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Terres de l’Ebre. Germà Bel: “Les pensions
dels catalans estan més garantides amb un
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Esports. El Barça s’imposa al Saragossa en la
final del V torneig aleví Jordi Pitarque a
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Clam unànime perquè arribin solucions davant la sinistralitat de la N-340 al seu pas pel nostre territori

El Saló de Sessions de l’Ajuntament de Tortosa va ser l’escenari de l’homenatge a Pau Vela i Àlex Sigurbgöns-
son, els dos remers del Club de Rem que recentment s’han classificat per als Jocs Olímpics de Río 2016. L’ac-
te, que fou presidit per l’alcalde de Tortosa, Ferran Bel, va comptar amb la presència del Secretari General d’Es-
ports, Ivan Tibau, el president de la Federació Espanyola de Rem, Fernando Climent, el president del Club de
Rem, José María Chavarria, la representant territorial de la Secretaria General d’Esports, Cinta Espuny, la resta
de la Corporació Municipal i els membres de la Junta del Club. P14

Recepció institucional als remers del Club de Rem

L'exigència dels alcaldes ebrencs de mesures "immediates" que ajudin a reduir la sinistralitat del tram ebrenc de la N-340 hauria de materialitzar-se "en pocs mesos", abans de
finals d'any, segons el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila. Però, de moment, no està sobre la taula l'aplicació del desviament obligatori del trànsit pesant de la carre-
tera per l'autopista AP-7 amb bonificacions, tal i com van reclamar el passat dijous en una reunió a l'Ajuntament del Perelló. Les valoracions a les propostes rebudes són pru-
dents. P3
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L’opinió del diari queda reflectida
exclusivament a través de l’edito-
rial. Els articles de la secció d’o-
pinió expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa seus

necessàriament.

15.000 exemplars 

55.000 lectors 

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

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

Després d’una Diada tan nostra com és l’11 de setembre s’apro-
xima un dia transcendental per a Catalunya, una acció democrà-
tica necessària per a la societat catalana: les eleccions del 27
de setembre. Aquest serà un dia senyalat a totes les cases, un
moment on podrem decidir tots els catalans i les catalanes quin
és el camí que volem escollir i qui volem que ens dirigeixi durant
els propers anys. Un fet insòlit és que Mas, que vol ser
President, no encapçali la llista en què participa. Aleshores, si el
volen de President perquè no el volen de primer! A hores d'ara
encara hi ha dubtes en els més indecisos: noves llistes forma-
des per coalicions, nous partits emergents, promeses incompli-
des any rere any i la independència, el tema que més ressona
en el nostre dia a dia i en tots els noticiaris del país. 
Pel que sembla, partits que en un principi veien la idea d’inde-
pendència com una via desfasada per l’època en què estem i
que no n’eren partidaris, ara pugen a aquest tren i no ho fan en
un seient solitari, sinó que s’asseuen en el vagó d’aquells que
han estat independentistes des de sempre per, així, semblar del
mateix bàndol i poder aconseguir vots, presidència i més temps
per seguir deixant Catalunya en una situació que no es mereix.
Aquesta és la direcció que volem agafar per a seguir caminant?
Va sent hora que deixem les coses clares i que ens fixem uns
reptes realistes i assequibles, res de castells als núvols. Els
catalans i catalanes mereixen créixer i no continuar dintre d’un
laberint que no té sortida. Per aquest motiu, el PSC aposta per
una solució que afavoreixi tothom, tant a Catalunya com a
Espanya, això és una reforma de la Constitució, que ens dugui
com una autopista al lloc on pertany la nostra societat i sense
ser oblidats per la resta d’Europa. És a dir, un pacte fiscal fede-
ral. Definir Catalunya com una nació dintre d’un Estat
Plurinacional, un país que gestioni allò diferencial i que compar-
teix amb la resta de ciutadans d'Espanya allò que tenim en
comú. L’alternativa federalista és l’única capaç d’articular un sis-
tema institucional equilibrat, en què Catalunya comparteixi
espais amb Espanya sense renunciar a la seva identitat ni als
seus projectes col·lectius.
Ja n’hi ha prou de voler fer-nos a tots iguals. En aquestes elec-
cions és el moment de triar qui som, on volem anar i com ho
volem fer; la independència no serà la que resoldrà el problema
ni ens ajudarà a construir un pont estable per caminar cap al
futur. Hi ha solucions reals per a l’embolic en què ens han ficat,
siguem valents i valentes i escollim-les. Ara és l’hora d’escollir el
camí adient, amb respecte a tothom en un espai de convivència
que és el que ens ha caracteritzat sempre. I que cadascun
defensi allò en què creu perquè més enllà de la seva opció
també hi ha vida. Així ha de ser la democràcia.

Francesc Miró Melich
Portaveu Socialistes d'Amposta
Diputat Provincial per les Terres de l'Ebre

Ara és l’hora d’escollir 

el camí adient

Francesc Miró

Opinió
Alerten que camions amb residus nuclears pas-

saran per 12 municipis de la demarcació

SEGONS COMUNICA ACN

Greenpeace ha alertat
aquest dimarts que 11
camions procedents de
les centrals d'Ascó i de
Vandellòs travessaran
anualment una dotzena
de municipis de
Tarragona per transpor-
tar les 1.770 tones de
material radioactiu que
produiran durant el prò-
xims 40 anys en direcció
al Magatzem Temporal
Centralitzat que s'ha de
construir a la localitat de
Villar de Cañas, a Cuenca. Les poblacions afectades serien les d'Amposta,
Camarles, El Perelló, Freginals, García, l'Aldea, l'Ampolla, l'Ametlla de Mar,
Masdenverge, Mora la nova, Tivissa i Ulldecona. Així se'n desprèn de l'estudi que ha
presentat l'organització ecologista alertant dels riscos del transport d'aquest mate-
rial procedent de les centrals de l'Estat.
El director de Greenpeace, Mario Rodríguez, i la responsable de la campanya nucle-
ar de l'organització, Raquel Montón, han donat a conèixer aquest dimarts un informe
alertant que una quarantena de camions amb més de 6.700 tones de residus nucle-
ars procedents dels 7 emplaçaments nuclears que hi ha actualment a l'estat espan-
yol travessaran anualment durant els pròxims 40 anys 216 municipis en direcció al
Magatzem Temporal Centralitzat previst a la població de Villar de Cañas, a Cuenca.
Es tracta de set rutes, entre les que hi ha la d'Ascó i la de Vandellòs, que partiran
dels emplaçaments nuclears on es troben els 9 reactors i que poden afectar més de
6 milions de persones. A banda de Catalunya, la resta de Comunitats Autònomes a
les que podria afectar el transport d'aquest material són el País Valencià, Castella i
Lleó, Castella la Manxa, Madrid i Extremadura. El director de Greenpeace, Mario
Rodríguez, ha lamentat que no s'hagi consultat els ciutadans d'aquests municipis i
que tampoc "hagin tingut l'opció de manifestar el seu parer al respecte". "El procés
està ple de riscos", ha subratllat, per afegir que "no es pot deixar 216 municipis al
marge d'un tema que els hipotecarà durant tants anys".
Greenpeace considera que els municipis pels quals passaran aquests combois nucle-
ars haurien d'intervenir en la presa de decisions i denuncia que el ministeri
d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient no hagi escoltat la petició de l'entitat eco-
logista d'introduir totes aquestes poblacions al projecte. És per això que sol·liciten
la paralització "immediata" de la construcció del magatzem temporal centralitzat de
Villar de Cañas perquè, segons ells, "no hi ha cap termini previst pel qual s'hagin d'ac-
celerar les obres". També demanen l'actualització del pla de residus radioactius i cri-
tiquen que el projecte es fonamenti en un pla obsolet, de l'any 2006.
En aquest sentit, l'entitat ecologista ha posat la seva pàgina web a disposició dels
habitants d'aquestes localitats per tal que facin arribar una petició als responsables
polítics per tal de promoure iniciatives de suport a una "moratòria" al projecte del
Magatzem Temporal Centralitzat de Residus Radioactius de Villar de Cañas. 
Un risc per a les persones
La responsable de la campanya nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, ha assegu-
rat que el transport de tot aquest material radioactiu pot suposar un risc molt alt per
a les persones ja que el nivell d'irradiació pot ser important. "En funció de la distàn-
cia la dosi pot ser major o menor", ha alertat, per afegir que "a nivell mèdic no exis-
teixen marges segurs".
Així mateix i durant la seva exposició, ha explicat que es poden produir imprevistos
durant el trajecte i ha posat com a exemple els més de 700 incidents que s'ha pro-
duït al Regne Unit en els últims 25 anys, i ha avisat que sovint s'incompleixen els
estàndards de seguretat que estableix la normativa europea per al transport de
material radioactiu.

Un dels molts temes que preocupen el Més Ebre i sabem que
també als nostres lectors/es són les nuclears. A la contra-
portada podeu llegir una de les preguntes sobre aquest tema
feta a Lluís Salvadó, Diputat al Parlament de Catalunya i és
que aquesta setmana, segons ha alertat Greenpeace, 11
camions procedents de les centrals d'Ascó i de Vandellòs tra-
vessaran anualment una dotzena de municipis de Tarragona
per transportar les 1.770 tones de material radioactiu que
produiran durant els pròxims 40 anys en direcció al

Magatzem Temporal Centralitzat que s'ha de construir a la
localitat de Villar de Cañas, a Cuenca. Les poblacions afecta-
des serien les d'Amposta, Camarles, El Perelló, Freginals,
García, l'Aldea, l'Ampolla, l'Ametlla de Mar, Masdenverge,
Mora la nova, Tivissa i Ulldecona. Així se'n desprèn de l'estu-
di que ha presentat l'organització ecologista alertant dels ris-
cos del transport d'aquest material procedent de les centrals
de l'Estat.
Un altre «forat negre» que seguirem de ben a prop.

Editorial

Ens preocupa i molt...
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L'exigència dels alcaldes de
mesures "immediates" que aju-
din a reduir la sinistralitat del
tram ebrenc de la N-340 hauria
de materialitzar-se "en pocs
mesos", abans de finals d'any,
segons  el conseller de Territori
i Sostenibilitat, Santi Vila. Però,
de moment, no està sobre la
taula l'aplicació del desviament
obligatori del trànsit pesant de
la carretera per l'autopista AP-7
amb bonificacions, tal i com van
reclamar el passat dijous en una
reunió a l'Ajuntament del Perelló.
Tampoc la gratuïtat de la via de
pagament per als desplaça-
ments intern. "La voluntat és
que tots les parts trobem millor
solució amb l'objectiu d'eradicar
en un any els sinistres amb mort
com en altres parts del país", ha
declarat el conseller a la sortida
de la trobada. Segons informa
ACN, la proposta del Ministeri
de Foment a la Generalitat es
limita a plantejar bonificacions
als transportistes perquè,
voluntàriament, circulin per l'AP-
7. Tots dos governs, ha recone-
gut Vila, estan discutint qui i
com s'assumiria el cost. "Aquest
no serà l'escull", ha insistit.
Addicionalment, el govern
espanyol podria destinar uns

dos milions d'euros per millorar
la senyalització del tram i cons-
truir cinc rotondes en les princi-
pals cruïlles amb l'objectiu de
reduir la velocitat del trànsit i
"pacificar" la via. Durant la reu-
nió, que el conseller ha qualificat
de "positiva, dins d'un "clima de
col·laboració" i amb voluntat de
"consens", la qüestió de l'obliga-
torietat ha estat motiu de dis-
cussió. Tot i no voler posicionar-
se explícitament per una d'elles
i apostar per un front comú de
les administracions locals i la
Generalitat, Vila ha volgut remar-
car que no es tracta d'una qües-
tió estrictament econòmica,
atès que les bonificacions -en
tots els casos, una mica més
del 40%- voluntàries tindrien un
menor cost que l'obligatorietat -
aquesta última opció reportaria
una major volum de trànsit que
compensaria la reducció del
preu del peatge-.
"És important que es faci amb el
consens de tothom: restau-
rants, gasolineres i transportis-
tes, concreció obres per trans-
formar nacional en autovia", ha
remarcat Vila. La idea, segons
ha precisat posteriorment l'al-
calde del Perelló, Ferran Cid,
suposaria posar en pràctica la

voluntarietat durant tres o qua-
tre mesos per analitzar si resul-
ta efectiva per desviar bona part
del desviament dels més de
4.000 camions que circulen dià-
riament per la carretera -al vol-
tant d'una tercera part del tràn-
sit total-. Si això no fos així, s'es-
tudiaria l'opció del desviament
obligatori. En aquest sentit, el
Govern, ha recordat el conseller,
és competent en la regulació de
la mobilitat.
Continuar reclamant l'A-7
Aquestes mesures, segons han
coincideixen el conseller i els
alcaldes, no han de servir per
deixar en un segon pla la reivin-
dicació de construir l'autovia A-
7, que continua sent una de les
reivindicacions centrals de les
administracions locals, tot i que
admeten que l'obra, d'aprovar-
se ara, es podria acabar allar-
gant més de deu anys. "Pot pas-
sar que aquestes decisions -
com les bonificacions- funcionin
i això no ha de servir d'excusa a
algú per no fer-la. No ens ho
podem permetre", ha insistit
Vila. D'acord amb la Generalitat,
els alcaldes han acordat crear
una comissió de seguiment
sobre l'abast i l'execució de les
propostes plantejades. Al

mateix temps, i a través dels
consells comarcals del Baix
Ebre i el Montsià, es plantejarà
una moció perquè els plens
municipals l'aprovin abans de
mitjan octubre exigint solucions
immediates sobre la base dels
quatre punts consensuats en la
reunió de dijous passat.
L'objectiu és, durant el més
d'octubre, que la Generalitat i
els alcaldes dels pobles més
afectats es traslladin a Madrid
per negociar i tancar amb
Foment una solució satisfactò-
ria.

