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

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

Avui és l’últim dia de campanya per les eleccions al Parlament
de Catalunya, unes eleccions que ens marcaran un inici i un
final. Iniciem un nou camí per tothom, construírem una
República Catalana per a tots i totes. Finalitzarem una etapa de
restriccions de llengua, cultura, educació, llibertats... per què
no és cap secret per ningú que durant tots aquests anys l’Estat
ens ha estat retallant les llibertats i els drets com a ciutadans.
Si ens quedem com estem anirem enrere, mirem endavant i
siguem valents, ja no tenim por. Les amenaces no els funcionen
perquè estan basades amb mentides, unes mentides que es
treuen de la màniga sense contemplacions i només amb un sol
interès, enganyar el poble català per continuar tractant-los com
fins ara, reprimint les persones i retallant drets. Ens trobem
davant un canvi i els canvis sempre fan respecte, però hem de
mirar endavant, tots els estudis de professionals apunten que
amb la independència tindrem una millora en tots els aspectes.
Som la revolució dels somriures, la revolució d’un poble unit i
que ha demostrat la fermesa del seu objectiu any rere any. No
mirarem més enrere, mirarem sempre endavant i si mirem enre-
re serà per recordar que durant quatre anys ens hem mobilitzat
pacíficament i hem lluitat amb somriures per la nostra llibertat.
Un País construït de nou i amb un govern que governi per i para
el poble. Serem participatius de la construcció de la República
Catalana i vetllarem per la defensa dels nostres conciutadans en
la redacció de totes les noves lleis. Continuarem treballant, el
somni està a punt de fer-se realitat! Per sentiment i per dignitat,
Visca Catalunya Lliure!!!!

Irene Negre
Secretariat Nacional de l’ANC

República catalana
per a tots i per a totes

Irene Negre

Opinió

És imminent l'instant en què milions de ciutadans d'aquest país, individualment davant l'urna, hauran de respondre a un emplaçament col·lectiu. D'aquesta jor-
nada pot emergir, o no, un procés d'emancipació nacional basat en l'exercici democràtic, una superació del marc que deriva de la transició política de finals
dels anys setanta del segle passat. Algun dia els historiadors fixaran l'inici del procés en el qual estem immersos com a societat però, avui, volem cridar l'a-
tenció sobre els símptomes preocupants que s'han aguditzat al llarg d'aquests dies de campanya electoral. És intolerable la pressió que s'ha exercit sobre els
mitjans de comunicació públics d'aquest país. Una manifestació massiva, coberta informativament per mitjans dels cinc continents, ha estat equiparada per la
Junta Electoral Central a un simple espai de propaganda. TV3 ha estat obligada, via blocs electorals, a cedir espais suposadament informatius a voluntat dels
partits que no van participar a la manifestació, sense cap mena de justificació periodística. Aquestes arbitrarietats, combinades amb una actitud agressiva-
ment propagandística dels mitjans de Madrid, ha fet irrespirable el clima informatiu d'una campanya que hauria d'haver estat un espai de debat entre projec-
tes polítics, tots igualment legítims. Tots els mecanismes de l'estat s'han orientat a la intimidació dels electors catalans, que han estat bombardejats amb tota
mena de mentides, exageracions i distorsions de la realitat. Contra la il·lusió d'un projecte d'emancipació s'hi ha contraposat l'amenaça d'una suposada ven-
jança orquestrada per l'estat espanyol a nivell internacional. Contra l'acció d'un sí, la immobilitat d'un no. Per tot plegat, els mitjans que som més arran de
carrer i que la defensa del país i de la seva gent forma part del nostre ADN, volem deixar clar que aquesta és una societat madura, que confia en si mateixa
per a la construcció del propi futur. No hi ha res que no es pugui decidir a través de les urnes. Així que, voteu el que voteu, voteu en gran.

