cercle
de familiars més immediat
de la potencial víctima. 
Arribat el moment, el pre-
sumpte autor va directa-
ment a la casa de la perso-
na a la que vol enganyar i
l'enganya donant-li falsos
arguments. 

Els Mossos
alerten de l'estafa
del "fals familiar"

I 60.000 € a la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre

Els directors de campanya de
‘Junts pel Sí’, Oriol Solé, Lluís
Salvadó i Francesc Homs han pre-
sentat l'eslògan i alguns dels ele-
ments gràfics de la campanya de
les eleccions del 27S. Homs ha
explicat que el lema 'El Vot de la
teva Vida' recull 'el sentit d'una
única vegada, vol arribar a tothom
en un context polític i històric del
moment que vivim, anem a fer el
referèndum que no ens han deixat
fer. L'eslògan interpel·la tothom
pensin el pensin, vinguin d'on vin-
guin, tinguin la ideologia que tin-
guin'. Homs ha explicat que 'és
excepcional que encara haguem
d'explicar, a hores d'ara, que ens
sentim plenament compromesos
amb la democràcia i que volem
que el poble es pugui expressar a
les urnes, té un caràcter històric
quan se'ns ha impedit per terra,
mar i aire'.'Aquesta és la campan-
ya de la nostra vida, el vot de la
nostra vida perquè mirant al futur

realment ens juguem el nostre
progrés en tots els àmbits, poder
gaudir dels instruments que no
tenim i que ens mereixem i que
volem aconseguir de manera
absolutament democràtica i pacífi-
ca', ha afegit.
Lluís Salvadó ha explicat que 'al-
gunes de les candidatures afron-
ten aquestes eleccions com les
de cada 4 anys. Per nosaltres no
és així, som plenament cons-
cients que és un cop a la vida,
guanyar i dedicar-nos plenament a
poder construir una vida millor
pels nostres ciutadans'. Salvadó
ha detallat que la campanya lliga
dos àmbits: una campanya ordinà-
ria amb l'estructura habitual i una
campanya novedosa i fresca amb
una gran mobilització per part de
la societat civil. ‘Aquest és el nos-
tre gran actiu, el nostre gran valor
i potencial’.
Oriol Solé ha assegurat que en
aquesta campanya i a tots els

nivells 'es transmet una il·lusió
que és real, que és certa i present
en tota la campanya i les perso-
nes que hi treballen i que arriba
als 100.000 candidats. No fem
una campanya per vèncer sinó
perquè volem ser arreu per expli-
car el nostre projecte, 5% de pro-

jecte de comunicació i 95% de
mobilització. La campanya vol
arribar a totes les illes censals i on
n'hi ha més és a l'àrea metropoli-
tana, és completament fonamen-
tal perquè tothom ha de participar
en aquest projecte, en aquestes
eleccions plebiscitàries.

‘Junts pel Sí’ vol arribar a tothom amb el lema 
'El vot de la teva vida'

Segueix el full de ruta
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Més Ebre recomana

Avui a Amposta

Es tracta d'una iniciativa
impulsada per la producto-
ra ebrenca Filmsnòmades i

la companyia teatral
Improscritos, amb el
suport de l'Ajuntament
d'Amposta, que rodaran
aquest programa pilot amb
la voluntat de poder-lo
comercialitzar a nivell esta-
tal i que es converteixi en
un programa televisiu.
"Volem demostrar que fora
dels grans centres de pro-
ducció audiovisual,
Barcelona i Madrid, es
poden fer productes de
qualitat", assenyala Guille
Barberà, de Filmsnòmades.

Filmsnòmades i Improscritos rodaran el programa

pilot 'El gran juego de Kaffut' 

L'auditori de la Unió
Filharmònica es conver-
tirà avui dijous 10 de
setembre, a partir de les
vuit del vespre, en un
gran plató televisiu per
gravar el programa pilot
El gran juego de Kaffut,
un show d'improvisació
que fa més d'un any i
mig que s'interpreta al
Café Teatre El Llantiol,
de Barcelona.

El Departament d'Agricultura de la Generalitat ha denunciat davant els Mossos d'Esquadra un nou cas d'introducció inten-
cionada del cargol poma, que es va detectat el passat dia 3 a l'hemidelta dret de l'Ebre. Segons el Govern, en concret es
van trobar 43 cargols adults al terme municipal de Roquetes, a la riba del canal de reg.  Agricultura ha iniciat, de forma
immediata, diverses actuacions urgents per evitar la propagació d'aquest nou focus i intentar eradicar-lo, principalment mit-
jançant el tancament del desguàs amb sacs de sorra per evitar escapaments, el tancament de les entrades i sortides d'ai-
gua de l'arrossar on s'ha detectat el focus, la prospecció de la zona per retirar tots els exemplars que es detectin, i el trac-
tament amb saponines. També informar que s’han localitzat 27 nous exemplars al camp d’arròs de Roquetes, així com a la
zona de l’Encanyissada i que a principi d’estiu, se’n van trobar a la Terra Alta, concretament a Arnes.

La Generalitat denuncia una nova introducció del cargol poma a l´Ebre

Als refugiats de Síria i altres països en conflicte

Es tracta d'una iniciativa
que s'ha posat en marxa
després que l'Ajuntament
hagi rebut alguna petició
en aquest sentit i als efec-
tes de poder canalitzar i
estructurar bé la resposta.
Amb aquesta oficina s'hi
podrà contactar presencial-
ment, a les dependències
municipals de l'Àrea de
Serveis a les Persones
(carrer Enric Bayerri, núm.
4) en horari de 9 a 14
hores, per telèfon al
977585800 i 977585810
i mitjançant correu electrò-
nic a:

refugiats@tortosa.cat.

Moció Ple ordinari
En paral·lel a l'obertura d'a-
questa oficina, des de
l'Alcaldia s'ha transmès a
tots els grups polítics muni-
cipals una proposta de
moció, que ha fet arribar el
Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament, amb
l'objectiu de ser debatuda
en el Ple ordinari del proper
dilluns 14 de setembre.

Per aquest plenari, el PSC
ha avançat propostes que
presenten: “Defensem els
drets de les persones amb
necessitats, perquè tenen
dreta a rebre una atenció
digna, i per això demanem
al govern que compleixi
amb els acords i que liciti
de manera immediata el
contracte per a la presta-
ció del Servei d’Atenció
Domiciliària (SAD).
Defensem els drets

humans, i davant la crítica
situació que està vivint la
Unió Europea amb l’afluèn-
cia de refugiats, volem
demostrar que som un
municipi d’acollida i solida-
ri, en una societat d’acolli-
da i solidària. I finalment
defensem el territori, amb
una moció en defensa dels
cabals ecològics aprovats
per la Comissió de
Sostenibilitat de les Terres
de l’Ebre”.

L'Ajuntament de Tortosa obre una oficina per a
gestionar les propostes d'ajuda 

L'Ajuntament de Tortosa,
a traves de l'Àrea de
Serveis a les Persones,
ha habilitat una oficina
per tal de poder recep-
cionar tots els oferiments
d'ajuda i col·laboració
per part de la ciutadania
dirigits a acollir els refu-
giats de Síria i altres paï-
sos en conflicte.
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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:

Foto: Valeria Fossati
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El proper dissabte es dis-
putarà la cinquena edició del
Torneig Jordi Pitarque, a l’Am-
polla. El cap de setmana pas-
sat es va fer la fase prèvia, de
la que van sortir-ne guanya-
dors la Núcia, Benicarló i Ra-
pitenca. Tots tres, completen
els grups de la fase final que
tindrà lloc dissabte. Els par-
tits comencen a les 9 del ma-
tí. La fase de consolació es

disputa a partir de les 17, fins
les 19 hores quan es jugaran
les semis. Posteriorment, la
gran final i l’entrega de tro-
feus. Gran feina de l’associa-
ció per crear una nova festa
del futbol ebrenc amb una
vessant emocional, amb el re-
cord al sempre present Jordi
Pitarque.   