Vila trasllada als alcaldes l'aposta de Foment per
bonificacions voluntàries i construir rotondes a la N-340

Els municipis, que constituiran una comissió de seguiment de les mesures i aniran a Madrid a negociar, valoren la proposta com un primer pas

“A la sortida de la reunió, el

missatge d’alcaldes ebrencs

és de prudència si bé es veu

positiva la mesura immediata

a implementar. Faran

reunions la setmana vinent

per valorar adequadament

les propostes”

Enmig dels reclams de millores urgents, ahir es va produir un nou accident a la N-340, al seu pas per l'Ametlla de Mar, imatge de la foto.
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EN UN MINUT

VII JORNADES GASTRO-
NOMIQUES DEL COR-
DER.
L'església de Sant Pere del
poble Vell de Corbera
d'Ebre fou l'escenari ahir,
de l'acte de presentació de
les VII Jornades
Gastronòmiques del
Corder, que tindran lloc
des del 18 de setembre
fins el  25 d'octubre de
2015. L'acte va comptar
amb el parlament del res-
taurador Salvador Miralles,
de l'Hotel Miralles d'Horta.

ELS RESTAURANTS
RAPITENCS CELEBREN
LES JORNADES DEL
POP I L’ARRÒS
Les terceres Jornades del
Pop i l’Arròs se celebraran
des d’avui 18 de setembre
fins al 12 d’octubre, amb
un total de 19 restaurants
de Sant Carles de la
Ràpita.
Aquestes jornades, organit-
zades pel col.lectiu de res-
tauradors locals amb el
suport de la Regidoria de
Turisme, tenen per objectiu
“promocionar dos produc-
tes de qualitat del nostre
territori, que fusionen mar i
terra”. Així, es podran
degustar menús a uns
preus que van dels 30 als
38 euros, tot inclòs.

A TORTOSA D TAPES

De l’1 al 12 d'octubre de
2015 se celebra la segona
edició de la ruta/concurs,
on participen 34 establi-
ments de restauració, cafe-
teries i bars situats en qua-
tre zones de la ciutat de
Tortosa: Nucli Antic,
Centre, Ferreries i Temple.

EL MERCAT IBÈRIC DE
SANT MIQUEL
Tindrà lloc a Alcanar,
aquest cap de setmana. I
també, demà dissabte, el
VIII Va Per Tu!!. Memorial JJ
Pla, amb Cercavila,
Correfoc a la Plaça del
Mercat (22.30h).

Més
notícies

Dilluns es va iniciar la segona edició dels seminaris de suport a la creació de producte
turístic. Aquests seminaris van començar l’any 2014, organitzats pel projecte Baix Ebre
Avant en el marc del programa de Treball a les 7 comarques del Servei d’Ocupació de
Catalunya, per donar resposta a les demandes efectuades pel propi teixit empresarial i
agents turístics de la comarca.  
El balanç dels primers seminaris ha estat molt positiu, tant pel que fa al nombre d’empre-
ses participants com al grau de satisfacció expressat pels participants. El 2015 s’ha vol-
gut donar continuïtat a aquesta línia de treball de crear i donar visibilitat a productes turís-
tics sostenibles i innovadors, relacionant-los amb projectes estratègics que té plantejats
la comarca i les Terres de l’Ebre conjuntament i que tenen com a principal referent, la
Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre. El president del Consell Comarcal del Baix
Ebre, Dani Andreu, “va  proposar continuar donant suport a les empreses turístiques del
nostre territori i ajudar-les a ser més competitives en el mercat nacional i internacional, per
tal d’adaptar-se a les noves tendències vacacionals. En definitiva, afavorir l’ocupació, la
cooperació territorial i la dinamització econòmica per millorar-ne la qualitat de vida”.

Seminari  de Màrqueting i Comunicació de la sostenibilitat 
per a empreses turístiques

Organitzats pel projecte Baix Ebre Avant

L’alcalde de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, Jordi Gaseni, acompanyat pel regidor d’Hisenda, Antonio Espuny i els caps
dels departaments d’intervenció i tresoreria van viatjar a Madrid el passat dilluns, on es van reunir amb el subdirector de
la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, Gabriel Hurtado. L’objectiu era analitzar quines mesures es
podien prendre per fer front als 12 milions de deute que l’Ajuntament té contrets amb l’Estat.La reunió, mantinguda a la
seu del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques a Madrid, ha permès saber les possibles vies de pagament d'a-
quest deute referent als crèdits ICO a proveïdors, així com conèixer les opcions que es poden tenir en compte per fer
front al finançament de la totalitat del deute de l'Ajuntament i les empreses municipals. Segons Jordi Gaseni, alcalde de
l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, “ens van aportar una sèrie de possibilitats i d’opcions que aquets dies valorarem apro-
fitant que estem preparant el pressupost del 2016. El deute s’ha de començar a pagar l’any que ve i és només una part del que hem detectat. Per això és tan important que tin-
guem en compte el pressupost del 2016, ja que així sabrem realment la capacitat de diners que podem destinar a poder pagar aquest finançament que ja tenim compromès”.
Actualment el govern està confeccionant els pressupostos per l'any 2016, on haurà de contemplar el pagament del crèdit de 12 milions d'euros amb l'Estat, i on també haurà de
preveure el calendari de pagament de la resta del deute.

L'equip de govern calero es reuneix amb hisenda buscant
solucions a l'endeutament amb l'Estat

“La reunió va servir per analitzar fórmules per fer front als 12 milions de deute”

Dimecres al vespre a la plaça
d’Ulldecona Junts pel Sí va cele-
brar un acte de campanya on el
cap de llista per la demarcació de
Tarragona, Germà Bel, va denun-
ciar la ‘campanya de desinforma-
ció i por’ que s’intenta fer des
‘d’un Estat espanyol que tracta a
les persones com a súbdits o
menors d’edat, i no com a ciuta-
dans’.
Segons Bel un Estat que tracta a
la gent com a ciutadans ‘no ame-
naça en que us quedareu sense
pensions o sense ajudes europe-
es per a l’agricultura, perquè sap
que la pagesia catalana rep 300
milions en ajudes agràries europe-
es però també que Catalunya
aporta ben bé 1.400 milions a la
Unió Europea. D’igual manera un
estat modern que tracta a la gent
com a ciutadans sap que les pen-
sions no les paga la Ministra de
Treball sinó que es paguen amb
les cotitzacions d’aquells que ara

treballen. El que fa la Tresoreria
de la Seguretat Social és agafar
els diners d’aquells actius que
cotitzem cada mes, és a dir, les
que ingressen les empreses, els
treballadors o els  autònoms, i
aquests mateixos diners són els
que donen a la gent que cobra la
pensió’.  Va recordar el candidat
que tot seguit va demanar als
assistents que ‘no es deixen enta-
banar’, perquè ‘el problema de les
pensions no el té la gent d’ara que
seguirà cobrant-la, o bé de l’Estat
espanyol, o bé de l’estat català, i
qui les pagarà seran els cotitzants
d’ara’. Bel va explicar que el pro-
blema de les pensions els futurs
pensionistes el tindran més si ens
mantenim dins de l’Estat espanyol
que no pas si tenim un estat inde-
pendent. ‘Com Catalunya és un
territori on hi ha menys atur, més
ocupació i més productivitat que
al conjunt d’Espanya, això fa que
les pensions futures dels catalans

que ara treballem i cotitzem esti-
guin més garantides amb un estat
independent que estant dins
d’Espanya’. Va advertir.
Bel va demanar aprofitar l’oportu-
nitat del 27-S per fer un Estat que
a les persones les tracti com a
ciutadans, i per tant, que quan tin-
guin un conflicte social o territorial

important escolti a la gent, discu-
teixi, i eventualment negociï amb
ells.
Abans del cap de llista van interve-
nir a l’acte Marina Geli, candidata
per la demarcació de Girona, i els
candidats per la demarcació de
Tarragona; Annabel Marcos, Lluís
Salvadó i Manuel Puerto.

Germà Bel: «Les pensions dels catalans estan més garantides
amb un estat independent que estant a dins d’Espanya»

Nou acte de campanya, a Ulldecona
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AJUNTAMENT DE SANT JAUME D’ENVEJA

ANUNCI

Exp. 1/179/15 

D’acord amb allò disposat a l’article 164 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei d’Urbanisme -RLU-, totes les persones propietàries de finques incloses al Pla de Millora Urbana PMU-9,
han formulat de comú acord i mitjançant l’atorgament d’escriptura pública de data 9 de juliol de 2015, proposta
de reparcel·lació voluntària. Per acord de la Junta de Govern Local de data 7 de setembre de 2015, la referida
proposta de reparcel·lació voluntària se sotmet a informació pública per un termini d’un mes, a comptar des de la
publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en un dels diaris de premsa periò-
dica de més divulgació a l’àmbit municipal, al Tauler d’Anuncis de la Corporació, així com a la pàgina web de
l’Ajuntament, a l’efecte que es puguin presentar les al·legacions i/o reclamacions que es tinguin per convenients,
podent consultar-se el mateix de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores al Servei d’Urbanisme de l’Ajuntament,
situat a l’av. Catalunya, 22-30. 

Sant Jaume d’Enveja, 16 de setembre de 2015. L’alcalde, Joan Castor Gonell Agramunt.

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

PUBLICITAT
610 20 33 25
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Des de les escoles hi participem activament amb les
festes tradicionals del poble. L’Onada Bressol del
Delta, com no podia ser d’una altra forma, ens disfres-
sem i ens ho passem bé amb la rua de Carnestoltes.
L’AMPA de l’escola, hi participa activament amb l’ela-
boració de la carrossa i amb tots els seus elements.
És un dia on els nens s’endinsen en un món de fanta-
sia i alegria, i tots junts, pares , fills i educadores ens
ho passem genial, fent que els nens comparteixen un
cop més entre iguals moments màgics i de festa

L’Onada Bressol. Participació amb l’entorn més proper: 
El nostre poble

Celebració de Carnestoltes a L’Onada Bressol del Delta.
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A l'espera que la Unió Europea acordi els contingents de refugiats que han d'assu-
mir els països membres i, posteriorment, l'assignació a comunitats autònomes i
ajuntaments, l'Ajuntament de Tortosa ha fet aquesta setmana un pas més en la dis-
posició del municipi a oferir col·laboració en el seu acolliment. El Ple ordinari del
mes de setembre ha aprovat per unanimitat de tots els grups municipals una moció
de suport a l'acollida dels refugiats sirians i demés víctimes de conflictes armats en
els seus respectius països. El text aprovat està consensuat per les entitats munici-
palistes, l'Associació de Municipis i Comarques de Catalunya (ACM) i la Federació de
Municipis de Catalunya (FMC), i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
Entre les mesures aprovades en aquesta moció es demana al Govern de l'Estat una
major dotació de recursos a la Unió Europea, augmentar el nombre de places d'asil
i augmentar de 6 a 24 mesos el període d'acollida als sol·licitants. Al Govern de la
Generalitat se sol·licita adequar el Pla de Protecció Internacional a Catalunya, terri-
torialitzar els serveis d'atenció als demandants d'asil, formar a les persones dels
municipis que hauran de fer l'atenció als sol·licitants, i donar suport als municipis
acollidors, així com també als països d'asil. L'assumpció del contingut íntegre d'a-
questa moció de Presidència ha comportat la retirada de mocions similars dels
grups d'ERC, Movem-ET, PSC i CUP. Cal recordar que l'Ajuntament de Tortosa ha
posat en marxa, recentment, l'oficina d'atenció al refugiat, amb l'objectiu de canalit-
zar els oferiments de col·laboració per part de la ciutadania.
El Ple també ha aprovat una moció de CiU i ERC reclamant al Govern de l'Estat una
solució definitiva i permanent a la situació de la comissaria de la Policía Nacional a
Tortosa, que aquest estiu ha viscut situacions de col·lapse amb llargues cues per
part de ciutadans a l'hora de renovar el DNI, NIE i passaport. També han prosperat
dues mocions d'ERC i PSC, que s'han debatut i votat de manera conjunta, de suport
a la proposta de cabal ecològic per al tram final del riu Ebre consensuada en el marc
de la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre. També s'ha aprovat una
moció del grup d'ERC per millorar l'espai urbà de la ciutat plantant 400 nous arbres.
Aquestes tres mocions s'han aprovat per unanimitat de tots els regidors. Així mateix,
també s'ha aprovat -amb els vots de tots els regidors i l'única abstenció del PP- la
moció del grup del PSC instant l'Ajuntament a adherir-se a la Plataforma d'ajunta-
ments per a l'habitatge digne i contra la pobresa energètica
Per contra han estat rebutjades les propostes del PSC sobre la licitació del contrac-
te del Servei d'Ajuda a Domicili, la de Movem Tortosa-ET sobre la introducció de
millores a la Festa del Renaixement i la de la CUP demanant la supressió del glifo-
sat en espais públics.
Al marge de les mocions de grups polítics, en la sessió ordinària s'ha fet l'aprova-
ció definitiva del Compte General de 2014, una vegada aprovat per la Comissió
Especial de Comptes i després que no s'hagin presentat al·legacions durant el seu
període d'exposició. 
L'alcalde ha recordat les principals xifres del tancament de l'exercici: una liquidació
de romanent de tresoreria positiva de 2.775.000 euros, un resultat pressupostari
positiu de 1.243.000 euros, un import d'amortització de préstecs de 5.834.000
euros i un estalvi net real de 2.136.000 euros. A finals de 2014, el volum de prés-
tecs i operacions avalades ascendia a 43.927.000 euros.