Federació d’Associacions d’Editors de Premsa, Revistes i Mitjans Digitals

Editorial
Voteu en gran

Avui és Ara fa un any que es va preguntar als escocesos si volien la independència. I va passar que
el partits que manaven a Londres i que no volien la independència d’Escòcia, varen prometre un munt
d’avantatges als escocesos si votaven que “NO”  (promeses que després no han complit) i varen ame-
naçar amb un munt de mentides  si votaven que “SI”. Els més joves de 65 anys, no es varen creure
les promeses ni les amenaces i varen votar “SI” a independència;  però els més grans de 65 anys,
se les varen creure i varen votar que “NO”. El seu vot va ser decisiu i va guanyar el “NO”.  Permeteu
que expliqui una anècdota personal. Fa uns 40 anys, em varen operar del menisc. Ara t’operen pel
mati i per la tarda  tornes a casa caminant, però  aleshores t’enguixaven la cama sencera i tenies
d‘estar set o vuit dies a l’Hospital. Al costat del meu llit hi havia un home que deuria tenir uns 70 o 75
anys i cada dia una infermera, li feia fer uns exercicis de recuperació a les cames. La infermera , era
jove, i amb  tot d’entusiasme i responsabilitat professional, li feia anar les cames a munt i a vall, a la
dreta i a l’esquerra; aquell home no parava de queixar-se, fins que un dia va dir: ”Miri senyoreta, li agra-
eixo molt el seu interès però a la meva edat més igual tenir les cames més o menys tortes. Deixi’m
tranquil d’una vegada”. La reacció de l’home era comprensible. A mi mateix, més d’una vegada, m’han
vingut ganes de dir: senyors polítics, senyors tertulians, senyors periodistes, deixin de marejar-me;
deixin-me tranquil.  Això de la independència és una cosa molt grossa i molt complicada i escolteu, la
meva vida diària no canviarà amb independència o sense. Jo tinc més de 70 anys, què em queden
10?, 15, a tot estirar? Deixeu-me tranquil, amb la meva tele, la meva partideta, el meu hort...I com
que estic segur que la jubilació la seguiré cobrant, perquè és un dret que tinc i fins que em mori la
Seguretat Social me l’ha de pagar visqui on visqui, a mi m’és igual una cosa que l’altre.
Pot ser si que als que tenim més de 65 anys, ens es una mica igual si el 27 de setembre, guanya la
independència o no. Però a la resta de ciutadans de Catalunya, es a dir, als més de 6 milions d’ho-
mes, dones, joves i xiquets que encara no estan jubilats, a ells no que no els és igual. A ells si que els
interessa el funcionament de la sanitat, les llistes d’espera, si han de pagar o no  les medecines, si hi
ha o no diners per  la llei de dependència, si hi ha places suficients a la residència i si la podran
pagar.....
A ells si que els interessa si hi ha guarderies, si l’escola és de qualitat, si els mestres estan ben pagats
i tenen prou recursos, si hi ha beques de transport i de menjador... A ells si que els interessa si hi ha
places a les Universitats i si poden pagar les matrícules...A ells si que els interessa si el Sr. Wert de
turno o el Tribunal Constitucional, ataca el nostre sistema educatiu, la nostra cultura i la nostra llen-
gua.
A ells si que els interessa que molts amics, veïns i potser familiars, estan en una situació econòmica
precària, amb uns ingressos insuficients, que no arriben a final de mes,  mentre que els diners que
es recapten a Catalunya serveixen per fer AVEs inútils o senzillament, se’ls embutxaquen una colla de
pocavergonyes. A ells si que els interessa que la Justícia sigui eficient i àgil i competent i que es jutgi
amb rapidesa els corruptes i els estafadors. A ells si que els interessa si per culpa de no tenir les infra-
estructures adequades que fa anys que hauria de haver fet el Ministerio de Fomento al port de
Tarragona, es perdin més de 400 llocs de treball... A ells no els es igual que Catalunya segueixi recu-
lant com ara, o que esdevingui un Estat nou, amb poder de decisió i amb perspectives de futur.
Els jubilats escocesos varen votar amb bona fe i una mica atemorits i amb el seu vot negatiu varen
trinxar les il·lusions i les esperances dels seus fills i dels seus nets.
Nosaltres, no ens podem creure les promeses del Sr. Rajoy perquè no n’ha fet ni una, però d’amena-
ces si que n’ha fet, un munt de mentides que s’han anat desmuntant una a una. Varen començar amb
allò de que seriem expulsats de EU i volaríem per l’espai sideral pels segles dels segles, varen conti-
nuar amb que no cobraríem  les pensions, i com que no se les ha cregut ningú, ara fan parlar a d’al-
tres: els bancs van inaugurar la festa dels pronunciaments i l’han continuada la família Palatchi-Gallardo
(Pronovias, Almirall, CaixaBank), alguns bisbes que han desobeït les instruccions de silenci del papa
Francesc, el governador del Banc d’Espanya, els grans diaris espanyols amb la participació entusiàs-
tica d’El Periódico i La Vanguardia, etc. Es diu que s’agafa abans un mentider que un coix i totes les
mentides que s’han dit fins ara o ve ells mateixos s’han encarregat de desmentir-les fent el més espan-
tós dels ridículs o han estat rebatudes amb arguments, dades i rigor per professionals de màxim nivell.
El 27 de setembre no aniré a votar com un jubilat escocès, aniré a votar com un jubilat català: pen-
saré en mi, i estaré molt tranquil i convençut de que la meva pensió no me la traurà ningú. També
pesaré en tots aquells que varen ser perseguits, exiliats, empresonats i fins i tot varen morir  per defen-
sar les llibertats de Catalunya. Pensaré que tinc molta sort si arribo viu al diumenge i puc ser prota-
gonista de la història de Catalunya. Però sobre tot pensaré en els meus fills i en els meus nets, en els
meus i en els de qui no voti com jo, i en els de qui ni tan sols vagi a votar, perquè el que vull és que
tots els ciutadans de Catalunya, vulguin o no la independència, tinguin la oportunitat de construir una
Catalunya nova, millor, més moderna, més eficaç, més rica, més oberta, més neta, més cívica, més
responsable, més lliure, més justa i més honesta.

Jordi Romeva, 
de la Sectorial de Jubilats de l’ANC i del Cercle Català de Negocis.