V Torneig Jordi Pitarque
CAP DE SETMANA D’INICI DELS CAMPIONATS

Demà a l’Ampolla

RESULTATS DELS NOSTRES EQUIPS EN DIRECTE, AL
MOMENT, DES D’AQUEST CAP DE SETMANA:

http://www.futbolebrenc.com/

Diumenge va finalitzar el
Campionat del Món de
Rem disputat durant la últi-
ma setmana a
Aiguebellette, a França.
Els 10 primers bots de
cada categoria obtenien el
bitllet olímpic. I amb el
resultat obtingut, els torto-
sins Pau Vela i Alex
Sigurbjonson aconseguei-
xen la 10a posició al mun-
dial i alhora una plaça pels
Jocs Olímpics de Rio de
Janeiro de l’any vinent. Si
no hi ha cap contratemps,
tots dos hi seran, una fita
històrica per al club tortosí
i per a l’esport ebrenc, en
general. És un motiu de
satisfacció, per familiars,
amics i per tota la gent del
club. Hores, dies, setma-

nes, mesos i anys de dur
treball han tingut la recom-
pensa. Això és el rem.
Sacrifici, treball, perse-
verància i progressió. Àlex
i Pau són uns cracs mun-
dials. Una referència per
als més joves i una il.lusió
per a una entitat que té
molts anys d’història i que
ha passat de generació en
generació fins arribar,
amb emoció, a la fita
actual. Enhorabona!

Club de Rem olímpic

Va perdre amb el Gavà (0-1)

El campió ensopega
SEGONA DERROTA DE L’ASCÓ

L’Ascó va perdre el segon
partit de la lliga, segon seguit,
contra el Gavà (0-1). L’equip
de Rubio no va trobar-se cò-
mode sobre el camp i quan va
tenir les ocasions per haver-se
avançat o per haver empatat i
entrat en situació, no va dispo-
sar de la claredat suficient per
fer-ho. El Gavà es va defensar
amb molta gent per darrera
de la pilota i va salvar la pres-
sió ferotge d’un Ascó que va
merèixer marcar i empatar

però que no va aconseguir-ho.
La segona derrota ha d’esti-

mular als asconencs de cara a
les properes jornades, per re-
fer-se. La propera serà dissab-
te a Masnou. 

L’Ascó visitarà dissabte el
Masnou (19h)

Proper rival

L’Amposta va empatar contra el Vista Alegre

El Jesús i Maria reacciona

PRIMERA CATALANA

Rapitenca i Jesús i Maria van
empatar en el derbi de la pri-
mera jornada (2-2). Moha, amb
un tret enverinat, feia l’1-0 al
primer minut. El gol va espero-
nar als locals i va descol.locar
al Jesús i Maria. La Rapitenca,
amb joc combinatiu, va com-
pletar un gran primer temps.
Moha va ser clau en aquest joc
mentre que Ferreres, que juga-
va contra el seu exequip, va es-
tar actiu i fou el referent, apor-
tant les seues virtuts. Una
jugada seua va propiciar el 2-0,
obra de Guiu. A la represa, el
ritme local va baixar però el Je-
sús i Maria, testimoni d’excep-
ció del partit a la primera mei-
tat, no millorava. La injusta
segona targeta al local Sam va
canviar-ho tot. La Rapitenca va
perdre força física i anímica. I
el Jesús i Maria va lluir la quali-
tat indidual que té a hores d’a-
ra. Taranilla va aprofitar una es-
cletxa defensiva rapitenca i la

mitja sortida de Josué per fer
el 2-1. De poder perdre per go-
lejada, el Jesús i Maria va
guanyar metres i en temps afe-
git va empatar, podent fins i tot
guanyar.
L’Amposta, per la seua ban-

da, va dominar al primer
temps i va merèixer més que
l’1-0 que va marcar Becerra.
Però va ser el Vista Alegre qui
va remuntar el marcador poc
abans del descans. A la repre-
sa, segons crònica del directiu
Domingo Quesada, el partit va
estar més  obert. L’Amposta
es va quedar en deu però, mal-
grat això, va empatar aran d’un
penal que va transformar Calla-
risa i que havia significat expul-
sió. Amb el 2-2, va poder pas-
sar de tot. Becerra, ja torna a
brillar, va aconseguir el 3-2.
Quan semblava que s’havia fet
el més complicat, en temps
afegit, va arribar l’empat defini-
tiu.  

El R. Bítem juga demà divendres a Torreforta

Valls-Tortosa, una referència

SEGONA CATALANA. PROPERA JORNADA

El Tortosa visita diumenge
el Valls, en el partit de la jorna-
da perquè tots dos equips
apunten a ser dels favorits en
la lluita per l’ascens. El duel
arriba aviat però és una re-
ferència després de les victò-
ries de tots dos equips en la
primera jornada. El Valls va
guanyar a Gandesa (0-3) en
un partit en què per als locals
el resultat fou inflat i que res-
pon a decisions errònies del
col.legiat i dels seus assis-
tents, amb un penal i dos gols
en ‘fora de joc’. El Gandesa,
fins el 0-2, va estar posat
però a partir d’aquell instant
va decaure davant d’un Valls
que ja mostra la seua con-
tundència defensiva i que és
agressiu. Un equip Made in
López, amb un bon porter i
equilibrat, amb l’artiller Ferri
aldavant. 
Per la seua part, el Tortosa

va guanyar l’Ulldecona (2-0)
en un partit travat durant la
primera mitja hora. Fins que
una genialitat d’Aleix, un gran
jugador, amb projecció, va
obrir el partit. Va ser un gol d’i-
maginació i qualitat, des de
35 metres. Asin va tenir el 2-
0 però el travesser va evitar-
lo. Chimeno va gaudir de l’o-
casió de l’Ulldecona. A la
represa, el Tortosa va oferir la
seua virtut: consistència i in-

tensitat defensiva. Però en la
creació va estar estar esprès,
reflectint que ha de millorar en
aquest sentit, i més en situa-
cions que seran habituals a
casa, amb el rival atrintxerat
al darrera. Malgrat això va po-
der sentenciar i no va fer-ho
fins que Moha va marcar a la
sortida d’un córner.- L’Ulldeco-
na, que va fer el seu partit, va
tenir la seu oportunitat amb
una falta que va traure Chime-
no. Els ulldeconencs, que feia
35 anys que no visitaven el
Municipal, rebran dissabte a la
Cava. L’equip de Camarero va
veure com el Camarles li em-
patava a darrera hora (1-1).
Un empat, però, merescut
perquè els camarlencs van
mereixe’l, sobre tot per les
ocasions de la primera mei-
tat. 
El R. Bítem, amb protestes

dels visitants per l’expulsió del
seu porter, en una acció que
va acabar sent penal (30’), va
vèncer la Canonja. Miguel,
com Panenka, va fer l’1-0.
Fins llavors, el duel estava tra-
vat i igualat. Amb l’1-0, la Ca-
nonja, inquieta amb els àrbi-
tres, va sortir del partit, i el R.
Bítem, sense jugar bé, va go-
lejar a la represa, amb gols de
Dani Bel i de Miguel, també de
penal. El R. Bítem visita demà
divendres el Torreforta (18h).  