Acord unànime al Ple de Tortosa en
suport a l'acollida de la població

refugiada víctima dels conflictes armats

Disposició ‘total’ del municipi a oferir col.laboració

Sant Carles de la Ràpita celebrarà el proper 29 de setembre el Dia Mundial del Turisme
amb una jornada tècnica sobre “innovació i turisme”, en què hi participaran experts en
turisme com José Antonio Donaire, representants de l’administració i empresaris.
L’objectiu de l’organització és que aquest certamen es converteixi en un espai “per refle-
xionar entre tots sobre els reptes de futur que se’ns plategen i, alhora, animar les empre-
ses a ser més competitives ”, segons ha destacat el president de l’Estació Nàutica Sant
Carles de la Ràpita - Delta de l’Ebre, Joan Barberà. L’alcalde de Sant Carles de la Ràpita,
Josep Caparrós, la Regidora de Turisme, Rosa Anglès, el president de l’Estació Nàutica
Sant Carles de la Ràpita - Delta de l’Ebre, Joan Barberà, i el gerent del Patronat de Turisme
de la Diputació de Tarragona, Albert Folch, han presentat aquesta setmana  el programa
d’aquesta jornada tècnica, que s’iniciarà a les 09:30 hores, amb l’acte de benvinguda per
part de les autoritats i continuarà amb una exposició dels ajuts disponibles per rehabilitar
la planta hotelera obsoleta de Catalunya, que anirà a càrrec de la Direcció General de
Turisme; a continuació, tindrà lloc la xerrada “Canvi de rumb en el món de l’allotjament
turístic: renovar-se o morir”, a càrrec de SELF Sénia Elegant Furniture, seguida d’una taula
rodona sobre els allotjaments turístics a les Terres de l’Ebre amb diversos empresaris i
tècnics de l’administració. Tot seguit, serà el torn del professor de la facultat de turisme
de la Universitat de Girona i expert en el sector, José Antonio Donaire, qui parlarà de les
noves oportunitats i els reptes per al sector turístic, i, en acabar, se celebrarà una taula
rodona, que servirà per exposar-hi les conclusions i cloure la jornada.

L'Ajuntament d'Amposta s'adherirà a
la xarxa de ciutats i pobles refugi per
acollir persones refugiades. Així ho
han acordat els quatre grups munici-
pals amb presència al plenari de
l'Ajuntament, que el proper ple ordi-
nari, el 28 de setembre, presentaran
de forma conjunta una moció en
aquest sentit. Entre altres coses,
aquesta moció demana a la
Generalitat que tingui un paper actiu davant la crisi de refugiats oferint la seva
col·laboració per acollir sol·licitants d'asil i persones refugiades, així com també que
dissenyi un model d'intervenció propi que gestioni de forma més humanitària i eficient
l'acollida de persones. També l'insta a la creació d'una taula nacional per a l'acollida
de persones refugiades amb entitats i organitzacions que defensen el dret d'asil, els
diferents departaments de la Generalitat que hi tinguin competències, la delegacio ́ del
Govern de l’Estat, les entitats municipalistes (Federació de Municipis de Catalunya i
Associació Catalana de Municipis) i els Fons Català de Cooperació. Finalment, la
moció també demana al govern de l'Estat espanyol que suspengui l'aplicació del
reglament de Dublín, que permet als països receptors de demandants d'asil tornar al
sol·licitant a l'estat europeu del qual procedeix.
Els quatre grups municipals han acordat que l'Ajuntament doni tot el suport i recolza-
ment a aquelles famílies acollidores de refugiats, ajudant-los en la gestió dels tra ̀mits.
Finalment, el consistori fara ̀ una aportació econòmica a una de les entitats que treba-
llen pels drets dels refugiats i farà difusió de les entitats i plataformes que recapten
ajudes per als països d'origen dels refugiats.
Els quatre grups municipals han valorat molt positivament aquest acord. En aquest
sentit, l'alcalde, Adam Tomàs, ha assenyalat la importa ̀ncia que "a causa de
l'emergència i importància de la situació, tots partits polítics hàgim decidit deixar de
banda les sigles i fer front comú. Té una gran relleva ̀ncia". "El nostre objectiu com
ajuntament és poder ajudar, d'acord amb les nostres possibilitats, a les persones
refugiades", ha afegit Toma ̀s. A més a més, l'alcalde ha assenyalat que també "es
donarà suport amb aliments i roba a través de les entitats socials".

Experts en turisme debatran a la
Ràpita sobre el futur del sector

Amposta s'adherirà a la xarxa de
ciutats i pobles refugi

Els quatre grups municipals acorden mesures consensuades

El 29 de setembre
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La Plaça de l’Església Nova, de Sant Carles de la
Ràpita, va acollir la tarda del passat dissabte, 12
de setembre, la primera edició del Mercat
Ecològic de les Terres de l’Ebre, amb gran èxit
d’expositors i de visitants. Un total de nou produc-
tors van oferir tapes per a poder degustar els
seus productes ecològics, ja elaborats, entre ells:
paté de corder, tapa de formatge i melmelada de
taronja amarga, coca de verdures, ‘coc de maça-
na’, hamburgueses vegetals, etcètera. També hi
va haver degustació d’olis de diferents varietats i
cupatges; i dos cellers van aportar-hi tota la seva
gama de vins ecològics que ells mateixos produei-
xen, i que els visitants podien tastar.

Èxit de la primera edició del Mercat 
Ecològic de les Terres de l'Ebre

Enric Banda, director de
l'Àrea de Ciència i Medi
Ambient de la Fundació
Bancària "la Caixa", i
Carles Trenchs, director
de Caixa Capital Risc, han
presentat els 15 primers
projectes seleccionats
dins el programa
CaixaImpulse. Una de les
iniciatives, liderada pel
investigador Francisco
Andrade de la Universitat
Rovira i Virgili, es basa en
una eina que permetrà
conèixer el funcionament
correcte dels ronyons de
les persones per tal de
detectar i controlar si hi ha
algun grau de malaltia.
Segons l'informe
Innovation Union
Scoreboard 2015 (IUS),
Espanya se situa en 19è
lloc de l'UE en innovació.
Compta amb infraestructu-
res capdavanteres, cen-
tres de recerca i professio-
nals de primer ordre, la
qual cosa suposa una font
de coneixement valuosíssi-
ma per generar riquesa.

Programa
CaixaImpulse de
l'Obra Social la

Caixa

A la Ràpita

El sindicat d'Ensenyament de les Terres
de l'Ebre, USTEC-STES assegura que
fan falta prop de 250 docents per al
curs escolar 2015-2016. Tot i que es
mantenen les xifres d'alumnat i profes-
sors respecte el curs anterior, assegu-
ren que aquesta mancança es deu a les
retallades acumulades en la plantilla de
docents des de 2010. A més, denun-
cien que Ensenyament ha esperat fins el
10 de setembre per contractar a 200
substituts, un fet que critquen ja que els
professors no poden participar en les
tasques de preparació del curs.

Fan falta prop de 250 docents per al
curs escolar 2015-2016

Segons el sindicat d’Ensenyament de les Terres de l’Ebre

La incapacitat de reduir l'atur, amb
taxes que continuen força per
sobre de la mitjana catalana i més
pròximes a l'espanyola, s'ha con-
vertit en un dels principals malde-
caps per poder apuntalar un cert
creixement de l'economia de les
Terres de l'Ebre i el  Camp de
Tarragona. L'informe de conjuntura
del segon trimestre de 2015, ela-
borat per la URV i les cambres de
comerç de la província, constata
que, tot i les xifres d'ocupació posi-
tives, aquest increment continua
sent del tot insuficient per activar
la demanda interna i es manté una
excessiva temporalitat. Els experts
avisen que caldria reconvertir l'es-
tructura empresarial per aprofitar
el capital humà, la capacitat expor-
tadora i la ubicació de la zona.
Actualment,  el global de l'atur a la
província de Tarragona arriba al
22,16%, pel 19,10% de Catalunya
i el 22,37% de l'Estat espanyol. El
professor Joaquim Margalef, del
Grup de Recerca en Indústria i

Territori (GRIT) de la URV ha
comentat: "Aquest greu problema
no activa la demanda interna, fa
que hi hagi molts contractes tem-
porals, excessius. La contractació
demostraria unes possibilitats
d'estirar la demanda interna i que
les empreses tenen més seguretat
pel que fa a les perspectives de
demanda immediata o futura. En
l'àmbit empresarial, continua
pesant la disminució del finança-
ment bancari registrada. Els crè-
dits han caigut en un -8,67% en
xifres interanuals, una tendència
força més pronunciada que en els
àmbits català i espanyol malgrat
que l'apalancament continua sent
superior. Els dipòsits a la vista
també creixen però també per
sota d'aquests marcs”. Això, apun-
ta el professor de la URV, dificulta
la capitalització de les empreses
autòctones, moltes bolcades cap
a l'exportació i amb un sector
agroalimentari fort, per introduir
reformes estructurals.    

Dificultats  per reduir la taxa d'atur
Informe de la URV: ‘unes 90.000 persones segueixen sense feina des de l'any 2011’
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ACTOR, DIRECTOR, PRODUCTOR I AUTOR TEATRAL

Isabel CarrascoCRAC de la setmana: Toni Albà
“RECORDO QUE ARTUR MAS EM VA DIR: «TONI, JO NO DIC MAI «CARAM» 

I LI VAIG CONTESTAR: "MIRA, ARA HO HAS DIT!"”

Toni Albà es va formar
com a actor en diferents
escoles de teatre catala-
nes fins que va marxar a
París per estudiar amb
Jaques Lecoq. A França
va començar la seva
carrera amb l'espectacle
"Opération Fu", amb el
qual va fer una gira de
vint-i-nou països en cinc
anys. El 1993 torna a
Catalunya. A part de diri-
gir i protagonitzar obres
teatrals, l'actor vilanoví
també és molt conegut
per les seves paròdies
als programes de TV3
Polònia i Crackòvia.

Més Ebre: Entrevistar a Toni
Albà és com xerrar amb els
diferents personatges que
parodia tant a Crakòvia, com
a Polònia. És molt fàcil imagi-
nar-te conversant amb el Papa
Benedicto XVI, Joan Carles I,
Mourinho, Silvio Berlusconi o
José María Aznar... El que
està clar, és que Toni Albà, és
tot un personatge.