Pensaré en els meus fills i en els meus nets
Jordi Romeva

Opinió

El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

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

www.mesebre.cat
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La campanya més extraordinà-
ria que s’ha viscut mai a
Catalunya viu la seva última jor-
nada.
Ha estat una agitada recta final
de campanya i aquest diumenge
dia 27 de Setembre de 2015 es
decideix sobre la independèn-
cia.  
El que ens cal, des del territori,
és fer una crida a la participació
per fer inequívoc el resultat
–“sigui quin sigui”, però cal

VOTAR EN GRAN. 
Dimarts passat, el Col·legi de
Periodistes de les Terres de
l’Ebre, va organitzar un Debat-
Col·loqui amb els set candidats
a la demarcació de Tarragona
amb representació al Parlament
de Catalunya, juntament amb la
presència dels mitjans de comu-
nicació del territori, per aclarir
els punts de vista de cada candi-
dat pel que fa a les Terres de
l'Ebre. La vegueria, que fins ara

ha estat impossible per culpa de
l'Estatut actual i a la impossibili-
tat de modificar el mapa provin-
cial i les diputacions per part de
l'Estat, la millora de les infraes-
tructures, l'impuls de l’econo-
mia, els pressupostos que desti-
na l'Estat a les Terres de l’Ebre,
han estat alguns dels temes que
durant més d'una hora i mitja,
els 7 candidats han anat argu-
mentant i que us invitem a veure
a través del web www.ebredigi-

tal.cat (vídeo notícies del
22/09/2015).
Des del Més Ebre pensem que
la societat catalana és madura
per construir el seu propi futur a
través de les urnes i que no hi
ha res que no es pugui decidir a
través d’aquestes.
Així que, voteu el que voteu,
voteu en gran. 

Queden dos dies
27-S: Cita amb la història per decidir

EN PORTADA

27-S. ELS SET CANDIDATS DE LA DEMARCACIÓ TARRAGONINA

Dimarts passat, el Col.legi de
Periodistes de les Terres de
l’Ebre va organitzar un

Debat-Col.loqui amb els set
candidats de la demarcació.

El podeu veure a
www.ebredigital.cat (video
notícies del 22/09/15)

Germà Bel
Junts pel Sí

Bibiana Torres
PSC

Carme Abril
CUP

Hortènsia Grau
Catalunya sí que

es pot

Jaume Solé
PPC

Matías Alonso
Ciutadans

Toni Polo
Unió



DIVENDRES 25 DE SETEMBRE  DE 20154 www.mesebre.catTERRES DE L’EBREdiarimés
ebre

«»«»

Barcelona (ACN).- El Govern ha donat llum verda a la signatura
del conveni entre la Generalitat de Catalunya i l'Estat espanyol
per a la cessió i explotació de la xarxa d'indicadors ambientals
del delta de l'Ebre (XIADE). L'acord té per objecte l'establiment
de les bases per a la formalització del lliurament dels expe-
dients i la cessió per part del Ministeri d'Agricultura, Alimentació
i Medi Ambient al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat, a través de l'ACA, de l'ús i explotació de diverses
instal·lacions (obres i instrumental) que componen la xarxa d'in-
dicadors ambientals del delta de l'Ebre (XIADE), de manera que
l'ACA les pugui usar, mantenir, conservar i explotar. Està previst
que l'ACA destini 63.870 euros a l'any en el manteniment d'a-
questa xarxa d'indicadors, que està composta, entre d'altres,
per un laboratori totalment equipat, 52 punts SET de control de
la subsidència, 18 piezòmetres i 4 sondes de control de la qua-
litat de les badies. La XIADE és una actuació prioritària i urgent,
declarada d'interès general, del Pla Integral de Protecció del
Delta de l'Ebre (PIPDE). Un cop han estat finalitzades les obres
i actuacions de la XIADE per part de la societat estatal ACUA-
MED, segons apunta el Govern, és necessària una cessió d'a-
questes a l'ACA i al TES per tal que es pugui procedir a l'explo-
tació i el manteniment de la xarxa, concretament de les
instal·lacions i els instruments el manteniment dels quals corres-
pon a l'ACA segons el Protocol de col·laboració ACA-CHE signat
el 20-9-10.