DIJOUS 10 DE SETEMBRE  DE 201514 www.mesebre.catESPORTSdiarimés
ebre

«»
«»

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



DIJOUS 10 DE SETEMBRE  DE 2015 15PUBLICITATwww.mesebre.cat
diarimés

ebre

«»



DIJOUS 10 DE SETEMBRE  DE 201516 www.mesebre.catESPORTSdiarimés
ebre

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91 By: Joaquin Celma

Sense cap dubte, aquesta és la millor categoria perquè és l'única d'equips
ebrencs. És la ideal per la majoria doncs militar a la 2a. catalana és patir. Si nó que
l'hi preguntin al Perelló, Olimpic, Deltebre, La Sénia o Roquetenc que en l’última dè-
cada van estar en aquesta categoria. Dels 17 equips que han competit més tem-
porades a Tercera, en les deu últimes campanyes, només hi ha les absències de
Pinell, S.Jaume, Camarles i Benifallet mentre els més veterans són Horta i Santa
Bàrbara que en els darrers deu anys hi han competit. Els darrers sis campions tots
diferents: Godall, Camarles, Perelló, Ampolla, Olímpic, Jesús i Maria amb la qual co-
sa, sinó passa res estrany, en aquesta lliga també serà diferent. És una categoria
que tot i ser d’un nivell menor dels equips es reforcen de valent: 150 fitxatges o el
que és el mateix nou jugadors per equip, una barbaritat. 
La darrera campanya van ser fins a deu equips que, a les últimes vuit jornades,

tenien possibilitats de l'ascens i es va viure una de les temporades més atractives
i emocionants, aquesta campanya es podria complir la mateixa situació ja que els
candidats són molts, tots s'han reforçat i pronosticar un clar favorit no és fàcil. Si
mirem alguns dels últims ascensos: Camarles, Ulldecona i Olímpic aquests equips
ja feia dos o tres temporades que estaven prop d’aconseguir l'anhel ascens que fi-
nalment van obtenir. I en aquesta potser el paper li tocarà al Roquetenc que va sem-
brar la passada per recollir collita ara. Saber el campió era molt fàcil les ultimes
quatre temporades: tots els campions van jugar la darrera jornada contra el Sant
Jaume d'Enveja amb la qual cosa com que en aquesta temporada aquest equip no
participa, aquest fet anecdòtic o bé curiós deixa cent per cent de ser efectiu. Els
màxim candidats, per mi, són: Roquetenc, Flix,  Perelló i Deltebre. També poden
ser candidats: Móra la Nova, Corbera i Batea. D’aquests set equips, cinc d’ells te-
nen millor plantilla que la passada campanya. 
Però, en general, cal dir que hi ha que s'han reforçat molt bé. En la part mitjana:

La Sénia, Aldeana, S. Bàrbara i Ametlla. Tinc dubtes amb la Sénia i Santa Bàrbara,
perquè penso que un dels dos podria estar a la part alta. Aspirants per estar en les
últimes places: Horta, Ginestar, Campredo, Ascó B, Jesús i Maria B, Olímpic i Vilal-
ba. Per al descensos, aquesta temporada hi haurà pressió al màxim. Descendeixen
dos equips però podrien ser quatre si baixen tres de les nostres terres de la 2a.
catalana i gairebé podria assegurar que 2 són gairebé segurs. I sinó ascendeix el
segon classificat, podrien ser 4 descensos. 
Dels màxim candidats a l’ascens, el Roquetenc ha fitxat molt bé; el Deltebre pot

tenir l’inconvenient de la renovació extensa de la seua plantilla, que ha sofert una
gran renovació; el Flix porta quatre anys aspirant a l'ascens, la passada va tenir-lo
molt a prop, amb una segona volta espectacular. Aquest any estarà també entre
els primers. Mantindrà a més una dura pugna amb el Roquetenc, que l’any passat
el va guanyar en la penúltima jornada i el va deixar sense opcions d’ascens al final.

Des que van pujar de Quarta, Batea i Corbera han fet dues temporades espec-
taculars. Aquesta temporada un dels dos ho tornarà fer però és difícil repetir
aquestes fites. D’entrada, veig millor al Batea que al Corbera. Móra la Nova la pas-
sada va fer una primera volta fantàstica. L'equip s'ha reforçat de valent. Al Perelló
van fitxar a Narcis perquè sé sabia que és un mister guanyador i tenen la millor da-
vantera: Arnau Pedreny i Magi. Aldeana i Santa Bàrbara han perdut poder en la lí-
nia atacant i La Sénia i Ametlla, en principi, són una incògnita per tanta revolució.
Caldrà veure la seua evolució. Els caleros són els primers líders. Dels quatre equips
que van pujar, Olimpic, Vilalba, Jesús i Maria B i Ascó dos d'ells no baixaran. Si ha-
gués de fer la meva quiniela per l'ascens quatre noms: Flix, Perello, Roquetenc i
Deltebre estaran darrere de l'ascens.

Tercera catalana: Flix, Perelló, Roquetenc i
Deltebre, màxims candidats

Una temporada més la meva anàlisi d'aquesta categoria, 2a catalana, primera provin-
cial o l'antiga 1a. regional, posent-li el nom que vostès vulguin. Aquesta és la meva ca-
tegoria preferida i la que encerto més pronòstics. Un 80% cada temporada i porto sis
anys encertant el campió al novembre que és quan faig l'aposta definitiva. Aquesta cam-
panya es presenta com sempre molt igualada, hi ha favorits clars però hauran de suar
tinta per aconseguir l'ascens. Té mèrit el futbol ebrenc amb un potencial de població res
comparable al de zona Tarragona on ens tripliquen i aquí fem miracles: 10 equips de la
nostra zona enfront de 8 de Tarragona. La tradició del futbol de les nostres terres es no-
ta i més si veiem que en les deu últimes temporades els equips que han participat més
campanyes tots són ebrencs: Alcanar, Gandesa, La Cava, amb deu, i Jesús Catalònia, i
Remolins-Bítem amb nou. Si el Madrid i Barça, que tenen el poder econòmic al futbol Es-
panyol, en aquesta categoria aquesta temporada, en principi, qui el té és el Tortosa, que
té un pressupots de 85.000 euros, més que molts equips de 1a Catalana. I un Cambrils
que té la bendició del Reus com a filial i que li posarà en safata els jugadors que calgui
per a l'ascens amb la qual cosa té més possibilitats que la resta d'equips. Però en aques-
tes categories també compta la sort, els arbitratges i el fer un bloc homogeni. 
Cambrils i Tortosa parteixen amb avantatge però no ho tindran fàcil, els vestidors d'a-

quests dos equips serà un huracà si les coses no surten com està previst. Bloc de dalt
de la taula, els ja referits, Cambrils i Tortosa, més Gandesa que és un equip que manté
bloc, Valls que té a Jose Lopez, amb caràcter guanyador i un Ferri que és garantia de
gol. Canonja, tot i la primera derrota, conserva el mateix equip i a més ha fitxat molt bé.
Aquests són els cinc equips que han d'estar en la part de dalt. Ara anem per la part mit-
jana de la taula: la Cava, Camarles, Remolins-Bítem, Jesús Catalònia, Ulldecona i Torre-
forta. D'aquests sis equips un o dos podrien donar la sorpresa a la part de dalt i un la
decepció. La Cava o Remolins-Bítem, un dels dos podria ser el gran tapat per les posi-
cions de dalt. A la part baixa, Ampolla, Roda de Barà, Alcanar, Godall, R. Bonavista, La
Riera i Hospitalet. Un d'aquests podria ser equip revelació però gairebé els garanteixo
que en els descensos estan els noms d'aquests equips a final de temporada. El pitjor
que aquest any dos descensos d'equips ebrencs són gairebé segurs i 3 són possibles,
els equips de Tarragona s'han reforçat molt i els d'aquesta zona han fet el que han po-
gut, amb limitacions de pressupost i per trobar jugadors de qualitat no ha estat fàcil. Els
equips que han pujat vénen forts  com s’ha vist en la primera jornada amb  la Riera, R.
Bonavista, Ulldecona, que va donar guerra a Tortosa i Godall, que va demostrar que no
serà fàcil de superar, principalment a casa on va empatar amb el Catalònia, el dia del
debut. No hi ha rival fàcil. 
La passada temporada vaig dir que hi haurien dos descensos tarragonins de 1a. Ca-

talana, només n'hi va haver un. De Lleida van baixar-ne 3, aquesta va ser una sorpresa,
aquesta temporada hi ha set equips tarragonins i no hi haurà una altra sorpresa. En bai-
xaran dos i això implicaria que si no puja el que promociona de Segona catalana, seran
sis els descensos de Segona a Tercera i això farà molt complicada la part baixa de la
classificació. 