Més Ebre: Parlem del teu lli-
bre: «Ser o no ser Catalans»,
aquest és el dilema?
Toni Albà: Aquest, aquest és
el dilema! (riu). El fet és saber
si volem tenir un estat que
estigui al servei dels ciuta-
dans. En aquests moments,
tenim un estat que no està
amb nosaltres, està en contra
de nosaltres. Paguem impos-
tos a canvi de serveis, però,
aquests serveis són pèssims i
això no és victimisme, eh! Mira
els números! No surten! Fixa't,
és com si estiguéssim com-
prant a una botiga i al moment
de pagar amb els teus diners
(els impostos i tot plegat) et
van traient coses del «carro
de la compra» o bé, pel preu
que pagues, et donen coses

de menys qualitat.
Aquest any, una altra vegada
s'hauran d'ampliar barracons
a centres educatius, però, a
Extremadura els alumnes
tenen tots ordinadors.
Nosaltres seguim tenint reta-
llades i a altres llocs no.... No
és la Generalitat qui retalla, és
l'estat qui retalla la Generalitat.
ME: Seguim amb
Shakespeare...
... Perquè aguantem, si no,
l’escarni d’aquests temps,
El jou dels opressors, el greu-
ge dels superbs,
l’amor burlat, la lentitud de la
justícia...
... Si no fos que el temor d’al-
guna cosa
més enllà de la mort, aquell
país inexplorat del qual
no torna mai cap viatger, con-
fon la voluntat
i fa que preferim patir mals
coneguts
a fugir cap a uns altres que
desconeixem?...
TA: Efectivament, aquest
paràgraf parla de la mort.
Hamlet desitjaria dormir, morir
per no afrontar-se als proble-
mes i en aixecar-se, tenir-ho
tot solucionat. Fins i tot té por
a dormir per culpa dels mals
sons i per no tenir remordi-
ments. Hem estat en letargia
durant molts anys. Cada cop
l'estat ha anat retallant sanitat,
educació..., i nosaltres pensà-
vem: «Bé, ja arribaran temps
millors, ja despertarem d'a-
quest mal son....» Ara ha arri-
bat aquest moment. Els cata-
lans hem estat maltractats. Hi
ha 3 grans errors que ha fet
l'oligarquia de l'estat espan-
yol, el poder que té com eina
l'Estat. Tres errors en aquests
últims anys. El primer, entrar
en democràcia a finals del
segle XX. El segon, l'OTAN
(ara hi ha un exèrcit superior,
per tant s'ha perdut la sobira-

nia que hi havia en l'exercit). El
tercer, s'ha entrat a Europa,
per tant, s'ha perdut també
sobirania en l'economia
(l'Euro), en fronteres, política
... A causa d'aquests «errors»,
la gent hem perdut la por.
Està clar que en la vida s'evo-
luciona i a causa d'aquests
«errors», les coses ja no són
com el que eren abans.
Recordo quan l'ex-Rei va sig-
nar un paràgraf per entrar a la
Unió Europea que reconeixia
el dret a tots els pobles a l'au-
todeterminació.... La van
cagar!
ME: Sempre has distingit «als
ciutadans espanyols» dels
«governants»...
TA: Clar, és essencial. Tots en
tenim de sang espanyola o
d'origen espanyol a la sang...

família, fills, amics... són gent
que estimem. Si tiréssim enre-
re, i a través de la genètica,
veuríem que tots provenim
d'un clan tribal de 500 indivi-
dus de fa més de 200.000
anys. Mira, l'única cosa certa
que va dir Rajoy, en tota la
seva carrera política, és que
«todos tenemos la misma san-
gre» (riu).
ME: Com dèiem a la introduc-
ció, vas estudiar a L'École
Internationale de Théâtre
Jacques Lecoq coneguda per
ser un teatre d'art, on la peda-
gogia teatral és més amplia
que el propi teatre. No només
entrena als actors, sinó que
prepara als artistes de teatre
com a escriptors, directors,
escenògrafs ... Es treballa
molt el joc físic de l'actor a tra-

vés de la improvisació, no?
TA: Moltíssim. La improvisa-
ció és essencial. La vida és
improvisació. És error i
encert, error i encert. Així és
la vida real. El teatre és acció.
No hi ha teatre més avorrit
que el que no es mou ningú.
D'aquesta escola han sortit
Sergi López (El Laberinto del
Fauno), Geoffrey Rush (famós
per haver interpretat el capità
Barbossa a la saga de Pirates
del Carib i guanyador de molts
premis inclòs un Oscar), han
sortit molts escriptors i pre-
mis Nobel com Dario Fo
(Premi Nobel de Literatura
l'any 1997). Lecoq era un
geni, un mestre de mestres,
un pedagog que quan et mira-
va, als pocs segons, sabia qui
erets, et motivava, et desper-
tava, sense dir-te mai el que
havies de fer. Amb ell no hi
havia res establert. Després
de 31 anys encara ho tinc
molt present i, de tant en tant,
se'm venen idees al cap. Avui
els seus deixebles segueixen
la seva tècnica i pedagogia
arreu del món.
ME: Parlem dels teus perso-
natges? Dani Alves, Carles
Rexach, Mourinho, Silvio
Berlusconi, José María Aznar,
Josep Lluís Carod-Rovira, Joan
Carles I, el Papa Benedicto
XVI, A ira Yamamoto...
A quin de tots li tens més afec-
te? Quin t'ha costat més paro-
diar? Has rebut queixes per
part d'algun dels personatges
per les teves imitacions?
TA: Mira, quan vas coneixent
el personatge, de mica en
mica el vas fent teu. El perso-
natge a qui li tinc més afecte
és, l'ex-Rei... fa molts anys
que el faig, però també m'a-
gradava molt el papa
Ratzinger i Mourinho.
A vegades, et demanen un
personatge rapidament, i el

fet de conèixer poc el seu
caràcter, costa una mica
entrar-hi. Per exemple, trobar
el to de veu. Pel que fa a les
queixes, més aviat em diuen:
«jo no sóc així, jo no faig
això»... Recordo que Mas em
va dir: «Toni, jo no dic mai
«caram» i li vaig contestar:
"Mira, ara ho has dit!"
ME: Els teus projectes
TA: Seguiré fent la gira amb
els sis espectacles que són:
»l'Ombra»,
que s’inspira en un període de
la meva vida en què jo vaig
haver de fer la mateixa feina
que fa l’heroi d’aquest
romanç, en Quim: substituir
actors. Audiència I-Real, que
heu vist ara a Tortosa.
«Bufonant»,
l'obra més difícil que he fet
fins ara. Es tracta de la crea-
ció en viu i en directe amb l'a-
juda del públic.»Histèria
Sagrada» amb Fermí
Fernandes. «Brots» que tracta
d'un funeral de riure perquè
¿Qui no ha tingut ganes de
riure a missa o en un funeral?
I «El Sommelier” un text de
Toni Orensanz interpretat per
Fermí Fernandes i dirigit per
mi que retrata per dins el per-
sonatge d'un sommelier que
acaba convertint la seva capa-
citat olfactiva en una obsessió
malaltissa. 

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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El Saló de Sessions de l’Ajuntament de Tortosa es va omplir dilluns de remers i remeres del Club de Rem que no es
van voler perdre l’homenatge a Pau Vela i Àlex Sigurbgönsson, els dos remers de l’entitat que recentment s’han classifi-
cat per als Jocs Olímpics de Río 2016. L’acte, que fou presidit per l’alcalde de Tortosa, Ferran Bel, va comptar amb la
presència del Secretari General d’Esports, Ivan Tibau, el president de la Federació Espanyola de Rem, Fernando Climent,
el president del Club de Rem, José María Chavarria, la representant territorial de la Secretaria General d’Esports, Cinta
Espuny, la resta de la Corporació Municipal, els membres de la Junta del Club de Rem, i amics i familiars dels dos joves
remers preolímpics. L’alcalde es va referir a la classificació dels dos remers com “una fita de primer ordre, per al Club
de Rem i per a la ciutat de Tortosa”. El president de l’entitat esportiva va recordar el treball previ en els últims anys que
ha conduït als èxits que el Club de Rem celebra actualment i va avançar que el 2016 “serà un any especial, perquè a
més de tenir dos esportistes als Jocs, acabarem les obres del centre de tecnificació”. L’acte va acabar amb el lliurament
de plaques commemoratives als dos esportistes i als tècnics Daniel Rodríguez i Josep Pla.

Recepció als remers del Club de Rem 
A L’AJUNTAMENT DE TORTOSA

Classificats per a les olimpiades de Rio 2016 La setmana passada ja
vaig destacar els dos re-
mers preolimpics. Van clas-
sificar l’embarcació i ara hau-
ran de consumar la bona
inèrcia que porten per a po-
der ser els escollits i anar a
les Olimpiades. Falta l’espen-
ta final. I estan ben situats
per, si no hi ha cap contra-
temps, complir el somni. Ells
són uns referents en un es-
port de sacrifici, lluita i tre-
ball, molt competitiu i de llar-
ga tradició a les Terres de
l’Ebre. Per tota la gent que
es dedica al rem són un pre-
mi i un orgull. 
La bona feina té recom-

pensa. I parlant de bona fei-
na, cal destacar avui la que
fan a l’Ampolla en l’organiza-
ció del torneig aleví Jordi Pi-
tarque. Vaig estar el dissab-
te, com cada any,
col.laborant amb la transmis-
sió de la final, ajudant com
també ho faig amb la pre-

sentació al mes d’agost. La
veritat és que és extraordina-
ri el que està desencadenant
el torneig amb el dispositiu
que es crea i l’ambient que
genera. Un 10 per tots els
que esteu darrera. Hi ha mol-
tes hores de treball. Però
compliu sobradament amb
els objectius: l’emocional,
l’esportiu i el social. Us felici-
to des d’aquí. Excepcional,
emotiu i merescut record a
Jordi. Es per estar-hi satis-
fets. Per poder-ne gaudir
com ho fem cada mes de
setembre. Ja cal pensar en
el sisè. Enhorabona!

El torneig Pitarque

Els tècnics Daniel Rodriguez i Josep Pla van rebre també
dues plaques, com els remers, Pau i Àlex

REM

Joaquin Celma va estrenar la seua secció

Primer MINUT 91 a 
Canal Terres de l’Ebre

TOTS ELS DILLUNS A LES 22.35 H

Dilluns passat va començar la temporada de MINUT 91 a Canal
Terres de l’Ebre. El programa, en dilluns, començarà a les 22.35
hores i repassarà la jornada del cap de setmana. Teixidó, Fernan-
do Garcia i David Torres van ser-ne els primers convidats. I, dins
de les novetats, es va estrenar la secció Celma Confidencial.
Joaquin Celma (imatge de la foto) és de la Sénia però viu a Ma-

drid. Es un amant de la comunicació i sobre tot del futbol ebrenc,
com demostra setmana a setmana a Més Ebre. Ell posarà les no-
tes candents al programa. Hi haurà més novetats que s’aniran
veient amb el pas de les setmanes. 
També cal destacar l’inici dels programes polisportius, dimarts

i dimecres, a Canal TE, a les 21.35 h. 

L’Ascó afronta una nova setmana de tres partits

Líder, tot i perdre a Figueres
TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó es va recuperar amb
una victòria balsàmica al
camp del Masnou, dissabte
passat (0-2). Era necessària
després de les dues derrotes
seguides. El partit no es va
trencar fins la segona meitatt.
Després d’una primera part
anivellada, l’Ascó va estar
més posat en el segon,
avançant-se en un moment
clau (52’). La sentència va arri-

bar a poc del final amb el se-
gon gol de Virgili. 

Foto: Iris Solà

L’Ascó rebrà diumenge 
(12 h) el Palamós. 

Proper rival

Els tres equips ebrencs van caure en la segona jornada

Tres derrotes

PRIMERA CATALANA

Jornada negativa per als
tres equips ebrencs. L’Ampos-
ta guanyava 0-2 al descans,
però a la represa, va perdre el
control i el Vilaseca va remun-
tar (3-2). Els ebrencs van recla-
mar un possible penal a darre-
ra hora. Teixidó admetia que “a
la represa el Vilaseca ens va
obligar a fer un pas enrera i ja
es va veure que no vam saber
sortir-nos-en, tot i intentar-ho
amb els canvis. Però ens va
faltar caràcter i al final vam
perdre”. L’Amposta rebrà diu-
menge el Torredembarra.
La Rapitenca, per la seua

part, va caure a Balaguer (2-0).
Segons Nando Crespo, “estic
molt content de l’equip, de
com va afrontar el partit i com
va jugar-lo al camp d’un rival
complicat. Ens va faltar eficà-
cia, mentre ells si que van te-
nir-ne. Però principalment a la
primera meitat, i excepte una
fase de la segona, vam domi-
nar i vam tenir ocasions. El re-

sultat no reflecteix el que va
passar al camp”. La Rapitenca
rebrà demà dissabte el Vilade-
cans (17.45 h).
Per últim, el Jesús i Maria va

perdre amb el Lleida B (0-1).
Segons David Torres, director
esportiu del club, “el resultat
va ser totalment injust. L’equip
va millorar molt respecte el pri-
mer partit i les ocasions a la
segona meitat van ser clares,
amb dos pals, però no vam
marcar i ell van fer-ho a poc
del final, a la sortida d’un cór-
ner”. 

Recepció a l’Ajuntament als remers.
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El Catalònia va empatar en el primer partit de la lliga a la Santa
Creu (2-2). El Ràcing Bonavista va sorpendre i va demostrar ser un
equip amb actitud, ben posat i amb molta presència física, un fet
que el fa perillós en les accions a pilota aturada. Els visitants es
van avançar amb el 0-1. El Cata va empatar però en el primer
temps va estar descol.locat acumulant fins a tres targetes per
aquest motiu.  Els visitants es van avançar amb l’1-2 i a la represa
el partit va estar trencat. Els locals, amb orgull marca de la casa,
van insistir i Regolf va fer l’empat. El Cata va tancar al rival en els
darrers minuts a la seua àrea. Però el R. Bonavista, a la contra,
també va avisar i va poder marcar. Per tant, empat que es podria
considerar just per als locals davant d’un equip que va fer una bo-
na imatge.