Aquest mateix mes de setembre la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
(FADSP) ha tret un informe sobre la situació sanitària a les comunitats autònomes on sorprenentment
situa a Catalunya en el 15è lloc, quan el model català és un dels més reconeguts a nivell estatal i inter-
nacional.No obstant, les incoherències en la utilització dels indicadors fan que aquest document esdevin-
gui un mal instrument on s’utilitzen indicadors d’estructura, i com a molt d’activitat, de forma agregada,
sense citar quin és el nom del centre, en comptes d’analitzar críticament els resultats de la qualitat assis-
tencial prestada pels diferents centres i serveis tal com pertoca a una administració moderna, transpa-
rent i alineada amb els països capdavanters d’Europa, com és la catalana, on sí que es poden fer com-
paracions d’aquests indicadors cosa que no passa amb la resta de comunitats. En l’informe de la FADSP
es presenten sobretot dades d’estructura com, per exemple, el número de TACs. La major realització
de TACs vol dir que l’atenció és millor? Més activitat és millor? Des de Catalunya, s’ha impulsat el Projecte
Essencial, conjuntament amb societats científiques, que justament destaca allò que hem de deixar de
fer per afegir valor i qualitat a la pràctica clínica. Moltes de les recomanacions que s’han fet consisteixen
en demanar que no es facin TACs i ressonàncies magnètiques en casos com: nens i nenes amb sinusi-
tis sense complicacions, o en mal d’esquena, o en persones amb mal de cap sense patologia neurolò-
gica associada. Per cert, aquest projecte ha rebut el reconeixement de la comunitat científica internacio-
nal i serà l’eix del proper congrés sobre diagnòstic i sobretractament mèdic que es realitzarà a
Barcelona, organitzat per la Universitat d’Oxford i l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
(AQuAS). En contra del que diu l’informe de la FADSP, hem de tenir clar que Catalunya és la primera comu-
nitat autònoma en fer transparents els resultats del sistema de salut, de forma nominalitzada centre a
centre des del 2012, i posar-los en format de dades obertes, accessibles per a què ho pugui consultar
tota la ciutadania. Aquests informes donen resultats de qualitat i efectivitat assistencial tant importants
com la mortalitat a 30 dies per infart agut de miocardi, fractures de coll de fèmur, insuficiència cardía-
ca, etc. En canvi, aquesta no és una pràctica comuna a la resta de comunitats autònomes, per tant fa
impossible poder comparar aquests resultats de qualitat assistencial. Alguns resultats que dóna la qua-
litat assistencial a Catalunya en base als paràmetres esmentats són: alta satisfacció i fidelitat dels usua-
ris; reducció del nombre d’hospitalitzacions mèdiques de més del 3 % entre 2012 i 2014 (i superior al
6 % des de 2009); el percentatge global d’intervencions de cirurgia major ambulatòria (CMA) ha augmen-
tat del 52,4 % l’any 2009 al 58,4 % l’any 2014, amb una escassa variabilitat entre centres; el percentat-
ge de mortalitat a 30 dies de l’alta hospitalària per les malalties seleccionades mostra una tendència a
la baixa en el període 2011-2014; el percentatge de reingressos a 30 dies de l’alta hospitalària per malal-
tia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) mostra una tendència a la baixa a partir de l’any 2012 i el de
reingressos per insuficiència cardíaca crònica (ICC) ha disminuït lleugerament respecte l’any 2009; i,
reduccions significatives també en les taxes d’infeccions nosocomials, especialment de les bacterièmies
de catèter venós. D’altra banda, és important tenir en compte que els indicadors de resultats permeten

al sistema sanitari català poder-se comparar amb la resta de països de la Unió Europea, tal com es mos-
tra a l’informe publicat per l’AQuAS “La salut de la població de Catalunya en el context europeu” on es
poden veure els següents resultats: Catalunya encapçala, entre els països de la Unió Europea, l’espe-
rança de vida en néixer i també ocupa una posició destacada en esperança de vida en bona salut;
encapçala la classificació en millor percepció del seu estat de salut, després d’Irlanda; pel que fa a la
mortalitat per malalties de l’aparell circulatori, càncer de mama, suïcidi i càncer de pulmó entre les dones
és inferior a la d’altres països europeus; i té nivells baixos d’hospitalització per infart, malalties de l’apa-
rell circulatori, diabetis i fractura de fèmur.Pel que fa a les unitats de referència a l’Estat espanyol, on es
concentren tots els casos de malalties complexes que necessiten cures molt especialitzades, el 30 %
se situen en hospitals catalans. Això ve acreditat mitjançant el Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud a través d’una auditoria clínica independent sobre la qualitat assistencial. Així doncs,
pot pensar algú que la “comunitat autònoma número 15” és la que té més centres de referència desig-
nats desprès de passar una auditoria d’històries clíniques de qualitat assistencial? Un altra dada que
acaba de qüestionar l’informe de la FADSP és l’excel·lència de la recerca realitzada a Catalunya. Algunes
dades: el 50 % dels fons de recerca europeus del programa Horitzó 2010 que arriben a Espanya es des-
tinen a centres catalans, mitjançant fons competitius; i dels fons competitius que destina l’estat espan-
yol a recerca biomèdica, el 35 % van a centres catalans. D’altra banda, la qualitat de la recerca es mesu-
ra pels articles publicats en revistes especialitzades i també pel número de vegades que altres investi-
gadors citen aquests articles. A patir d’aquí tenim, segons el Mapa bibliométrico espanyol, que els tres
primers hospitals amb més producció científica són: Clínic, Vall d’Hebron i Sant Pau. I, segons la qualitat
d’aquesta producció, els cinc primers són: Clínic, Vall d’Hebron i Sant Pau, a més de Bellvitge i Germans
Trias i Pujol. Per cert, Catalunya dobla en producció científica d’alta qualitat a la segona comunitat de la
classificació. Algú pot seguir pensant que els centres i hospitals “de la comunitat autònoma número 15”
són aquells que atrauen més talent i més recursos competitius i tenen més producció científica i de més
qualitat? I algú pot pensar que la recerca de qualitat es pot fer en hospitals que no tenen bons resultats
assistencials? I tot, malgrat l’infrafinançament crònic respecte d’altres comunitats autònomes, com el
País Basc que disposava el 2014 de 1548,34 euros/hab. i Navarra de 1467,10 euros/hab., mentre que
Catalunya en tenia 1133 euro/hab. En el seu conjunt, els serveis sanitaris a Catalunya formen una admi-
nistració moderna, transparent, alineada amb els països capdavanters, als quals s’emmiralla, i presen-
ten i analitzen críticament els resultats de la qualitat assistencial prestada pels diferents centres i serveis
per poder créixer i millorar dia a dia.