La passada lliga vam veure a un Camp Clar, Sant Pere i Sant Pau, Tancat, Deltebre ja
sentenciats a la jornada 10. En aquesta pot passar quelcom similar, i ja tinc els quatre
noms clars però no vaig a dir-los per no equivocar-me. No vull posar llenya al foc a
aquests equips que d'entrada tenen una temporada complicada. Difícil categoria, com-
petida. En les últimes deu temporades han participat 47 equips, onze només han estat
una campanya i 22 entre 4 i dues amb la qual cosa el 70 %  només romanen de mitja-
na dues temporades i mitja, excepte Alcanar, Gandesa, La Cava, Jesús Catalonia, Remo-
lins-Bítem, Camp Clar, Canonja, Vila-seca Ampolla, Cambrils, Valls, l'Hospitalet i Ulldeco-
na han estat entre cinc i deu temporades.

Segona catalana: Tortosa i Cambrils, màxims
favorits a l’ascens
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IVAN DIAZ ALCANAR
JOSEP REVERTE ALDEANA
MARC SERRAL AMPOLLA
JOAN SABATE AMPOSTA
FERNANDO MAÑA ASCO B
SERGI BRULL ATMETLLA
JORDI VILANOVA BATEA
CRISTIAN PARADAS CAMARLES
AHMED CORBERA
SAMU ADDEL DELTEBRE
JOAN PORTA FLIX
JAUME GUMIEL GANDESA
CARLOS QUEROL GODALL
GERARD ALCOVERRO  HORTA
JOAN ROVIRA JESUS CATALONIA
TARANILLA JESUS Y MARIA 
ROGER ROIG JESUS Y MARIA B
JOSEP VILANOVA LA CAVA
RUBEN PEINADO LA SENIA
ALEX CLUA MÓRA LA NOVA
SERGI VILA OLIMPIC
MAGI PERELLO
MOHA RAPITENCA
PAU VALMANYAÑA REMOLINS-BITEM
ALFONSO POVILL ROQUETENC
DE LA TORRE S. BARBARA
ALEIX SALVADO TORTOSA
YASSINE ULLDECONA
ABDUL VILALBA

ELS CRACS DE LA PRIMERA JORNADA

JOAQUIN CELMA

Radiografia del futbol ebrenc
LA JORNADA. EL QUE NO SÉ SAP

1) Un entrenador de 2a catalana ja està qüestionat i el diumenge podria ser cessat si perd.

2) L’Aldeana va afrontar la primera jornada amb molte baixes, solament disposava de catorze
jugadors i tres eren juvenils. I per tancar plantilla aquest any ha suat tinta-

3) Resultat enganyós a Gandesa (0-3), tres gols un de penal, un altre en fora de joc dubtós i un
altre en fora de joc clar. L'àrbitre no viatjava amb els de Valls.

4) A la Sénia, tres juvenils de titulars: Ivan Capitan, Jordi Escobedo i Miguel Fonollosa. Avís: als
davanters rivals els costarà fer un gol a l'equip Senienc.

5) CD Tortosa. A l’equip titular només dos jugadors ebrencs: Javier Asin i Aleix. Al Jesús i Maria
només 4 jugadors de la passada temporada a l'equip titular i Sebas i Albert a la banqueta. A
Amposta, a l'equip titular quatre fitxatges i a la Rapitenca 3.

6) Dels quatre ascendits de Quarta catalana només un va guanyar, el Vilalba de Robert (0-2).
Els altres ni van puntuar. El Vilalba comença amb força i sent resolutiu al camp d’un rival que ha
sofert molta renovació.. 

7) El Godall serà molt dificil de batre al seu camp. Els jugadors van a mil per cada pilota.
Diumenge Marius va acabar a l'hospital.

8) Des de Batea em diuen que els jugadors estan fets uns bous. Serà el vi o el bon entrenador
Àlex Curto?

9) Aquest Ascó no pinta gens bé, dues derrotes seguides. Miguel Rubio, qüestionat.
Pinten bastos per als set equips de Tarragona de la 1a Catalana. Ni un va guanyar. Vilaseca, el
Catllar, Torredembarra i Reddis, els quatre zero punts i només dos gols a favor entre tots qua-
tre.

Top secret
L'entrenador del Tortosa, Dani Sereno, és

dur. Només sé que ha batut rècords, abans de co-
mençar el campionat s’ha carregat a dos jugadors:
Arnau Pedreny, que ha fitxat pel Perelló, aquest juga-
dor no entrava en els plans del mister i Gerard Estre-
lla que no estava d'acord amb el plantejament del
seu tècnic. Dani Sereno té les idees clares: vol con-
trol total perquè se li exigeix ascendir si o si. Sinó
serà cessat.

1) La directiva del CATALÒNIA és la més jove i més nombrosa del futbol ebrenc. Bona gent, marxosos, 11 no tenen núvia, i 9 tenen compromís. És la gran família del JESÚS
CATALONIA.
2) De la Torre va tornar a estar incisiu i serà una altra vegada un dels puntals del S. Bàrbara.
3) Arnau Pedreny i Magí, l’artilleria d’un Perelló que malgrat les baixes importants en defensa, va guanyar a Ascó.
4) Ivan Taranilla va ser clau diumenge a la Ràpita en l’empat del Jesús i Maria. Un jugador amb qualitat i ofici. I va demostrar-ho ja en la primera jornada.
5) Miguel Reverté va marcar dos gols, els dos de penal. Un a l’estil Panenka. Té confiança i vol aprofitar-la. Esperem que sigui el seu any. 

Pinzellades

Protagonistes

1) David Torres i Guillermo Camarero van ser els últims entrenadors en ser pares. El següent serà Narcís del Perelló.
2) Aquesta temporada, a dos vestidors de 2a catalana de les nostres terres hi ha millor ambient al vestidor. Se’n van anar jugadors que no

aportaven bon feeling al vestidor, mentre en un altre equip l'ambient ha anat a pitjor.
3) Guillermo Camarero podria vestir la samarreta de la Cava....doncs constava en la Federació com a jugador. Aquest any molts clubs s’ho

ha vist negre per fer les fitxes, errors a parells.
4) Un equip de tercera catalana tenia el divendres 22 jugadors per entrenar inclosos els que estaven de prova i per jugar diumenge només

10. Embolic de fitxes i altres històries per no dormir.
5) El Catllar ha batut rècord guines a Catalunya. Ha tingut tres entrenadors en pretemporada.
6) Alguns jugadors d'un equip de Segona catalana estan una mica desil·lusionats perquè a l’entrenament de dimarts ja saben quin equip ju-

garà diumenge.
7) Fa dos mesos vaig dir que la Rapitenca i Jesús i Maria empatarien ique el Tortosa guanyaria 3-0 a l’Ulldecona. Encert al 90%.
8) El gran porter Raül Jimenez no té equip. Real com la vida mateixa. Abans de Nadal, en tindrà. Seguirem informant. 