El Cata pot salvar un punt
Empat a dos gols a la Santa Creu

BONA IMATGE DEL R BONAVISTA

La primera jornada va portar
dues impugnacions a la Sego-
na catalana grup 6. El Catalò-
nia va impugar el partit a Go-
dall, un derbi que va acabar
amb empat. El comitè ha do-
nat la raó al Catalònia que
s’emporta els tres punts. La
impugació podria venir per
Porres, jugador que podia es-
tar sancionat del darrer partit
de la temporada passada. La
impugnació, però, sembla ser
que és per Bryan que va tenir
15 partits de sanció i que, des
del Godall, aclareixen que ja

els va complir el campionat
passat, a Tercera catalana.
Per tant, des del Godall indi-
quen que hi ha una confusió i
que ja han fet gestions per
aclarir-ho i perquè pugui recu-
perar el punt guanyat al
camp. El Gandesa, per la
seua part, va impugnar el par-
tit contra el Valls (0-3) i el co-
mitè li ha donat la raó. Per
tant, suma els tres punts per
aquesta alineació indeguda
del club vallenc.
Filial
El Godall va rebre un comuni-

cat la setmana passada que,
segon la normativa, necessita
un filial per poder competir a
la Segona catalana. 
Les gestions ja estan fetes

i el conflicte s’ha pogut solu-

cionar. El Godall ha arribat a
un acord amb el S. Bàrbara i
adquirirà vincles a través d’un
conjunt del seu futbol base. 
De la segona jornada, el

Godall va sumar un empat me-
ritori, a la Canonja (0-0). A la
primera meitat, els locals van
pressionar més amunt i van
poder marcar però el Godall,
ben posat, va evitar-ho, sa-
bent travar el partit. A la re-
presa els godallencs van sor-
tir amb convicció i van
controlar el joc en els primers
minuts. Posteriorment, i ja

amb deu, per l’exulsió de Ra-
mos, els godallencs van
acabr enrera i patint. No obs-
tant, van saber fer-ho i van su-
mar un empat molt positiu mé
conisdent les baixes d’Oriol,
Marius i Porres. El Gandesa,
per la seua part, va perdre a
Cambrils (2-0). Rafel Navarro,
tècnic gandesà, opinava que
“va ser un partit d'anada i tor-
nada, amb un Cambrils que va
sortir molt fort i ens va sor-
prendre amb diverses remata-
des d'un Garrido en plena for-
ma. L’1-0 als primers minuts

ens va condicionar, però des-
prés poc a poc vam anar en-
trant al partit, i vam gaudir de
diverses ocasions, com un
mà a mà amb el porter que
Cristian no va definir bé. A la
segona part el Cambrils va ce-
dir-nos la iniciativa, i vam tor-
nar a gaudir de 2-3 ocasions
per empatar. Finalment i des-
prés d'algun que altre avís a la
contra del Cambrils, ens van
fer el 2-0 al 93 i després d'un
servei de falta nostre que va
acabar en contraatac per part
seva”.

Impugnacions
El comitè ha donat els punts al Cata i al Gandesa

EN ELS PARTITS GODALL-CATALÒNIA I GANDESA-VALLS

El Tortosa va guanyar al
camp del Valls, diumenge pas-
sat (1-3), en un partit en què
els locals es van quedar amb
deu al primer temps i en el
que, a més, van veure com el
seu crac, Ferri, havia de ser
substituit.
El Tortosa, ferm en defen-

sa, va saber rendibilitzar les
ocasions i es va emportar el
partit amb un gol d’Aleix, un
gran jugador, amb molta pro-

jecció per la seua joventut, i
dos del debutant Chillon. Dos
gols importants del que ha de
ser el referent ofensiu. El diu-
mege vinent (17h) els de Dani
Sereno reben el Cambrils. Els
dos equips que han guanyat
els dos partits jugats. Un Cam-
brils, en procés de filiació del
Reus, i que apunta se  dels fa-
vorits per l’ascens. Per tant,
un altre partit referència entre
dos candidats. 

Tortosa-Cambrils, 
duel entre dos líders

El Barça es va proclamar campió de la cinquena edició del torneig
aleví Jordi Pitarque, a l’Ampolla. Va guanyar el Saragossa a la final
per 2-0. A les semis, també per 2-0, havia guanyat a l’Espanyol. El
Saragossa, a semis, va superar al Llevant per 1-0. La nota positiva
fou la Rapitenca que va arribar a quarts. El torneig fou un éxit un al-
tre cop, superant les expectatives en una jornada intensa i amb
gran ambient al camp de l’Ampolla. Foto: Pau Buera. 

El Barça, campió
Va guanyar al Saragossa per 2-0, a la final

TORNEIG PITARQUE

L’Ampolla va empatar al camp
del Roda de Berà (0-0) en un
duel en el que va oferir una mi-
llor imatge, sobre tot en l’as-
pecte defensiu, amb més aten-
ció i concentració. I també
agressivitat. Els locals van tenir
les ocasions per poder marcar
però Aitor va estar molt atent.
L’Ampolla també hagués pogut
endur-se el duel amb una opor-
tunitat.

L’Ampolla empata al

camp del Roda

0-0

El R.Bítem va empatar al camp del Torreforta (1-1). Un partit en el que
va merèixer més. Segons Nacho, tècnic del conjut de Bítem, “inicial-
ment ens van superar en intensitat. Fins aproximadament el min 25,
no vam poder entrar i tenir el control del partit,  creant ocasions cla-
res de gol sense la fortuna de poder finalitzar-les. La meva conclusió
va ser que només vam saber competir durant 60 minuts,   en els
quals, per joc i per ocasions, ens vam deixar 2 punts”. El R. Bítem
rebrà el Camarles, diumenge, en festes a Bítem. Els camarlencs, re-
forçats per aquesta temporada, van imposar-se a un Alcanar que al
primer temps va donar moltes facilitats. Els locals van avançar-se
amb el 4-1, però van acabar patint un cop es van acmodar.

El R. Bítem mereixia més en la visita a Torreforta

Diumenge, en festes a Bítem, derbi amb el Camarles

EMPAT (1-1), AMB GOL DE DANI BEL

L’Ulldecona va guanyar la Cava (4-2) en un duel que va decidir-se a
la primera meitat quan els locals, més posats, van aprofitar la feble-
sa que defensivament va mostrar el rival. Chimeno (2) i Roberto van
marcar els gols que deixaven el partit molt coll avall per al conjunt
del Montsià que a la represa va jugar com més còmode es pot tro-
bar, ben armat al darrera i sortint a la contra. Així va tenir altres op-
cions mentre la Cava va reaccionar però sense poder entrar en el
partit. Llaveria va marcar el 3-1 però, sense temps per més, José
Ramon va sentenciar amb el 4-1, a la sortida d’un córner. Llaveria,
el més destacat de la Cava, va fer un gran gol des de fora de l’àra
que va significar el 4-2. 

L’Ulldecona aprofita la fragilitat de la Cava al
primer temps (4-2)

La Cava va reaccionar a la represa, però ja era tard

CHIMENO VA FER DOS GOLS LOCALS

DIUMENGE A LES 17 HORES

El Godall ha informat
que hi ha una confusió i

que el jugador en
qüestió podia jugar.
Confia en què se li
tornarà el punt.

Confusió

Important debut de
Chillón, amb els

roigiblancs, fent dos gols
a Valls,  on el Tortosa va

vèncer per 1-3.

Pichichi
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L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

La primera bomba ja ha explotat. Michel em va convèncer perquè parlés totes les set-
manes uns minuts per la televisió. La negociació va ser molt dura...no demano cobrar
ni un euro però si llibertat cada setmana. I amb ell la tinc.
Si cal llençar alguna bombes, aquestes de vegades seran de Michel Viñas, altres se-
ran meves. Estem els dos preparats, sent coneixedors del futbol ebrenc ¿algú ho dub-
ta?. 
Aquesta temporada estic encara adormit, estic com de vacances, enyoro les meves
vacances d'onze dies en un hotel de tres estrelles amb una rutina fixa: esmorzar, ca-
mí per la platja dues hores, piscina, menjar, migdiada, tornada a la platja, sopar, unes
copetes i mirar la lluna des de la terrassa. No vaig llegir ni un diari, no vaig veure tv,
vaig estar només connectat per whatsapp per anar tancant els especials d'equips de
tot el futbol ebrenc. Per cert, quina pallissa! mes i mig d'elaboració i que bonic va que-
dar!
Tot el futbol ebrenc retratat abans de començar la temporada, rècord Guiness. Vostès
saben què és parlar cada setmana de futbol, tot un any, i mai no s'acaba la temàtica,
que gran és aquest esport, sempre hi ha actualitat. Però després de cinc anys d'es-
criure sense pausa em pregunto si ha arribat el moment d'escriure menys. No és que
aquest esgotat, m'agrada escriure, simplement és donar un nou aire periodístic. Les
persones hem d'evolucionar. En aquest futbol ebrenc hi ha dues persones que fan pu-
riempleo. Dissabtes i diumenges Michel Viñas, amb el seu col.laborador que l’ajuda a
gravar, que porta més de quinze anys amb la seva càmera filmant de vegades cinc
partits en un cap de setmana, i un servidor per controlar tots els resultats a l'instant
perquè vostès vegin cada gol a l'instant en el portal futbol ebrenc. 
Amb aquest article dono el tret de la temporada, per explicar moltes coses per exem-
ple que un entrenador està molt deprimit en els post partits. Del seu equip, han mar-
xat tres bons jugadors que tenies tres nòvies guapíssimes. Elles, amb la seua presèn-
cia, li feien la vida més feliç amb només mirar-les. 
Un jugador de futbol amb 18 anys ha estat ha descartat l'entrenador però ell vol ju-
gar "jo em pagaré la fitxa; tinc ganes de jugar i no demano ni un euro". El mister diu
que intentarà posar-lo en les convocatòries. Si hi haguessin més jugadors amb aques-
ta il·lusió el futbol canviaria. Avui tots demanen cada vegada més, mantenir a un ves-
tidor content és com tenir a 40 milions de persones contentes. 
He rebut una trucada d'un directiu que m'ha explicat una anècdota; en l'entrenament
d'un equip ebrenc un avi anava a tots els entrenaments però no podia fer-se soci per
que s'havia comprat un motocultor per a les seves terres que li havia costat 17.000
euros. Un directiu li va dir vostè paga el carnet a terminis, no es preocupi. Jo em pre-
gunto, perquè no som capaços d'omplir més els camps de futbol? Sino amb socis que
paguin a terminis, que donin la voluntat. O per què no fem futbol gairebé gratis per
als espectadors? No sóc un romàntic però hem de buscar solucions per d'aquí a molt
pocs anys. Un club d'aquesta comarca ha fet quinze dies de portes obertes per a fu-
turs jugadors de futbol base, futbol gratis, i per què no fer-ho tot l'any? S’han de cre-
ar les bases perquè el futbol mantingui la seua flama. Avui els parlat una mica de tot,
avui m’ha sortit un article com un coktail, potser els brindaré amb alguna bomba,
aquesta setmana pau i bons aliments.
PRIMERA CATALANA. NO ANEM BÉ. En dues jornades, vostès es diran que no es pot
fer balanç. Doncs jo els diré que si, quan en els últims sis classificats hi ha cinc
equips de Tarragona i entre els sis primers, cap, això vol dir que al final de la tempo-
rada veurem un perfil baix dels nostres set representants de la província. I cada mes
publicaré aquesta estadística per demostrarlos aquest fet. De sobte, tant Rapitenca,
Amposta i Jesús i Maria porten dos jornades sense guanyar. Rapitenca no va estar
tan fí com la primera jornada però l'equip va estar fluid i va tenir 5 ocasions de gol;
Jesús i Maria va crear moltes ocasions, dos pals, i va merèixer guanyar però va tenir
mala sort el Lleida va marcar al 87. I la noia àrbitre va estar de pena. Cal esperar re-
acció aviat amb un bon resultat. Si no arribaran els nervis. Amposta, com es pot per-
dre guanyant 0-2 a Vila-seca? Així va ser a la segona part, quan li va passar per so-
bre una piconadora.
SEGONA CATALANA - CAMBRILS I TORTOSA POSEN LA DIRECTA. Els meus dos favo-
rits ja són líders. Cambrils dues jornades portal a zero i Tortosa va guanyar justament,
però l'arbitre també va ajudar una miqueta. Va debutar Chillon amb dos gols. 
Valoració de les dues primeres jornades. La sorpresa de tres ascendits, dos de zona
de Tarragona, la Riera i el R. Bonavista, aquest equip va donar una gran imatge al
camp Jesús Catalònia per la seva forma física i amb gran velocitat a la davantera. I
en la nostra zona l'Ulldecona que en els dos partits disputats també ha donat una
gran imatge, a Tortosa i contra La Cava, quan als 28 minuts ja guanyaven 3-0. No els
puc assegurar res però d'aquests tres conjunts gairebé els diria que dos no baixaran.
Una altra sorpresa: cuers Canonja i Gandesa. L'equip de Mora té 6 baixes dels juga-
dors titulars mentre que l’equip de Rafa Navarro va fer bon partit a Cambrils. Així ma-
teix, destacar que el Godall té molt mèrit. Segueix invicte (la derrota contra el Cata
ha estat als despatxos) i va jugar a la Canonja 5 minuts amb deu jugadors. 
Jesús Catalònia, està en fase de rodatge però el seu míster em diu que hi ha bones
sensacions. La Cava és equip de segones parts, ho va demostrar contra el Camarles
i aquesta setmana a Ulldecona. Però ha de millorar molt, està donant moltes facilitats
defensives.

Quantes bombes hi haurà al futbol ebrenc?