Albert Gómez Sorribes, 
director dels Serveis Territorials de Salut a les Terres de l’Ebre

Llum verda al conveni entre la
Generalitat i l'Estat per a la cessió i

ús de la xarxa d'indicadors
ambientals del delta de l'Ebre 

Està previst que l'ACA destini 63.870 euros a l'any 
Nou tall de trànsit a la
nacional 340 per reclamar
la gratuïtat de l’AP-7. En
aquest cas, els convocants
ha estat les federacions de
veïns de Tortosa i
d’Amposta, farts, assegu-
ren, de la passivitat de les
administracions. Els mani-
festants van tallar el trànsit
a la nacional 340 a un
quart de 7 del vespre d’ahir
dijous entre Alcanar i
Vinarós. Segons informa,
ebredigital.cat, fou el
segon tall de carretera en
aquest tram de la nacional
en menys de 15 dies. El
primer, el van convocar els
alcaldes del municipis afec-
tats fa dos setmanes. Els
veïns van tallar la nacional
340 just al punt on creua el
riu Sénia, entre Alcanar i
Vinarós, per exigir la gratuï-
tat de l’autopista AP-7. La
protesta, que va durar vora
tres quarts d’hora, fou la
primera de les aturades de
circulació que els veïns
tenen previstes fer en les
pròximes setmanes. Les
entitats veïnals de Tortosa i
Amposta asseguren que
no s’estan prenent mesu-
res ni decisions efectives
per buscar solucions i que
l’última mesura de trànsit
per intentar reduir la sinis-
tralitat d’aquest tram, la de

col.locar 13 quilòmetres
de cons per evitar avança-
ments, encara és més peri-
llosa i crea més reten-
cions. Les federacions de
veïns de Tortosa i Amposta
van denunciar fa uns dies
l’Estat i la Generalitat
davant la justicia per no
posar solució, segons les
dos entitats, al col.lapse
de la carretera. També van
demanar que s’obri una
investigació per un pre-
sumpte tracte de favor a la
concessionària de l’auto-
pista. 
La Nacional 340 és una de
les carreteres que presen-
ta més accidents mortals

de la xarxa viària catalana i
només amb el que portem
d’any, al tram ebrenc, ja
s’hi han deixat la vida 13
persones. 

Nova reunió d’alcaldes
L’acte esta ̀ previst per
dimarts dimarts dia 29 de
setembre de 2015. A les
11 hores s’iniciara ̀ una
segona reunió de treball on
hi seran presents els alcal-
des de l l’Ametlla de Mar, El
Perelló, l’Ampolla,
Camarles, l’Aldea, Tortosa,
Amposta, Sant Carles de la
Ràpita i Alcanar.
També s’hi sumaran en
representació, els consells

comarcals del Baix Ebre i
Montsia ̀, així com el
Delegat del Govern a les
Terres de l’’Ebre.
El passat 10 de setembre
es va fer una primera tro-
bada al Perelló per consen-
suar punts d’acord
comuns, per presentar al
Ministerio de Fomento.
El dia 16 de setembre el
Conseller Sant Vila va estar
a la Delegació del Govern
de les TTEE amb tot el
grup implicat i dimarts 29,
novament al Perelló, conti-
nuaran amb els punts con-
sensuats i d’altres que
puguin sorgir d’ aquesta
nova trobada.

Nou tall de trànsit a la nacional 340 per
reclamar la gratuïtat de l’AP-7

Ahir dijous

SERGI QUERAL

Som realment la 15a comunitat autonòma en 

qualitat de l’atenció sanitària?

Opinió

Albert Gómez
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A L’Onada Bressol les safates d’experimen-
tació hi juguen un paper molt important en
l’adquisició de coneixements dels petitons,
ja  que aquestes proporcionen al nen una
major experimentació de diferents mate-
rials, i descobreixen al mateix temps noves
textures.

Les safates d’experimentació, permeten
als infants descobrir les diferents possibili-
tats dels materials proposats i fer els seus
propis supòsits del que passarà… tot sor-
prenent-se i animant-se a repetir-ho per tor-
nar a veure les conseqüències.

Els nens han de manipular, jugar i compar-
tir entre iguals per aprendre.

L’Onada Bressol. Investiguem amb 
les safates d’experimentació

Experimentem amb els sentits.
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L´Ajuntament de Deltebre i l’Ajuntament de Tortosa han presentat les línies de treball
a partir de les quals els dos municipis establiran vies de col·laboració durant els pro-
pers quatre anys. En aquest sentit, l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, i l’alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, han mantingut una reunió que ha servit per a definir les bases
d’aquests projectes comuns en el marc de la visita institucional que ha realitzat l’al-
calde de Tortosa a l’Ajuntament de Deltebre.
L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha destacat que aquest és “l’inici d’una relació que
ha de perdurar durant els vinents quatre anys i que ha de permetre establir vies de
col·laboració per treballar conjuntament projectes de l’àmbit turístic, de la promoció
esportiva, del foment cultural, dels serveis públics i també de lideratge territorial”.
De fet, Soler ha avançat que ja s’ha començat a treballar en diferents idees conjun-
tes que en breu es donaran a conèixer.
Per la seva part, l’alcalde de Tortosa, Ferran Bel, ha subratllat que “els dos munici-
pis més importants de la comarca han de sumar esforços per tal de compartir recur-
sos, experiències, sinergies i visió de territori”. Bel ha detallat que “Deltebre, atès la
seva importància, havia de ser la primera parada de la ronda de visites institucionals
que l’Ajuntament de Tortosa realitzarà a diferents municipis del territori”.
A la trobada, en la qual també han participat diferents regidors dels dos consistoris,
també s’han analitzat i debatut temàtiques que afecten de manera directa els dos
municipis.