IVAN DIAZ ALCANAR
JOSEP REVERTE ALDEANA
MARC SERRAL AMPOLLA
JOAN SABATE AMPOSTA
FERNANDO MAÑA ASCO B
SERGI BRULL ATMETLLA
JORDI VILANOVA BATEA
CRISTIAN PARADAS CAMARLES
AHMED CORBERA
SAMU ADDEL DELTEBRE
JOAN PORTA FLIX
JAUME GUMIEL GANDESA
CARLOS QUEROL GODALL
GERARD ALCOVERRO  HORTA
JOAN ROVIRA JESUS CATALONIA
TARANILLA JESUS Y MARIA 
ROGER ROIG JESUS Y MARIA B
JOSEP VILANOVA LA CAVA
RUBEN PEINADO LA SENIA
ALEX CLUA MÓRA LA NOVA
SERGI VILA OLIMPIC
MAGI PERELLO
MOHA RAPITENCA
PAU VALMANYAÑA REMOLINS-BITEM
ALFONSO POVILL ROQUETENC
DE LA TORRE S. BARBARA
ALEIX SALVADO TORTOSA
YASSINE ULLDECONA
ABDUL VILALBA

ELS CRACS DE LA PRIMERA JORNADA
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PRÒXIMA JORNADA 

dissabte 
J i Maria-la Sénia (17h)
Campredó-M. Nova (17h)

diumenge 
Olimpic-S. Bàrbara (17h)

Perelló-Batea (17h)
Corbera-Aldeana (17 h)
Vilalba-Ametlla (17h)

Deltebre-Ginestar (17h)
Ascó-Flix (17h)

Roquetenc-Horta (18.30h)

RESULTATS

1a jornada, Tercera catalana  

Ametlla-J i Maria 4-0

M Nova-Deltebre 2-2

S. Bàrbara-Campredó6-3

Ascó-Perelló 1-4

la Sénia-Corbera 0-0

Batea-Olimpic 2-1

Ginestar-Vilalba 0-2

Aldeana-Roquetenc 0-2

Horta-Flix 0-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. l’Ametlla 1 4 0 3

2. S. Bàrbara 1 6 3 3

3. Perelló 1 4 1 3

4. Vilalba 1 2 0 3

5. Roquetenc 1 2 0 3

6. Batea 1 2 1 3

7. Flix 1 1 0 3

8. M Nova 1 2 2 1

9. Deltebre 1 2 2 1

10. la Sénia 1 0 0 1

11. Corbera 1 0 0 1

12. Olimpic 1 1 2 0

13. Horta 1 0 1 0

14. Aldeana 1 0 2 0

15. Ginestar 1 0 2 0

16. Campredó 1 3 6 0

17. Ascó 1 1 4 0

18. J i Maria 1 0 4 0

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
divendres 

Torreforta-Rem Bítem (18h)
dissabte

Ulldecona-la Cava (17h)
Cambrils-Gandesa (18h)

diumenge 
Canonja-Godall (11.45h)
Valls-Tortosa (16.30 h)

Roda Berà-Ampolla (17h)
Camarles-Alcanar (17h)
Hospitalet-Riera (17.30 h)

RESULTATS

1a jornada, Segona catalana

Rem Bítem-Canonja 3-0

La Cava-Camarles 1-1

Tortosa-Ulldecona 2-0

Ampolla-Cambrils 0-5

la Riera-Roda Berà 3-1

R Bonavista-Hospitalet 4-0

Alcanar-Torreforta 1-1

Godall-Catalònia 1-1

Gandesa-Valls 0-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Cambrils 1 5 0 3

2. R Bonavista 1 4 0 3

3. Rem Bítem 1 3 0 3

4. Valls 1 3 0 3

5. Riera 1 3 1 3

6. Tortosa 1 2 0 3

7. la Cava 1 1 1 1

8. Torreforta 1 1 1 1

9. Godall 1 1 1 1

10. Camarles 1 1 1 1

11. Alcanar 1 1 1 1

12. Catalònia 1 1 1 1

13. Roda Berà 1 1 3 0

14. Ulldecona 1 0 2 0

15. Gandesa 1 0 3 0

16. Canonja 1 0 3 0

17. Hospitalet 1 0 4 0

18. Ampolla 1 0 5 0

Segona catalana

Els
resultats
de la
jornada

El cap de setmana passat,
van començar les lligues
del futbol territorial. A la
Tercera divisió ja s’han
disputat tres jornades. 

Primera jornada
PRÒXIMA JORNADA 
Santfeliuenc-S. Andreu

Masno-Ascó (dissabte 19h)
Gavà-Vilafranca
Prat-Manlleu

Granollers-Sabadell
Figueres-Morell

Palamós-Cerdanyola
Terrassa-Rubí

Júpiter-Muntanyesa
Europa-Peralada

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

Tercera divisió RESULTATS
3a jornada, Tercera divisió

Morell-Europa 1-0
Sabadell-Santfeliuenc 3-0
Ascó-Gavà 0-1
Peralada-Prat 1-1
Rubí-Granollers 1-1
Manlleu-Terrassa 0-1
Vilafranca-Figueres 1-3
Cerdanyola-Masnou 1-2
S. Andreu-Júpiter 3-2
Muntanyesa-Palamós 4-1

PRÒXIMA JORNADA 
Reddis-Catllar

Terrassa-Igualada

Viladecans-Sant Ildefons

V. Alegre-Torredembarra

Santboià-Castelldefels

Vilaseca-Amposta (diu 16h)

Vilanova-Suburense

J i Maria-Lleida (diu 17h)

Balaguer-Rapitenca (18h)

RESULTATS

1a jornada, Primera catalana

Lleida-Vilanova 0-3

Torredemb.-Viladecans 1-2

Rapitenca-J i Maria 2-2

Igualada-Reddis 2-1

Suburense-Terrassa 3-1

Amposta-V Alegre 3-3

Catllar-Santboià 0-2

S. Ildefons-Balaguer 1-1

Castelldefels-Vilaseca 2-0

Primera catalana

L’Ascó va perdre a casa, contra el Gavà, en la tercera jornada.
IRIS SOLÀ

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilanova 1 3 0 3

2. Suburense 1 3 1 3

3. Santboià 1 2 0 3

4. Castelldefels 1 2 0 3

5. Viladecans 1 2 1 3

6. Igualada 1 2 1 3

7. V. Alegre 1 3 3 1

8. Amposta 1 3 3 1

9. Rapitenca 1 2 2 1

10. J i Maria 1 3 3 1

11. Balaguer 1 1 1 1

12. St Ildefons 1 1 1 1

13. Reddis 1 1 2 0

14. Torredembarra 1 1 2 0

15. Terrassa 1 1 3 0

16. Catllar 1 0 2 0

17. Vilaseca 1 0 2 0

18. Lleida 1 0 3 0  
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L'infantil femení del CE Tortosa disputa aquest proper cap de setma-
na les fases classificatòries per jugar a lliga catalana. 
Divendres, a les 10 del matí, al pavelló de Ferreries, jugarà contra el
Lleida. 
Dissabte a les 18 hores, també el pavelló de Ferreries, el jove eqip
tortosí s’enfrontarà contra el Gavà. 
I diumenge, tercer partit a Castelldefels a les 10 del matí. Del resul-
tats d’aquesta partit depén l’ascens de categoria.
L’equip que entrenen Girorgina Teruel i David Barrobés s’ha preparat
per afrontar aquestes eliminatòries per intentar l’ascens. Els partits
han creat molta expectació.