TERCERA CATALANA. ELS FAVORITS JA COMANDEN LA TAULA. Vaig dir 7 favorits i
cinc d'ells ja comanden la classificació: Roquetenc, Deltebre, Batea, Corbera i Móra
la Nova, els altres dos, Flix, que va perdre a Ascó merescudament i un Perelló que
només tenia 11 jugadors disponibles i dos d'ells tocats, Magí i Arnau, i un porter que
va fer de jugador per la lesió de Xixo. Part de baix, cinc equips que no han puntuat,
Aldeana, Olímpic, Campredó, Ginestar i Horta, equip aquest que gairebé no va po-
der fer ni pretemporada. Dels quatre ascendits només un en les cinc últimes posi-
cions: Olimpic. Sorpresa l'inici de l’Ametlla però ha jugat amb dos equips ascendits
Jesús i Maria i Vilalba. De totes formes, és un equip amb il.lusions renovades. Diuen
que hi ha un bon vestuari, que és una pinya. I hi ha molt bones expectatives. El S.
Bàrbara és el màxim golejador amb 9 gols, cinc de De la Torre que aquest any serà
l’estrella.

TERCERA CATALANA

El Deltebre va encarrilar el partit a
la primera meitat, quan va domi-
nar davant d’un Ginestar més
especulatiu que va cedir metres
als locals. Els gols de Fidel i de
Millan donaven confiança a l’equip
de Vallès. No obstant, el Ginestar
no va renunciar a entrar en el par-
tit i va fer-ho amb el gol de Josep
Cedo. Amb el 2-1, el partit es va
travar i va estar incert. El Deltebre
havia gaudit de més opcions però
va patir fins que Fidel va senten-
ciar demostrant que encara
segueix decidint.

El Perelló presentava nombroses
baixes, sobre tot en defensa. A la
primera meitat, el partit fou igua-
lat, amb alternatives i ocasions
repartides. Una gran primera mei-
tat, amb joc intens. Però a la repre-
sa, aviat, el ‘killer’ Agustí va marcar
el 0-1 aprofitant una concessió
defensiva. El Perelló, sense
relleus, va baixar i el Batea, molt
posat, va sentenciar amb gols de
Boba i de David, espectacular de
falta directa. Gran Batea. 

PERELLÓ-BATEA 0-3

El Roquetenc apunta alt. Amb un
gran porter, que marca distàncies,
i amb pòlvora a la davantera. I això
que Marc Alegre estava lesionat.
L’Horta, però, amb coratge i entre-
ga, va estar ben posat, amb bona
proposta, mentre les forces li van
permetre. Al primer temps, més
domini local però ocasions a les
dues àrees. Una gran jugada va cul-
minar-la Marc amb l’1-0. A la repre-
sa, Ramon, pletòric, va marcar en
un córner. Manel va fer el 2-1, de
penal. No obstant, acte seguit, una
jugada de manual, va definir-la Marc
Prades, davanter que ja goleja.
Cristian també actiu, va fer el 4-1
quan l’Horta ja va baixar els braços.

Un gol de Miravete en els darrers
minuts va valdre la victòria al Móra
la Nova a Campredó. El partit fou
igualat al primer temps, amb dues
ocasions dels locals per haver-se
avançat en el marcador. A la repre-
sa, amb els minuts, els morano-
vencs van guanyar metres i van
estar més posats, més forts en
l’aspecte físic. El Campredó, amb
algunes baixes, com la de Ramon
Zaragoza, no va pressionar amb
tanta insistència. I en els darrers
minuts, quan l’empat ja podia ser
positiu, va arribar el gol de
Miravete.

El Santa Bàrbara es va avançar
amb un gol de Toni. Però l’Olimpic
va estar millor al primer temps i
va empatar abans del descans
(Pau). El partit a la represa va
estar més obert fins que De la
Torre va decidir amb dos gols. El
Santa va controlar la situació del
partit a la represa. Calafat no va
marcar però és està molt encer-
tat amb les assistències.

OLIMPIC-S BÀRBARA 1-3

Partit molt disputat i en el que
Yelti va fer l’1-0. També arran
d’una acció a pilota aturada,
Robert empatava. Dins de la
igualtat, el partit es fracturar a la
represa. Els locals van insistir i
lamenten ‘dues pilotes que van
anar als pals i altres opcions’. Del
possible 2-1, es va passar a l’1-
2. La Cala, ben posada, té nova
inèrcia. Froi, per l’escaire, va
marcar ja al final. 

VILALBA-L’AMETLLA 1-2

Després d’una primera meitat igua-
lada, sense un dominador clar, tot i
que l’Aldeana va intentar tenir més
la pilota, a la represa, el Corbera va
sortir amb més convicció i
l’Aldeana va haver de fer un pas
enrera. El Corbera va trobar premi
amb els gols d’Amado i de Gordo.
Àlex Gallego va fer el 2-1 i l’emoció
va presidir el final del duel. 

El filial de l’Ascó va sumar la primera
victòria en el derbi contra el Flix. Un Flix
que va estar millor al primer temps
quan es va avançar amb el gol de
Porta. I va tenir altres opcions. A la
represa, l’Ascó, amb els canvis, va
tenir més profunditat mentre el Flix es
va acomodar. Els de Ruben Viudez van
empatar i la seua insistència els va por-
tar al 2-1, obra d’Oriol. 

El filial del Jesús i Maria va debutar a
casa i va deixar emprenta de les
seues possibilitats en el preset cam-
pionat. Un equip fort, que pressiona
i que a còpia d’empenta va saber
crear les ocasions, malgrat que fou
la Sénia qui amb un gol de Ferran va
fer el 0-1. L’empenta local va com-
portar l’empat, de penal, i amb l’1-1
els locals van tenir una ocasió per
poder guanyar.

DelaTorre lidera el Santa Eficàcia calera S’imposa a la represa

ROQUETENC-HORTA 4-1

El Roquetenc apunta alt
CAMPREDÓ-M NOVA 0-1

Miravete decideix
DELTEBRE-GINESTAR 3-1

Fidel sentencia

CORBERA-ALDEANA 2-1

Més encert corberà

ASCÓ-FLIX 2-1

Remuntada

J I MARIA-LA SENIA 1-1

Empat al final

-El partit Ametlla-Deltebre,
de la propera jornada,  es

jugarà en diumenge. D’altra
banda, el duel entre la Sénia i
el Vilalba es disputarà en dis-
sabte. Gerard Estrella podria
debutar amb l’equip del seu

poble, la Sénia.

-L’Aldeana incorpora diver-
sos juvenils en les convocatò-
ries del primer equip. Han
hagut fins a 10 baixes, res-
pecte la lliga passada, i les
altes han pogut ser poques,
malgrat les gestions que

s’han fet durant l’estiu. Han
pujat jugadors del filial, que
enguany no competirà, i

juvenils que comptabilitza-
ran com a jugadors de la pri-
mera plantilla. L’equip de

Toni Sanchez rebrà diumen-
ge el filial del Jesús i Maria.

PER LES OBRES QUE ES FARAN AL CAMP

Es preveu que a l’octubre, es coneixi, segons fonts consulta-
des, l’empresa adjudicatària de les obres per la instal.lació de
la gespa artificial per a la qual ja s’ha preparat el camp a ho-
res d’ara. Això vol dir que el conjunt flixanco no podrà jugar
al seu camp i hagi de buscar canvis d’ordre en els seus par-
tits o, en el seu defecte, jugar fora fent-ho com a local. Un fet
que pot propiciar que el conjunt de Rius jugui gairebé tota la
primera volta fora, un inconvenient que, a la vegada, també
pot representar que afronti tota la segona com a local, un fet
que pot  comportar un suposat avantatge i que ja comporta
comentaris al respecte des d’altres equips que veuen que
‘són molts partits seguits a casa en la fase decisiva del cam-
pionat’. Els flixancos en la jornada vinent visiten un Batea
crescut pels dos primers resultats.
Els de Rius arriben al partit després de la derrota a Ascó

en un duel en el que guayaven 0-1 a la primera meitat. 

El Flix serà visitant a la primera volta
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JOAQUIN CELMA

Top secret
-La Delegació de Tarragona de la FCF va trucar a la de l’Ebre: "tenim un equip de 2a catalana, el Godall,

que no pot jugar a Segona catalana sinó té filial". La directiva del Godall al·lucina; ells es van inscriure, nin-
gú els va dir res. Que obliguin a tenir un filial per competir em sembla que està fora de lloc.
-La Rapitenca i el Jesús i Maria estan sondejant el mercat, cadascun podria incorporar una fitxatge, la

Rapitenca aquesta setmana ha fitxat a Oriol Vallespí, de l’Ascó.

Protagonistes

1) La directiva de l'Amposta; la pregunta de milió és per què no hi ha ni una dona?
2) Cristian Regolf porta dues setmanes marcant
3) Llaveria, del CD la Cava, aquest pot ser el seu any
4) Aleix Salvadó, jugador del Tortosa, un gran futur
5) Gerard verge ja porta dos gols, un amb la Pobla de Mafumet de Segona divisió B i l’altre amb el juvenil
6) Pau Valmanya, la sorpresa del Remolins-Bítem en l’inici de lliga. Bon jugador i amb projecció

Radiografia del futbol ebrenc
L’EQUIP DE LA SETMANA. CF SANTA BÀRBARA

Primer líder de Tercera
catalana, amb els matei-
xos punts que Roquetenc,
Ametlla i Batea, que són
els conjunts que han guan-
yat els dos partits. És l’e-
quip més golejador amb
De la Torre amb cinc gols.
El fitxatge del míster Parra
va ser encertat, aquest
any hi ha menys figures
però un equip més com-
pacte. 

Pulsacions de la jornada
1) El davanter Àngel Sanchez porta dues jornades xuclant banqueta de la Rapitenca, va jugar només
20 minuts i va crear algunes ocasions. Ja hi ha equips que pregunten per ell.
2) El Camarles guanyava 3-0 al minut 18 i va acabar demanant l'hora. L’Alcanar va mostrar actitud i
coratge, 4-3 final.
3) Partits trampa per als locals de 3a catalana. La passada jornada van guanyar tres equips i en aques-
ta segona només quatre. Però en els primers 60 minuts només en guanyava un.
4) Quin és el secret d'aquest gran inici de temporada del S. Barbara, potser el gran fitxatge de Noè-
lia que fa de segona de Parra, m'han dit que és una crac.
5) L'expresident del Roquetenc Vilchez és del R. Madrid, l'actual presidenta, Loli Mulero, també. Però
m'han dit que talla els cabells de meravella a la seua perruqueria.
6) Molt bones sensacions en els dos partits jugats pel Remolins-Bitem, va merèixer guanyar a Torre-
forta. Diversos membres d'aquest club em van fer una tirada d'orelles pels meus pronòstics per a
aquesta temporada.
7) Gerard Estrella exjugador de la Rapitenca, Amposta i Tortosa ha fitxat per l’equip de tota la vida, la
Sénia, on va militar 5 campanyes.
8) La propera setmana començaré la secció de puntuacions per equips i ull aquest any que hi haurà
novetats.
9) El Catalònia i el Gandesa van guanyar tres punts contra Godall i Valls en els despatxos per assump-
tes de fitxes i alineacions indegudes. No seria millor que l'àrbitre informàticament detectés aquestes
irregularetats i ens deixéssim d’embolics cada setmana?

ION
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PRÒXIMA JORNADA 

dissabte 
la Sénia-Vilalba (18h)

diumenge 
Ascó-Roquetenc (16.30h)
Aldeana-J i Maria (16.30h)
Horta-Corbera (16.45h)

Ginestar-Campredó (16.45h)
S. Bàrbara-M Nova (16.45h)

Olimpic-Perelló (17h)
l’Ametlla-Deltebre (17h)
Batea-Flix (17.15h)

RESULTATS

2a jornada, Tercera catalana  

J i Maria-la Sénia 1-1

Campredó-Móra N 0-1

Olimpic-S. Bàrbara 1-3

Perelló-Batea 0-3

Corbera-Aldeana 2-1

Vilalba-l’Ametlla 1-2

Deltebre-Ginestar 3-1

Ascó-Flix 2-1

Roquetenc-Horta 4-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1.S. Bàrbara 2 9 4 6

2. Roquetenc 2 6 1 6

3. Ametlla 2 6 1 6

4. Batea 2 5 1 6

5. Deltebre 2 5 3 4

6. Móra Nova 2 3 2 4

7. Corbera 2 2 1 4

8. Vilalba 2 3 2 3

9. Perelló 2 4 4 3

10. Flix 2 2 2 3

11. Ascó 2 3 5 3

12. la Sénia 2 1 1 2

13. J i Maria 2 1 5 1

14. Olimpic 2 2 5 0

15. Aldeana 2 1 4 0

16. Campredó 2 3 7 0

17. Ginestar 2 1 5 0

18. Horta 2 1 5 0 

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

diumenge 
Godall-Torreforta (16.45h)
la Cava-Alcanar (16.45h)

Ulldecona-Valls (17h)
Tortosa-Cambrils (17 h)
Gandesa-Roda Berà (17h)
Ampolla-Hospitalet (17h)
Riera-Catalònia (17h)

R. Bonavista-Canonja (17h)
Rem Bítem-Camarles (17h)

RESULTATS

2a jornada, Segona catalana

Torreforta-Rem. Bítem1-1

Catalònia-R. Bonavista2-2

Ulldecona-la Cava 4-2

Cambrils-Gandesa 2-0

Canonja-Godall 0-0

Valls-Tortosa 1-3

Roda Berà-Ampolla 0-0

Camarles-Alcanar 4-3

Hospitalet-Riera 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Cambrils 2 7 0 6

2. Tortosa 2 5 1 6

3. R Bonavista 2 6 2 4

4. Catalònia 2 5 2 4

5. Rem Bítem 2 4 1 4

6. La Riera 2 4 2 4

7. Camarles 2 5 4 4

8. Gandesa 2 3 2 3

9. Ulldecona 2 4 4 3

10. Torreforta 2 2 2 2

11. Godall 2 0 3 1

12. Alcanar 2 4 5 1

13. la Cava 2 3 5 1

14. Roda Berà 2 1 3 1

15. Canonja 2 0 3 1

16. Hospitalet 2 1 5 1

17. Ampolla 2 0 5 1

18. Valls 2 1 6 0

Segona catalana

Els
resultats
de la

jornada

L’Ascó va guanyar al camp
del Masnou, refent-se de
les dues derrotes seguides

de les dues jornades
anteriors.