El dia 1 d'octubre, a les 19 h. a la seu de la
Cambra de Tortosa, tindrà lloc la inauguració
oficial d'ATortosa Dtapes, acte durant el qual
es realitzarà una degustació «insitu » de les
tapes participants a alguns dels establiments
de les quatre zones de la ruta.
Serà la segona edició de la ruta/concurs, en
la que  participen 34 establiments de restau-
ració, cafeteries i bars situats en quatre
zones de la ciutat de Tortosa: Nucli Antic,
Centre, Ferreries i Temple.
Totes les tapes tindran un preu únic de 2,50
€, acompanyades d’una canya o d’un quinto
Estrella Damm. Francesc López, xef amb
estrella Michelin de l’Hotel Restaurant Villa Retiro, és la persona encarregada de la
supervisió de les tapes i un dels membres del jurat que escollirà la tapa guanyado-
ra del certamen, juntament amb el públic que fa la ruta.

Deltebre i Tortosa anuncien la
realització de projectes comuns que

permetran impulsar els dos municipis

1 d'octubre inauguració oficial de 
A TORTOSA D TAPES

Els dos consistoris presenten línies de treball per tenir vies de col.laboració

Vuit espectacles, sis companyies teatrals i de circ de quatre països diferents (França, Itàlia,
Finlaǹdia i Catalunya) i una cinquantena d'artistes. Són les credencials de la segona edició del
FesticAM, el festival de teatre i circ d'Amposta que organitzen l'Ajuntament d'Amposta i l'Escola
de teatre i circ d'Amposta (EtcA) i que tindra ̀ lloc el 9 i 10 d'octubre. Durant aquests dos dies
(divendres tarda i dissabte), a la capital del Montsià s'hi podran veure espectacles de teatre i
circ, però també música en directe, titelles i clown. Serà en quatre espais de la ciutat: la plaça
Ramon Berenguer IV i la plaça de l'Ajuntament, on es realitzaran els espectacles exteriors i gra-
tuïts (Iter, L'home roda, Las polis, i exhibicions de diferents disciplines circenses), i els auditoris
de la Lira i la Fila, on es representaran els espectacles de pagament (Somnis de sorra, Nuova
Barberia Carloni, Espectac̀olis). A més, també s'han programat tallers de circ al carrer (oberts
a tothom), i una exhibició de percussió a car̀rec de BatuKeem. Es tracta d'espectacles "de molta
qualitat i nivell artístic", assenyala Jordi Princep, de l'EtcA, i compta amb un programa "dissen-
yat i pensat perquè hi pugui gaudir tota la família". "És un festival uńic a les Terres de l'Ebre i ha
crescut respecte l'anterior edició", ha assenyalat Princep. I és que el FesticAM celebra enguany
la segona edició ampliant un dia la programació. 

L’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita ha convocat un total de 5 places de la planti-
lla de la Policia Local, en les següents categories: 3 places d’agent, en propietat; 1
plaça de sergent, en propietat; i 1 plaça de caporal, d’interinatge.  A les convocatòries,
que són en règim d’oposició lliure, s'hi podran acollir persones majors de 18 anys i que
no superin l'edat establerta per a la jubilació forçosa, amb nacionalitat espanyola i que
compleixin els requisits marcats en les bases de la convocatòria. 
L’alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, ha explicat que es convoquen aquestes places
amb l’objectiu de “dotar  el cos de la Policia Local dels recursos necessaris per millo-
rar la seva efectivitat i ampliar els serveis que presta, i, d’aquesta manera, oferir una
millor resposta a la ciutadania”. A més, Caparrós assegura que, “tots els grups polítics
municipals coincidim des de fa temps en aquesta necessitat de reforçar la plantilla del
cos policial”. Segons ha destacat Josep Caparrós, es tracta de cobrir cinc places que
ja estaven creades, però que continuaven vacants. Les bases de les convocatòries
estan disponibles al web www.larapita.cat i a partir de l'endemà de la darrera publica-
ció de l'anunci (al DOGC i al BOPT) s’obrirà un termini de 20 dies naturals per a la pre-
sentació d’instàncies a les oficines de l’Ajuntament.