Aquest cap de setmana es
disputa l’ascens a Lliga catalana

HANDBOL. CE ESPORTS. INFENTIL FEMENÍREM. FITA HISTÒRICA

Pau Vela i Alex Sigurbjonson, classificats pels Jocs Olímpics de Rio
Diumenge va finalitzar el
Campionat del Món de Rem
disputat durant la última set-
mana a Aiguebellette, a
França. La prova agrupava
els millors bots del món on
no hi faltava pràcticament
ningú, ja que servia també
de classificatori pels Jocs
Olímpics de Rio, on els 10
primers bots de cada cate-
goria obtenien el bitllet olím-
pic. Va haver-hi participació
catalana, de la mà dels tor-
tosins Pau Vela i Alex
Sigurbjonson que fa anys
que viuen i s’entrenen a
Banyoles amb la selecció.
Els dos catalans remaven
junts en el 2 sense on la llis-
ta de sortida era de 27 bots.
El 2- va ser 2n a les elimi-
natòries amb 6’36”amb el
qual es classificava per
quarts de final, on van ser
tercers amb 6’34” i obtenint
la darrera plaça per les
semis, on es jugaven l’entra-
da a les finals. Ja a les
semis, van acabar 6ns amb
6’52” obtenint la plaça per la
Final B, on només obtindrien
el bitllet per Rio els 5 pri-
mers bots. A la final B van
sortir molt forts i van marcar
el 3r millor parcial als 500
metres, però a l’equador de
la prova ja ocupaven la 4a

posició que no van abando-
nar fins al final, entrant a
meta amb 6’36”810.
Amb aquest resultat, els dos
tortosins aconsegueixen la
10a posició al mundial i alho-
ra una plaça pels Jocs

Olímpics de Rio de Janeiro
de l’any vinent. Si no hi ha
cap contratemps, tots dos hi
seran, una fita història per al
club tortosí i per a l’esport
ebrenc, en general. 
Josep Pla, director esportiu

del CR Tortosa, informava al
al programa Tot l’Esport de
Canal TE, que “era el nostre
somni i l’objectiu i finalment
s’ha fet realitat. Estem molt
satisfets. Alex i Pau han tre-
ballat molt i s’ho mereixien”.  

El passat diumenge 6 de setembre va tenir lloc 6 Edició de la Cursa 10 QM LA CALA. Aquesta
cursa va ser organitzada pel CLUB ESPORTIU LA CALA  i ha estat la setena  del  CIRCUIT RUN-
NING SERIES TERRES DE L'EBRE. Van finalitzar els 10 QM 117 atletes. La Cursa es va desenvo-
lupar pels llocs més emblemàtics de la vila de Ametlla de Mar, essent 5 qm i escaig pel casc urbà
i la resta per indrets on els atletes van poder gaudir dels paisatges de la nostra costa. Aquest any
com a novetat la cursa ha estat cronometrada amb Champion Chip. El guanyador en categoria
masculina va ser LLUISMA MAS CACERES Independent amb un temps de 33:29, 2º XAVI QUERAL
FORCADELL amb un temps 33:38 Fondistes Ampostins I EN 3ª Possició YASSINE OUHDADI amb
un temps de 34:03 TEAM FLOWERS. La guanyadora va ser PAQUITA GUIMENEZ ROIG de
l'Esquadra amb un temps de 43:19, 2ª MATINA COMES ESCODA del Club Esportiu la Cala amb
un temps de 43:34 i la 3ª posició PATRICIA JAUREGUI de Tarragona amb un temps de 43:45. El
podi local Masculi amb Vicent Garcia que va entrar en 11 posició amb un temps de 36:20, en 2ª
posició JOSEP CARBAJALES i en 3ª posició Ramon Chimeno Biel. En categoria local femenina
MARTINA COMES que va entrar 2º posició general femenina amb un temps de 43:34. També es
va fer entrega un trofeu al membre de més edat de l’Entitat a Jose Luis Medrano que amb 74
anys va fer un temps de 55:31. “Voldríem agrair la implicació i col.laboració desinteresada de
l'Ajuntament, Policia Local, Mossos, Ambulància, Diversport,  Super- Unic, Hotel el Port, Hotel
l'Ametlla de Mar, Fuits Vila, Agraria Ametlla, Coca Cola Iberian Partners, Peixos Guzman,
Croissanteria Neus, Forn Bomba, Forn Antonet, Cima Dinamic, la Cala Bikers, pares, mares, fami-
liars, amics i amigues i gent del nostre entorn mil gràcies a tots i totes per fer possible un altre
any els 10 QM LA CALA”.

10 Qm de la Cala

DIUMENGE PASSAT
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Maridatge

Vi ranci temperatura 16º

«Per a tots els gustos»

Avui: Pastís de la Diada

INGREDIENTS:
• 200g de pasta de full (2 làmines)
• 1/2 litre de crema pastissera (veure recepta)
• gelatina de poma
• 1 ou batut

PREPARACiÓ:
• Primer de tot, farem la crema pastissera. La podeu fer la nit anterior si voleu. S'ha de refredar a tempera-
tura ambient i conservar dins la nevera.
• A continuació, prepararem les barres vermelles amb gelatina de poma. També podeu utilitzar fruits vermells
per fer les barres del pastís en lloc de la gelatina de poma. La gelatina de poma arriba quallada i l'hem d'es-
calfar amb una mica d'aigua. Posem al foc tres o quatre grapats en un bol amb 1/5 part d'aigua fins que
arrenqui el bull. Utilitzarem un colorant alimentari vermell. Ens farà falta una safata que tingui una mica de vo-
ra. També ho podeu fer en una carmanyola. Per a aquesta quantitat, n'hi posarem mitja culleradeta de colo-
rant.
• Quan la gelatina arrenqui el bull, ja la podem parar i incorporar el colorant que barrejarem bé amb una bar-
nilla manual. Un cop calent, ho aboquem dins la safata procurant que ens quedi un gruix considerable. Ho dei-
xem refredar a temperatura ambient perquè qualli i un cop fred, tapr amb paper film i conservar a la nevera.
• Ara ens centrarem en la pasta de full. Hem utilitzat dues làmines de pasta de full que hem ajuntat amb una
mica d'aigua. S'han de segellar bé les juntes entres les dues làmines. Amb una mica de farina, estirem lleu-
gerament la pasta de full. Dibuixeu, sense tallar encara, la forma d'un escut i quan ho tingueu clar, talleu. Les
tires que sobren ens serviran per donar més volum a les cantonades.
• Mulleu-vos els dits amb aigua i apliqueu-les sobre el lateral de la pasta, com si fos pega, i d'aquesta mane-
ra s'enganxarà una capa de pasta amb l'altra. Col·loqueu les tires a tots els laterals per donar volum. Poseu
la pasta a una safata de forn amb un paper d'enfornar, bateu un ou i pinteu-ne només els laterals.
• Ara, omplirem una mànega amb crema i farcirem l'interior del pastís. La crema pastissera cuita ens ajudarà
que l'interior de la pasta no pugi i, a més, ens farà una capa resistent a la part baixa del pastís. No us amoï-
neu massa pel dibuix ni per les ratlles, que això després no es veurà.
• Enfornem el nostre pastís a uns 180º graus durant uns 15 minuts. Vigileu-lo fins que sigui ben cuit i tingui
bon color. Un cop sigui totalment fred, ja el podrem col·locar sobre un cartó amb blonda.
• Engeguem la pala de cremar (o la posem al foc si no és elèctrica). Omplim, de nou, una mànega pastisse-
ra amb crema i omplim l'interior del pastís amb crema. Amb l'ajuda d'una espàtula, distribuïm bé la crema. Hi
tirem una mica de sucre gra per sobre i cremem la crema pastissera. Ara li donarem brillantor amb la matei-
xa gelatina de poma del principi, lleugerament temperada.
• Pintem la crema, tenint cura de no malmetre el pastís i també la part més visible de la pasta de full. Reser-
vem el pastís a la nevera.
• Tornem a la gelatina vermella. Feu tires amb un ganivet fi. Procureu donar un acabat similar a la senyera i
així només heu de traslladar les tires de la safata al pastís. Heu de tenir en compte que la gelatina pot des-
tenyir. Per tant, procureu col·locar-la sobre la crema minuts abans de servir-ho a taula. Si la deixeu posada
tot el matí, us pot quedar força lleig a taula.