Reacció
PRÒXIMA JORNADA 

Morell-Peralada
Vilafranca-Masnou

Ascó-Palamós (diu 12 h)
Rubí-Prat

Muntanyesa-Santfeliuenc
Sabadell-Terrassa
Figueres-Gavà
Manlleu-Europa

S. Andreu-Granollers
Cerdanyola-Júpiter

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

Tercera divisió RESULTATS
4a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Castelldefels-Reddis
Catllar-Terrassa

Rapitenca-Viladecans 
(dissabte 17.45h)
St Ildefons-V. Alegre
Vilaseca-Santboià
Igualada-Vilanova

Suburense-J i Maria (17h)
Lleida-Balaguer

Amposta-Torredembarra (17h)

RESULTATS

2a jornada, Primera catalana

Reddis-Catllar 1-4

Terrassa-Igualada 1-0

Viladecans-S. Ildefons 1-1

V. Alegre-Torredembarra 1-1

Vilaseca-Amposta 3-2

Vilanova-Suburense 1-1

J i Maria-Lleida 0-1

Balaguer-Rapitenca 2-0

Santboià-Castelldefels (24-9)

Primera catalana

L’Ascó va guanyar a Masnou, dissabte passat.
IRIS SOLÀ

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Viladecans 2 3 1 6

2. Vilanova 2 4 1 4

3. Suburense 2 4 2 4

4. Balaguer 2 3 1 4

5. Santboià 1 2 0 3

6. Castelldefels 1 2 0 3

7. Catllar 2 4 3 3

8. Igualada 2 2 2 3

9. Vilaseca 2 3 4 3

10. Terrassa 2 2 3 3

11. Lleida 2 1 3 3

12. V. Alegre 2 4 4 2

13. Amposta 2 5 6 1

14. Torredembarra 2 2 3 1

15. J i Maria 2 2 3 1

16. S. Ildefons 2 1 2 1

17. Rapitenca 2 2 4 1

18. Reddis 2 2 6 0
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PINELL, CAMARLES B, LA GALERA, ARNES, CATALÒNIA B, ROQUETENC B, XERTA I SANT JAUME

Galeria equips Quarta catalana  (1)
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«Per a tots els gustos»

Avui: Arròs amb conill

INGREDIENTS:
• 2Mig conill tallat a trossos
• 400 g d’arròs
• 200 g de costella de porc a trossos petits
• 100 g de pèsols.
• 2 cebes trinxades
• 2 grans d’all picats
• 2 tomàquets madurs ratllats
• 1 litre d’aigua o brou vegetal
• Oli i sal
Per fer la picada:
• 1 gra d’all
• Uns brins de safrà
• Julivert

PREPARACiÓ:
• En una cassola amb oli d'oliva fregiu els trossos de conill i de costella de porc fins que estiguin
ben daurats i els retireu.

• En el mateix oli feu un sofregit amb la ceba, l’all i el tomàquet.
• Quan el sofregit estigui ben fosc, reincorporeu-hi els trossos de carn i remeneu el conjunt. Afe-
giu-hi l’arròs, barregeu-lo amb el sofregit remenant un parell de minuts i tireu-hi l’aigua bullent.
• Al cap d’un moment, afegiu-hi els pèsols i la picada deixatada amb una mica de caldo de la coc-
ció.
• Deixeu-ho bullir 15 minuts aproximadament.
• Si a mig coure veieu que hi falta aigua, afegiu-n’hi, sempre bullent.

VARIACIONS
• Al sofregit s’hi pot afegir pebrot verd o pebrot vermell (pot ser escalivat) o unes gotes de
conyac.
• Hi ha qui hi afegeix altres tipus de verdures: mongeta tendra, carxofes, etc.
• S’hi pot afegir algun tipus de bolets (rossinyols, carreretes).
• S’hi pot afegir pollastre o substituir el conill per pollastre, cansalada, pernil
• A més o en comptes de la costella, s’hi pot posar cap de costella o salsitxes.
• També s’hi poden afegir herbes aromàtiques de muntanya.

A la teva imaginació!

Maridatge

Vi negre jove temperatura 14º-16º

ELS BENEFICIS DE LA CARN DE CONILL

La carn de conill és una carn blanca molt sana i amb importants be-
neficis per a la salut del consumidor. És pobra en colesterol i aporta
menys de 120 quilocalories per cada 100 grams . Aquesta carn, rica
en proteïnes, té un alt contingut de potassi, seleni i fòsfor. A més, és
més rica en ferro que altres carns.

Veiem doncs que la carn de conill és un aliment complet, sa i nutritiu,
molt recomanable d’incloure en una dieta equilibrada i altament indi-
cada per a les dietes baixes en calories i colesterol.

La seva versatilitat gastronòmica permet elaborar una gran quantitat
de plats i és una carn tradicional de la nostra cuina mediterrània. Les
espècies i herbes aromàtiques poden ser una alternativa culinària a la
sal, i queden molt bé amb la carn de conill. Això sí, és important cui-
nar el conill dins de les 24 hores després de fer-ne la compra, perquè
preservi totes les seves qualitats.

ELS VINS CLASSIFICATS PREMIS VINARI 2015

Només queden dues setmanes (9 d'octubre), per a conèixer els guanyadors però, de moment, tenim els vins classificats i conviden
a tothom a provar els que ja de fet són els millors vins de Catalunya. Bon vi!

Aquesta setmana:
Els Blancs Joves classificats, per ordre alfabètic, per a la final dels Premis Vinari 2015 són: 

• Almodí petit Blanc 2014, d'Altavins Viticultors, DO Terra Alta
• Blanc Malesa 2014 del Celler Mas Romeu, DO Empordà
• Cent x Cent 2014 de Vins del Tros, DO Terra Alta
• Clos Corriol Blanc 2014 del celler Joan Ametller, DOQ Priorat
• Dardell Blanc Ecològic 2014 del Celler Coma d'en Bonet, DO Terra Alta
• Ilercavònia 2014, d'Altavins Viticultors, DO Terra Alta 
• Mas d'en pol 2014 del celler Xavier Clua, DO Terra Alta
• Prohom Blanc Ecològic 2014 del Celler Coma d'en Bonet, DO Terra Alta
• Solimar Blanc 2014 del celler De Muller, DO Tarragona
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Cel serè, si bé hi haurà intervals de núvols baixos al llarg del dia al quadrant
nord-est. Tot i això, fins a mig matí es podran formar algunes nuvolades
locals al sector central del litoral i durant la tarda en creixeran al Pirineu. A
banda, al vessant nord del Pirineu hi haurà intervals de núvols baixos a par-
tir del vespre.

Precipitacions
Fins a mig matí és possible algun ruixat local i feble al sector central del
litoral. Acumularà quantitats minses de precipitació.

Temperatures
Les mínimes baixaran lleugerament. Es situaran entre els 3 i 8 ºC al Pirineu,
entre els 6 i 11 ºC al Prepirineu, entre els 8 i 13 ºC a la depressió Central,
i al prelitoral central i nord, i entre els 12 i 17 ºC a la resta. Les màximes
es mantindran sense grans canvis, si bé al nord-est i al litoral baixaran lleu-
gerament. Voltaran entre els 15 i 20 ºC al Pirineu, entre els 20 i 25 ºC al
Prepirineu, i entre els 22 i 27 ºC a la resta.

Visibilitat
Serà entre bona i excel·lent, si bé al vessant nord del Pirineu serà regular a
partir del vespre.

Vent
Bufarà la tramuntana fins a la tarda i de nou a la nit al nord de l'Empordà entre
fluixa i moderada amb alguna ratxa forta. A les terres de l'Ebre i al sud del camp
de Tarragona bufarà el mestral fins al migdia entre fluix i moderat, girant a sud
durant la tarda. A la resta de l'interior de la meitat oest s'imposarà el compo-
nent oest fluix amb cops moderats, i a la resta del país el vent fluix i de direc-
ció variable, amb predomini del sud-est.

El temps. Previsió

MATÍ

XÀFEC

TARDA

ENTRE MIG I MOLT ENNUVOLAT

TEMPERATURES

Màxima Mínima

27º 16°

Farmàcies de guàrdia.

Martí Marin, Mª dels Angels 

Goles de l'Ebre, 272  (Deltebre) 977480032

Ruiz Félez, Jaime

Plaça Major, s/n (Urb. Les Tres Cales)  (L'Ametlla de Mar)  977457821/646566261

Ruiz Franquet, Agustí Damià

Sant Blai, 17    (Tortosa) 977441914

Delgado, Jordi - Delgado, Pilar     

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459  

Ferre, Xavier - Ferre, Lluis    

Passeig Canal, 7 (Amposta) 977706247

Franquet, Elvira - Ruiz, Elvira                 

Plaça Espanya, 5      (St. Carles de la Ràpita)  977740164

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

Amb Venus transitant per la teva casa cinc
pots  conèixer algú que et causi impacte  bas-
tant  especial. En aquest moment res pot per-
torbar el teu bon humor.

Taure
20/4 al 19/5

Si mesures les teves paraules, conreant  una
mica la diplomàcia, pots soluciona  un proble-
ma  de parella. Respecte a la salut, si surts  a
passejar, envolta’t de la naturalesa.

Bessons
20/5 al 21/6

En l’amor has d’apostar fort per tu, les cartes
estan a les teves mans. Respecte  a la salut,
no passis per alt tot el  que afecta a les teves
emocions.

Cranc
22/6 al 21/7

Transformar el teu dia a dia sentimental com
un joc divertit i lúdic està a l’abast de la mà.
Respecte a la salut, avui gaudeixes d’un ànim
excel·lent.

Lleó
22/7 al 22/8

Avui et costarà molt treure els teus senti-
ments més veritables. Vés amb compte  amb
les teves indecisions. El teu estat d’ànim
millora.

Verge
23/8 al 21/9

Es reactiven  els teus  assumptes  amorosos.
La teva parella et sorprendrà quan menys
t’ho esperis. Per mantenir-te en forma  el des-
gast diari que realitzes ha de ser compensat.

Balança
22/9 al 22/10

En les teves relacions sentimentals, avui has
de ser molt subtil creant un ambient  molt càlid
al teu voltant. Necessites moure’t i descarre-
gar tensions a causa del trànsit  del Sol..

Escorpí
22/10 al 21/11

Has  de ser conseqüent. Qualsevol canvi sobtat
d’opinió et fa ser inestable a ulls de la teva pare-
lla . Respecte a la salut, evita els canvis  brus-
cos de temperatura.

Sagitari
21/11 al 21/12

De vegades et costa comunicar-te amb clare-
dat. Sincera’t amb la teva parella. Respecte a
la salut, busca la serenitat mental. Fes exerci-
ci  de relaxació.

Capricorn
21/12 al 19/01

Estàs immers en una etapa bona per fomen-
tar el diàleg i superar vells problemes senti-
mentals. Si fas coses que et facin sentir-te a
gust amb tu mateix, millorarà el teu to vital..

Aquari
20/1 al 18/2

Sigues més objectiu. No et perdis en els petits
detalls  pel que fa a la teva vida  amorosa. Per
mantenir la teva salut sense problemes, moltes
vegades és important saber dir no.

Peixos
19/2 al 20/3

Pel que fa a l’amor, pots evitar viure una
decepció  si actues  fredament  i amb  la distàn-
cia deguda. Respecte a la salut, no has d’esgo-
tar-te en el treball. Evita l’estrès.