FesticAM programa 
sis espectacles en dos dies

L’Ajuntament convoca cinc places
públiques de la plantilla de la Policia Local 

A la Ràpita

El festival i circ de teatre tindra ̀ lloc el 9 i 10 d'octubre, a Amposta

Segona edició
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La Fundació Bancària "la
Caixa" i el Consell Comarcal
de la Terra Alta han firmat un
conveni de col·laboració pel
qual l'Obra Social "la Caixa"
aportarà 7.000 euros al
Consell Comarcal terraltí, que
es destinaran al finançament
del servei de transport  d'11
persones residents a la
comarca fins al Centre de
Rehabilitació i Educació

Especial de Mora d'Ebre, a
la veïna comarca de la
Ribera d'Ebre. El Consell
Comarcal de la Terra Alta
destinarà íntegrament l'im-
port d'aquesta aportació
econòmica de la Fundació
Bancària "la Caixa" a la realit-
zació d'aquesta finalitat. Així
mateix, es compromet a
aportar tots els recursos
humans i materials necessa-

ris per dur a terme el pro-
grama de transport fins al
Centre Jeroni de Moragas.
La signatura del conveni,
vigent fins al 31 de desem-
bre de 2015, ha anat a
càrrec de Tatiana Caro,
directora d'Institucions a
Tarragona de Caixabank, i
de Carles Luz, president del
Consell Comarcal de la Terra
Alta.

L’Obra Social ‘la Caixa’ aporta 7.000 euros per al
transport d'onze veïns de la Terra Alta 

La presidenta del Consell
Comarcal de la Ribera
d'Ebre, Gemma Carim,
s'ha desplaçat a Barcelona
per participar en l'acte de
la signatura dels convenis
de col·laboració entre el
Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i
Alimentació i els 11 Grups
Leader del país, entre ells
el grup d'acció local del
Consorci Intercomarcal
d ' I n i c i a t i v e s
Socioeconòmiques (CIS)
Ribera d'Ebre – Terra Alta.
L'acte ha estat presidit pel
conseller Jordi Ciuraneta, i
la directora general de
Desenvolupament Rural,
Ester Peña, i Carim hi ha
assistit en qualitat de presi-
denta del Consorci interco-
marcal que gestiona el
programa d'ajuts euro-
peus Leader a les dues
comarques. 

El CIS gestionarà
els 4 milions

d'euros del fons
europeu Leader

2014-2020

Al Centre Jeroni de Moragas de Móra d’Ebre

L'església de Sant Pere del
Poble Vell de Corbera d'Ebre va
acollir el dijous 17 de setembre
l'acte inaugural de les VII
Jornades Gastronòmiques del
Corder, que es desenvoluparan a
16 restaurants de la comarca
entre 18 de setembre i el 25
d'octubre de 2015. Les jornades
tenen com a objectiu promocio-
nar la carn de corder produïda a
la comarca i la resta de produc-
tes agroalimentaris de qualitat
de la zona, especialment el vi i
l'oli, però també l'embotit, la
mel, la fruita seca i els dolços.

L'acte el van presidir el president
comarcal, Carles Luz, i l'alcalde
de Corbera d'Ebre, Antonio Àlva-
rez, acompanyats de represen-
tants de les entitats col·labora-
dores de les jornades, entre els
quals el president del Consell
Regulador de la Denominació
d'Origen vinícola Terra Alta, Joan

Arrufí, qui també va fer ús de la
paraula. El protagonisme de l'ac-
te, però, el va tindre el restaura-
dor Salvador Miralles, de l'Hotel
Miralles d'Horta de Sant Joan,
qui va ser encarregat de fer el
pregó coincidint amb la seua jubi-
lació.

Miralles, un dels empresaris del
sector de l'hostaleria i del turis-
me més destacats de la comar-
ca, va explicar la seua llarga tra-
jectòria professional en aquest
sector, però també es va referir
a la seua activitat professional
com a pastor i ramader. En
aquest punt, Salvador Miralles va
explicar les qualitats del corder
terraltí, uns animals que pasturen
al camp, que fan exercici i que
són sacrificats a la mateixa
comarca, sense patir l'estrès
dels transports llargs cap a l'es-
corxador. També va tindre parau-
les de lloança per al vi de la Terra

Alta, un producte que en els
últims anys ha experimentat un
salt qualitatiu molt remarcable i
que, en opinió de Miralles, repre-
senta tot un orgull per a la con-
trada.

La presentació de les Jornades

del Corder va finalitzar amb una
degustació de punxades elabora-
des pels restaurants partici-
pants, acompanyades de vi de la
denominació d'origen (DO) Terra
Alta i d'un tast d’oli de la denomi-
nació d'origen protegida (DOP)
Terra Alta.

El pregó del restaurador Salvador Miralles inaugura les 
VII Jornades Gastronòmiques del Corder de la Terra Alta

A l’esglèsia de Sant Pere del Poble Vell de Corbera d’Ebre
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A la Ràpita

L’activitat consistia a convi-
dar tothom a deixar en algun
lloc de la Ràpita un llibre que
ja s’hagués llegit i es volgués
compartir. Per fer més efec-
tiva la sembra, la regidoria va
preparar un centenar d’eti-
quetes que es podien apegar

a la primera pàgina interior
del llibre que s’alliberés. A
l’etiqueta s’havia d’escriure
la data (21 de setembre) i el
lloc on es va deixar el llibre.
La persona que trobés un
d’aquests llibres se’l podia
quedar, llegir-lo i el proper
21 de desembre (data de la
segona sembra de llibres)
l’haurà d’abandonar a un
altre lloc perquè algú el trobi
i es repeteixi el procés. La
sembra de llibres és una for-
mat originari del Club dels
Llibres Perduts, grup de
Facebook que ja ha promo-
gut tretze edicions en l’àmbit
mundial d’aquest allibera-

ment de llibres pels carrers
de les ciutats. L’activitat
busca fomentar els hàbits de
lectura i la idea de compartir
els llibres per tal que la cultu-
ra arribi a tothom.  Segons la
regidora de Cultura, Èrika
Ferraté, “estem molt satis-
fets de la participació que hi

ha hagut en aquesta activitat
engrescadora”.  La primera
gran sembra de llibres va fer
que més de 50 persones hi
col·laboressin activament i
que, a més, compartissin a
través de les xarxes socials
les imatges dels llibres allibe-
rats durant tota la jornada.