INGREDIENTS PER LA CREMA:
• 1 litre de llet
• 4 rovells d'ou (si són ous de gallines ecològiques millor)
• 250g de sucre
• 80g de midó (o farina de blat de moro tipus Maizena)
• colorant alimentari color ou (groc)
• vainilla líquida o en pols
• canyella en canons o en pols

PREPARACiÓ:
• Posar 3/4 parts de la llet a bullir amb tot el sucre. Si en feu un litre, 750ml
de llet a bullir amb el sucre.
• En un bol a banda, hi posarem els rovells d'ou i la quarta part de llet que ens
queda, és a dir, 250 ml si estem fent un litre de llet. En aquest bol, hi posa-
rem una culleradeta de canyella en pols. També podeu afegir el canó de can-
yella a la llet que bull i després retirar-lo. Penseu que després ho colarem i trau-
rem bona part del gra de canyella.
• Ara afegirem la vainilla, amb un tap per mig litre de llet serà suficient.
• Afegir el colorant alimentari color groc "ou" (podeu utilitzar qualsevol colo-
rant alimentari del mercat) i remeneu per veure com queda. Afegiu colorant
fins a obtenir el color que més us agradi, però més val no passar-se de groc
o semblarà crema artificial. El color que s'aconsegueixi serà el color definitiu
que tindrà la crema.
• Afegir midó o farina de blat de moro Maizena. El midó el podeu comprar a
la vostra farmàcia habitual i si no el tenen, us el podran demanar. Remenar bé
fins a diluir-lo. Quan està en repòs, el midó s'enganxa al cul del bol, per tant,
abans d'incorporar el contingut a la llet que bull l'haurem de tornar a remenar. 
• Quan la llet ja bull, remenem el contingut del bol i amb l'ajut d'un colador in-
corporem la barreja dins la llet bullent.
• Ara, amb el foc ben baixet i amb l'ajuda d'una cullera de fusta o d'un bate-
dor petit, anirem rascant totes les cantonades de l'olla per evitar que s'engan-
xi o se'ns cremi. A poc a poc anirà quallant. Amb quantitats petites la cocció
és pràcticament instantània. Només necessitareu 3 o 4 minuts.
• Quan la cullera de fusta s'aguanti sola en mig de la crema o quan noteu una
textura cremosa, ja podeu aturar el foc. No cal fer-la més i significarà que ja
està cuita. La posarem dins un recipient de vidre i la taparem amb paper de
film que toqui directament la crema. La idea és evitar que ens faci pell.
• Quan estigui completament freda, ja la podreu reservar a la nevera (no més
de dos dies) per utilitzar-la amb les vostres elaboracions. Recordeu que cal re-
menar la crema amb un batedor abans d'utilitzar-la.

Un pastís vistós fet amb pasta de full i crema pastissera.

Ràpid de fer, senzill i econòmic.

I a gaudir de la Diada de Catalunya!
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Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Alerta: Avís per intensitat de pluja

Estat del cel
Cel entre mig i molt ennuvolat pel pas de núvols alts i mitjans, que puntual-
ment deixaran el cel cobert, i el creixement de nuvolades. A més, també hi
haurà intervals de núvols baixos al principi i al final del dia al litoral i preli-
toral. A partir del vespre minvarà la nuvolositat a la plana de Lleida.

Precipitacions
De matinada s'esperen pluges disperses al Pirineu i Prepirineu occidental.
Al llarg del matí s'estendran a altres punts del territori i a partir de la tarda
s'aniran restringint a la meitat est. Seran entre febles i moderades en gene-
ral, si bé puntualment seran fortes i aniran acompanyades de 

Temperatures
Mínimes en ascens lleuger o puntualment moderat. Màximes lleugerament
més baixes. Les mínimes es mouran entre els 8 i 13 ºC al Pirineu, entre 10
i 15 ºC al Prepirineu, entre 12 i 17 ºC a la depressió Central, entre 14 i 19
ºC al prelitoral i entre 16 i 21 ºC al litoral. Les màximes arribaran a valors
d'entre 17 i 22 ºC al Pirineu, entre 19 i 24 ºC al Prepirineu, i entre 22 i 27
ºC a la resta.

Visibilitat
Entre bona i regular en general, i puntualment dolenta al Pirineu i en
moments de xàfec.

Vent
Fluix de component sud, més reforçat a l'Empordà al centre de la jornada. A
més, al principim i al final del dia serà fluix i variable a l'interior i al litoral cen-
tral.

El temps. Previsió

MATÍ

XÀFEC

TARDA

ENTRE MIG I MOLT ENNUVOLAT

TEMPERATURES

Màxima Mínima

27º 18°

Farmàcies de guàrdia.

Queralt, Matilde - Queralt, Montserrat 

Goles de l'Ebre, 272  (Deltebre) 977480070

Aytés Meneses, Agustí

Cala Joanet, 6 (L'Ametlla de Mar)  977493493/617024123

Renau Domingo, Montserrat

Cervantes, 23    (Tortosa) 977441126

Delgado Boix, Jordi    

Generalitat, 17 (Alcanar)  

Vidal, M. Cinta - Baixauli, Cinta    

Avda. Catalunya, s/n (Amposta) 977701495

Lluís, Laura - Noe, Aida                

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

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

Podràs  desenvolupar els teus talents  natu-
rals  amb tota facilitat i llibertat i et posaràs
en contacte  amb  persones  que t’aporten
imaginació  i creativitat.. 

Taure
20/4 al 19/5

Sigues sincer amb tu mateix i així podràs  ava-
luar  la nova  situació  que s’està  creant  en
la teva  vida amorosa. No tinguis  por dels
canvis  que es puguin  produir.

Bessons
20/5 al 21/6

Si et dediques  a coses  relacionades  amb
el món  artístic o creatiu, serà  un moment
molt  profitós per a tu. Succeirà  alguna  cosa
que et  motivarà.

Cranc
22/6 al 21/7

Si treballes  amb socis, és  possible que hagis
de canviar moltes coses, que tu  també  sur-
tis  beneficiat  i que les coses  siguin  molt jus-
tes per a tots.

Lleó
22/7 al 22/8

Tindràs necessitat d’actuar de forma indepen-
dent, per això serà important que  treballis
en una  cosa  que et estimuli  les teves  capa-
citats  i et  suposi  un  repte.

Verge
23/8 al 21/9

Tindràs  bones  oportunitats  per reafirmar  la
teva  personalitat i descobrir  aquell  que real-
ment tens  ganes de fer. Avui aconseguiràs
tot el que vulguis.

Balança
22/9 al 22/10

En moltes  ocasions, els teus mals físics  es
generen per un mal estat d’ànim , per això,
tracta de ser el més  feliç  que puguis  i des-
cansa bé.

Escorpí
22/10 al 21/11

No facis  imprudències, i si practiques  algun
esport de risc  o treballes  en una cosa perillo-
sa, extrema les mesures  de seguretat. No et
deixis  dur pels records. 

Sagitari
21/11 al 21/12

Fins  ara  has  pogut  anar  capotejant  el tem-
poral, però  ara hauràs  de prendre  una deci-
sió referent  a les teves  relacions  sentimen-
tals. És impossible  evitar fer mal.

Capricorn
21/12 al 19/01

L’acudit no és que  lluitis  amb les teves
pors, el que has de fer és vèncer-los definiti-
vament i mirar el teu futur amb  optimisme ;
realment  es presenta prometedor.

Aquari
20/1 al 18/2

Els projectes  que has  vingut  planificant poden
fer-se  realitat, per  això  no dubtis  de parlar
amb els teus caps i exposar-los  les teves
idees. No barallis amb els amics.

Peixos
19/2 al 20/3

Si tens parella estable, apareixerà una lluita
interna que t’obligarà a canviar molts  aspectes
de la teva relació. Beu  molta aigua i dorm  per
eliminar el teu mal de cap.