CARTELLERA CINES

Amposta. Cinemes Amposta 

Telèfon 977 703 811

www.cineciudad.com

EVEREST
divendres: 18.10 – 20.20 20.30 -
22.00 – 00.20
dissabte: 16.00 – 18.10 – 20.20 –
20.30 - 22.00 – 00.20
diumenge: 16.00 – 18.10 – 20.20
–20.30 -  22.00
dilluns a dijous: 18.10 – 20.20 –
20.30 - 22.00
EL CORREDOR DEL LABERINTO:
LAS PRUEBAS
divendres: 18.00 – 20.20 – 22.00 –
00.20
dissabte: 16.00 - 18.00 – 20.20 –
22.00 – 00.20
diumenge: 16.00 - 18.00 – 20.20 –
22.00
dilluns a dijous: 18.00 – 20.20 –
22.00
FRANCISCO: EL PADRE JORGE
divendres: 18.10 – 20.10 – 22.10 –
00.10
dissabte: 16.10 – 18.10 – 20.10 –
22.10 – 00.10
diumenge: 16.10 – 18.10 – 20.10 –
22.10
dilluns a dijous: 18.10 - 20.10 –
22.10
MA MA
divendres i dissabte: 20.00 – 22.10
– 00.20
diumenge i dijous: 20.00 – 22.10
TRANSPORTER LEGACY
divendres i dissabte: 18.10 – 20.00
– 22.30 – 00.30

diumenge a dijous: 18.10 – 20.00 –
22.30
ANACLETO
divendres: 18.30 – 20.30 – 22.30 –
00.30
dissabte: 16.30 – 18.30 – 20.30 –
22.30 – 00.30
diumenge: 16.30 – 18.30 – 20.30 –
22.30
dilluns a dijous: 18.30 – 20.30 –
22.30
ATRAPA LA BANDERA
divendres: 18.00 – 18.45 – 20.00
dissabte i diumenge: 16.00 - 17.00
– 18.00 – 18.45 – 20.00
dilluns 14 a dijous 17: 18.00 –
19.00 - 20.00
MISIÓN IMPOSIBLE, NACIÓN
SECRETA
divendres i dissabte: 22.00 – 00.15
diumenge a dijous 17: 22.00
EXTINCIÓN
divendres i dissabte: 22.00 – 00.00
diumenge a dijous: 22.00
LA VISITA
divendres: 18.15 – 20.15 – 22.15 –
00.15
dissabte: 16.15 – 18.15 – 20.15 –
22.15 – 00.15
diumenge: 16.15 – 18.15 – 20.15 –
22.15
dilluns a dijous: 18.15 – 20.15 –
22.15
VACACIONES
divendres i dissabte: 18.00 – 22.00
– 00.00
diumenge  a dijous: 18.00 – 22.00
LOS CUATRO FANTÁSTICOS
dissabte i diumenge: 16:00
UN DIA PERFECTO
divendres i dissabte:  22.35 – 00.30
diumenge a dijous: 22.35
ANT-MAN
dissabte i diumenge: 16.00 

AMERICAN ULTRA
divendres i dissabte: 18.20 – 20.10
- 22.35 – 00.30
diumenge a dijous: 18.20 – 20.10 -
22.35
DEL REVES (INSIDE OUT)
divendres a dijous: 18.05 
LOS MINIONS
dissabte i diumenge: 16:10

Roquetes. Cinemes Ocine
Telèfon 977504080 / 902170831

www.ocine.es

EL CORREDOR DEL LABERINTO:
LAS PRUEBAS
Laborables: 19.00 – 21.30
dissabte:  16.30 – 19.00 – 21.30 –
23.45
festius: 16.30 – 19.00 – 21.30
EVEREST
Laborables: 19.00 – 21.30
dissabte: 16.30 – 19.00 – 21.30 –
23.45
festius:  16.30 – 19.00 – 21.30
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: 22.00
dissabte: 20.00 – 22.00
festius:  20.00 – 22.00
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
DEL REVES (INSIDE OUT)

Laborables: 18.00  
dissabte i festiu:  16.00  
ATRAPA LA BANDERA
Laborables: 18.00 - 20.00 – 22.00
dissabte: 16.00 - 18.00 – 20.00 –
22.00 - 23.45
festius: 16.00 - 18.00 – 20.00 –
22.00
LOS 4 FANTASTICOS
Laborables:  20.00
dissabte i festiu: 18.00

La Unió
Social - Flix

OPERACIÓN U.N.C.L.E
diumenge 20: 18.00       

Cinema Ascó 
OPERACIÓN U.N.C.L.E
diumenge 20: 18.00 

Cinema Gandesa 
OPERACIÓN U.N.C.L.E
diumenge 20: 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!



DIVENDRES 18 DE SETEMBRE  DE 2015 23classificatswww.mesebre.cat
diarimés

ebre

IMMOBILIARIAÑ

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

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

LLOGUER DESPATX PRO-
FESSIONAL TORTOSA.:
c/ plaça nostra senyora de
Montserrat. 4 2-A, totalment
equipat. Tel. 977576137
NAU INDUSTRIAL LA
SÉNIA: Terreny de
3727m2 , nau amb dos
plantes amb total de super-
fície de 3184m2. Tel.
977576137
Local en lloguer. Zona
Temple 330m2. planta
baixa. 1200€/mes .
Possibilitat de venta. Tel.
977 44 55 27
COMPRO PÀRQUING
CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527
Amposta. Avda. de la
Ràpita 110. Local en lloguer
de 216m2. Centre del
poble. Totalment equipat.
Possibilitat de lloguer o
compra. Tel: 977249700 
L'Ampolla. LLoguer.
Local comercial 55m2,
molt bé situat enfront del
club naútic. Ampli aparador,
sòl de parquet. Sala gran i
despatx bany.
Tel: 670516520

MOTORÑ

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

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

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

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

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

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

Toyota Land Cruiser VXL 3P
, 173cv, any 2008 ,
169.000km ,   23.000 €. 0

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

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

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

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

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

SERVEISÑ

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

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

OCUPACIÓÑ 

EMPRESA 
IMMOBILIARIA

Busquem comercial
autònom amb vehicle
propi per gestionar car-

tera d'immobles
INTERESSATS ENVIAR

CURRICULUM :
stanza@stanza.es  

VARIOS Ñ

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

Tlf.680 968 290

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

RELAXÑ

S'ofereix
comptable 
amb molta experiència

per hores
o mitja jornada.
Tlf.685835009

juanma@serveiscomptables.com

VENC CADIRA 
SALVAESCALES

Ideal persones amb
mobilitat reduïda.

OCASIÓ. 
Tlf: 660.081.979

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

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

al port de Sant Carles
de la Ràpita

606 96 51 83  

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT

610 20 33 25

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

Isabel Carrasco

Més Ebre: Seguim amb les
preguntes del carrer.
Amb el nou Estat continuarem
sent les Terres de l'Ebre el
«cul de sac» de Catalunya
amb les pitjors infraestructu-
res?
Lluís Salvadó: Tenim la mala
fortuna que les principals
infraestructures del territori
depenen de l’estat espanyol:
trens, autopistes, carreteres
nacionals... 

Fet que paguem d’una forma
molt greu: peatges eleva-
díssims, trens tercermun-
distes, carreteres de quatre
carrils que a l’Ebre s’apri-
men a dos al passar per
l’Ebre... 

Si li afegim una gestió del nos-
tre riu pròpia del segle XIX en
el marc d’una divisió adminis-
trativa provincial que ens fa ser
absolutament perifèrics, el
resultat és un territori on tot
costa molt més que a la resta
del país.
Volem un estat propi sobretot
perquè hem arribat a la conclu-
sió que l’estat espanyol mai ha
resolt els problemes de la nos-
tra gent, i hem decidit cercar
les nostres pròpies vies de
solució.
ME: El Pla Hidrològic de l'Ebre
malgrat les 4.500 al·legacions
presentades pel moviment
social, Generalitat i els ajunta-
ments de les Terres de l'Ebre,
segueix sense oferir una pro-
posta de cabals ambientals
per al tram final del riu. Ens en
sortirem?
LLS: Aquesta amenaça ja ens
ve de l’època del Borrell i cada
període de temps torna a aga-
far actualitat perquè 

L'única alternativa que ens
queda als catalans és poder
disposar de les eines d’un
Estat per poder defensar el
nostre riu i Delta de tu a tu
amb l’Estat espanyol, d’es-
tat a estat, en el marc dels
tractats internacionals.
ME: Sembla que el Consell
de Seguretat Nuclear (CSN)
vol modificar la metodolo-
gia per classificar els suc-
cessos nuclears i suprimir
de l'escala aquells succes-
sos "sense iniciador", és a
dir, deixar d'informar sobre
incidents menors... Cal
recordar que alguns dels
accidents nuclears mun-
dials més importants s'han

produït a causa «d'incidents
menors»; i un 45% dels suc-
cessos que es registren a
l’Estat es concentren a les
tres centrals atòmiques
catalanes. No pensa que
necessitem transparència
al territori?
LLS: Transparència, però
sobretot el que fa falta a les
centrals nuclears és una
major dotació en formació
del personal i més recursos
de control intern d’incidèn-
cies de les pròpies centrals
per a què no es puguin
reproduir episodis i inci-
dents, que tot i ser de
caràcter menor, acaben
generant un ressò mediàtic
amb la corresponen mala
imatge del territori i una
percepció de risc molt
important en el seu entorn.
Per tant, l’objectiu principal
ha de ser més formació i
control per minimitzar els
riscos, i reduir les incidèn-
cies que es venen produint.
Cal recordar que

ME: Majoria de vots o d'es-
cons?
LLS: En un referèndum les
regles del joc diuen que per
guanyar-lo necessites més
vots del Sí que del No. En
unes eleccions parlamentàries
la llei determina que les majo-
ries es configuren a partir del
nombre d’escons. Per tant si
aconseguim 68 diputats, tin-
drem l’aval democràtic per
impulsar allò que la gent del
nostre país vol d’una forma
majoritària. Treballarem per
tenir una majoria parlamentà-
ria molt àmplia i així crear el
nou Estat en el termini de
temps més ràpid possible.
Durant el procés haurem de
demostrar que tenim una
majoria de vots, esperem que
sigui el 27-S i sinó, ho farem

quan celebrem el referèndum
per validar la futura constitu-
ció, però tot i això, 

ME: Si Catalunya arriba a la
independència com afectaria
les empreses catalanes o que
estan ubicades a Catalunya?
LLS: La nova República cata-
lana disposarà de més recur-
sos econòmics per poder
construir més i millors infraes-
tructures de comunicació, de
transport, de recerca i forma-
tives; i això millorarà el valor
afegit i la competitivitat del
país, fet que revertirà en posi-
tiu en les nostres empreses.
Aquestes veuran millorades
les seves expectatives a mig i
llarg termini. 

Treballem amb la màxima
serietat i rigorositat per a què
el procés sigui el més plàcid
possible per les empreses, els
treballadors, els funcionaris i
per tothom en general.
ME: Segons Sala i Martín
(economista):»Les pensions
no tan sols no perillen sinó que
pujaran d'un 10%». Com?

per què la mitjana dels ingres-
sos dels treballadors catalans
és un 10% superior a la mitja-

na dels ingressos dels treballa-
dors del conjunt de l’Estat
espanyol. Per tant com més
ingressos es perceben més
impostos es paguen a la
Seguretat Social. Per altra
banda, la proporció entre per-
sones ocupades i les que per-
ceben prestacions a Catalunya
és un 10% millor que a l’Estat
espanyol. Així la combinació
d’aquests dos 10% fa que el
futur govern català que gestio-
narà de la Seguretat Social dis-
posarà entre un 10% i un 15%
més de recursos per a poder
garantir o incrementar les pen-
sions, millorar les prestacions
més baixes, o bé atendre
altres necessitats.
ME: En un món globalitzat fer
estats nous no és anar a con-
tracorrent?
LLS: El que és imprescindible
en un món globalitzat és ser
eficients. L’eficiència es guan-
ya a partir de tenir governs que
donen respostes adequades a
les necessitats dels ciutadans,
les empreses i els treballadors.

el que permet que hi hagi una
major vinculació i una millor
resposta a aquestes necessi-
tats. Les eficiències també
s’obtenen a partir de serveis i
organismes que tenen un
abast territorial ampli que
generi economies d’escala,
això és el que ens aporta la
Unió Europea. Per tant
podrem combinar els benefi-
cis d’un macroespai polític i
econòmic com és Europa,
amb un estat petit molt més
proper i eficient, capaç de
donar una resposta àgil i òpti-
ma a les necessitats del ciu-
tadà.

Josep Lluís Salvadó 

Josep Lluís Salvadó i
Tenesa és enginyer indus-
trial i polític. Enginyer
industrial per l'Escola
Tècnica Superior
d'Enginyers Industrials de
Barcelona (UPC). En les
Eleccions al Parlament del
2012 va ser escollit diputat
per ERC com a número 2
per la província de
Tarragona. 
Nº 6 dels candidats de
Junts pel SÍ a la demarca-
ció de Tarragona.

Nº 6 dels candidats de Junts pel SÍ a la demarcació de Tarragona.

ACTUALITAT

«Madrid
ha transformat 

l’Ebre en 
el forat negre de 

les seves inversions
durant dècades»

«Els estats petits són més
eficients perquè permeten
una major proximitat del

govern al ciutadà,»

Foto: Irene López

«l’Estat espanyol té
l’antiga obsessió

d’eixugar el riu Ebre. »

«les competències ara per
ara són estatals, igual que el
Pla de seguretat PENTA, el
qual està totalment obsolet i

que no respon a les
necessitats del S. XXI»

«té barra que aquells que
ens impossibiliten de fer un

referèndum, ara ens
exigeixin les condicions

d’un referèndum per fer el
pas decisiu.»

«És cert que qualsevol procés
d’independència genera
incerteses però comptem
amb els millors experts del
país per afrontar-les. »

«En principi les pensions
del nou estat català poden
ser un 10% superiors »