CARTELLERA CINES

Amposta. Cinemes Amposta 

Telèfon 977 703 811

www.cineciudad.com

MA MA

divendres i dissabte: 16.00 – 18.10

– 20.20 – 22.30 – 00.35

diumenge i dijous: 16.00 – 18.10 –

20.20 – 22.30

TRANSPORTER LEGACY

divendres i dissabte: 18.10 – 20.10

– 22.10 – 00.10

diumenge: 20.10 – 22.10

dilluns a dijous: 18.10 – 20.10 –

22.10

ANACLETO

divendres i dissabte: 16.30 – 18.30

– 20.30 – 22.30 – 00.30

diumenge a dijous: 16.30 – 18.30 –

20.30 – 22.30

ATRAPA LA BANDERA

divendres a diumenge: 16.00 –

17.00 - 18.00 – 19.00 -  20.00

dilluns 14 a dijous 17: 18.00 –

19.00 - 20.00

MISIÓN IMPOSIBLE, NACIÓN

SECRETA

divendres i dissabte: 19.45 – 22.05

– 00.25

diumenge a dijous 17: 19.45 –

22.05

EXTINCIÓN

divendres i dissabte: 22.00 – 00.00

diumenge a dijous: 22.00

LA VISITA

divendres i dissabte: 16.15 – 18.15

– 20.15 – 22.15 – 00.15

diumenge a dijous: 18.15 – 20.15 –

22.15

RIKI

divendres a dijous: 18.05 – 20.05

VACACIONES

divendres i dissabte: 18.00 - 20.45 –

22.30 – 00.30

diumenge  a dijous:18.00 - 20.45 –

22.30

LOS CUATRO FANTÁSTICOS

divendres a diumege: 16.00 – 18.00

dilluns a dijous: 18.00

UN DIA PERFECTO

divendres i dissabte: 20.00 – 22.00

– 00.00

diumenge a dijous: 20.00 – 22.00

EL SECRETO DE ADALINE

divendres i dissabte: 22.10 – 00.20

diumenge a dijous: 22.10

OPERACIÓN U.N.C.L.E

divendres i dissabte: 22.00 – 00.10

diumenge a dijous: 22.00

ANT-MAN

divendres a dijous: 20.00 

LA CASA MÁGICA

divendres a diumenge: 16.10

AMERICAN ULTRA

divendres i dissabte: 16.00 – 18.00

– 20.00 – 22.00 – 00.00

diumenge a dijous: 18.00 – 20.00 –

22.00

DEL REVES (INSIDE OUT)

divendres a dijous: 18.00 

PIXELS

divendres a diumente: 16.00

LOS MINIONS

divendres a dijous: 16.20

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

MA MA

Laborables: 19.00 – 21.45

dissabte: 16.30 – 19.00 – 21.30 –

23.45

festius:  16.30 – 19.00 – 21.30

LA VISITA

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 MINIONS

Laborables: 18.00

dissabte i festius:  16.00 – 18.00

DEL REVES (INSIDE OUT)

Laborables: 18.00 – 20.00  

dissabte i festius:  16.00 – 18.00 –

19.50

ATRAPA LA BANDERA

Laborables: 18.00 - 20.00 – 22.00

dissabte i festius: 16.00 - 18.00 –

20.00 – 22.00 - 23.45

MISSION IMPOSSIBLE: NACIÓN

SECRETA

Laborables: 21.45 -

dissabte: 21.35 – 23.45

festius:  21.35

LOS 4 FANTASTICOS

Laborables:  20.00 – 22.00

dissabte: 20.00 – 22.00 – 23.45

festius:  20.00 – 22.00

La Unió

Social - Flix

CIUDADES DE PAPEL

diumenge 13: 18.00       

Cinema Ascó 

CIUDADES DE PAPEL

diumenge 13: 18.00  

PASSATEMPS

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!
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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: Les Terres de
l'Ebre, amb el cas de for-
mar part d'aquest nou
país, seria potser aquest el
trampolí per a què d'una
vegada per totes se'ns
reconegui tal com ens
mereixem?
Carme Forcadell: Sí, i
aquesta oportunitat també
se la plantegen als
Pirineus.
Tots dos casos tenen un
mateix sentiment. Són terri-
toris que han estat una
mica descuidats per part
de l’administració.

ME: Perquè aquesta nega-
ció per part de l'Estat pel
dret a decidir?
CF: Hi ha dos fets. D’una
banda som molt importants
econòmicament perquè
fem una gran contribució a
l’erari públic. Representem
el 16% de la població de

l’Estat, produïm el 20% de
la riquesa i paguem el 24%
dels impostos. D’altra
banda, hi ha una qüestió
ideològica; ells sempre han
vist Catalunya com una
terra conquerida, com una
cosa ‘seva’; i això no els
deixa admetre que puguem
decidir nosaltres
mateixos el nostre futur.

ME: Que opines de la carta
i posterior rectificació de
Felipe González?
CF: És indignant i intolera-
ble que ens compari amb el
nazisme quan nosaltres
som l’únic poble d'Europa
que té un president afuse-
llat pel feixisme. La carta
és insultant, no només pel
president Companys, sinó
també per totes les perso-
nes que van patir la repres-
sió franquista.
Contra aquesta pràctica de
comparacions intolerables
ens hem de revoltar
democràticament.
Després González va recti-
ficar perquè tots el vam
entendre perfectament en
la comparació que va fer
amb el nazisme, perquè si
no l’haguéssim entès, no
hauria hagut de rectificar.

ME: El nou Estat català
hauria de deslligar el
poder judicial del polític?
CF: Clar que sí.

Aquí hi ha un gran dèficit
democràtic provocat per
la connivència i control
del poder executiu sobre
el judicial, fet que posa
en qüestió l’Estat de
dret.
ME: Com veus la corrup-
ció? Sistèmica o endèmi-
ca?.
CF: Malauradament la
corrupció és inherent a la
condició humana i per
tant el que ens cal fer és
una legislació que eviti la
corrupció. Per exemple,

Dinamarca és el país
menys corrupte del món;
això vol dir que els dane-
sos són menys corruptes
que els catalans, o que
els catalans són més
corruptes que els dane-
sos? No. El que passa és
que allà quan una perso-
na és corrupta l’agafen
molt aviat, la jutgen molt
aviat i segur que va a la
presó. Per tant el que cal
fer és una bona legislació
per evitar la corrupció,
igual que han fet altres

països. Des de la nostra
candidatura treballarem
per la
transparència total i un
país net de corrupció.

ME: S'acceptarà el resul-
tat de les urnes?
CF: Clar, en democràcia
s’han d’acceptar els
resultats, aquestes són
les regles a tot el món.

ME: Tres preguntes en
una: una angoixa, un
somni, una realitat.

Carme Forcadell i Lluís

Nascuda a Xerta, és llicen-
ciada en filosofia i en cièn-
cies de la comunicació per
la Universitat Autònoma de
Barcelona i màster en filo-
logia catalana per la
mateixa universitat.
Nº 2 a la coalició indepen-
dentista Junts pel Sí de les
eleccions al Parlament de
Catalunya de 2015.

«Treballarem per la transparència total i un país net de corrupció»

ACTUALITAT

«Desitgen tenir
l’oportunitat de ser
reconeguts com 

una part important
del nou país»

«El poder judicial ha
d’estar deslligat del
poder executiu i del

legislatiu, tal com passa
a tots els estats

democràtics, menys
a l’Estat espanyol»

«D’angoixa ara no en
tinc cap, el que tinc és

molta il·lusió i
esperança. El somni és
que puguem tenir, el
més aviat possible,

aquest país que volem,
i la realitat és que

el tindrem»

Foto: Francesc Martínez