La ciutadania participa en una 

‘gran sembra de llibres’ 

La regidoria de Cultura
de l’Ajuntament de la
Ràpita, amb la col.labo-
ració de la biblioteca
municipal Sebastià Juan
Arbó, va organitzar el
passat dilluns 21 de
setembre la primera
gran sembra de llibres.

La novena edició de la Fira de Brocanters, organitzada per l'Ajuntament de Móra la Nova al pavelló firal municipal, ha vist consolidar-
se la participació dels expositors, igual que els passats anys al voltant de la quarantena, concretament 37, vinguts d'arreu de l'Ebre
i Tarragona, Lleida, Barcelona, País Valencià i la Franja de Ponent, i també ha vist com augmentava el públic assistent. Segons la
regidora de Fires, Míriam Vinaixa, "No podem donar dades concretes  perquè no seguim un mètode per comptabilitzar els assistents
però sí que hem comprovat un increment d'aquests visitants i hem constatat que als visitants locals se sumen d'altres poblacions
veïnes així que la nostra valoració del certamen sols pot ser positiva". En l'edició d'enguany, a més de poder comprar els diferents
productes que els expositors van posar a la venda: monedes, joguines, articles militars..., també es va poder pujar en la tradicional
subhasta de les 12 del migdia. S'hi van posar a subhasta 51 lots, dels quals més de la meitat van ser venuts.

Bona assistència de públic a la Fira de Brocanters de Móra la Nova

El Festival d'Intervencions Efímeres de Tortosa

Aquest certamen, estrenat
la tardor passada, va resul-
tar un èxit de participants i
de públic en aquella prime-
ra edició. Enguany, els sis
equips escollits han sortit
d'una terna de 50 concur-
sants, amb perfils diver-
sos, majoritàriament arqui-
tectes, però també del
món de les belles arts i el
disseny, i vinguts d'arreu
de Catalunya, Espanya i
altres països. El color és
enguany el tema sobre el
qual versaran les sis inter-

vencions, que s'instal·laran
al Museu, al Palau
Montagut, al Palau
Episcopal, al Convent de la
Puríssima, al pati de Sant
Jaume i Sant Maties (Reials
Col·legis) i al pati de Sant
Jordi i Sant Domènec
(Escola d'Idiomes).
L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, un dels impul-
sors del festival, Roman
Aixendri, i la cap tècnica de
Cultura, Maria Josep Bel,

han presentat els detalls de
la segona edició d'A Cel
Obert.
La idea d'aquest festival,
expliquen els autors del
projecte, és "convertir dife-
rents emplaçaments amb
un pes històric notori en
escenaris de creacions
artístiques efímeres". Les
sis intervencions provo-
quen un seguit d'itineraris
per la ciutat que permeten
revisitar aquests sis edificis

singulars de Tortosa trans-
vestits durant tres dies en
una obra d'art contemporà-
nia a través de la visió par-
ticular dels seus creadors.
Si en l'edició passada van
ser les contraposicions, el
lema d'aquest any és el
color. Els títols dels projec-
tes seleccionats són
"Retalls d'ombra",
"Entrecintat", "Matís de
cels", "De la luz del patio" i
"Skylines".

El color protagonitza la 2a edició 
d'A Cel Obert

Sis edificis històrics del
centre de Tortosa, que
tenen en comú disposar
d'un pati obert i un
entorn d'alt valor patri-
monial, allotjaran del 2
al 4 d'octubre les crea-
cions dels sis equips
artístics seleccionats
en la 2a edició d'A Cel
Obert, el Festival
d'Intervencions Efímeres
de Tortosa. 

Més Ebre recomana

El roquetenc Ignasi Blanch lidera el projecte de l'ICS 'Centres
mèdics il·lustrats' 

Tortosa (ACN).- L'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa s'apunta al pro-
jecte de l'Institut Català de la Salut (ICS), i pioner al territori, 'Centres
mèdics il·lustrats', que tracta de fer més humana i alegre la Unitat de
Pediatria del centre sanitari amb il·lustracions creades per artistes de
les Terres de l'Ebre. El líder de tot plegat és l'il·lustrador i professor
roquetenc Ignasi Blanch, que coordina fins a divuit il·lustradors que, de
manera altruista i voluntària, treballen des d'aquest dilluns en la deco-
ració de la planta infantil de l'hospital. Així, cada artista dibuixarà un
animal del Delta de l'Ebre o del Parc Natural dels Ports a cadascuna
de les habitacions, i entre tots crearan un mural al passadís. Ignasi
Blanc, conegut per ser l'únic representant de Catalunya i l'estat espan-
yol en el projecte internacional East Side Gallery sobre el mur de
Berlín. Des de llavors ha engegat diversos projectes, entre els quals
intervencions en hospitals. Per exemple, l'any 2013 ja va dirigir una
altra acció del projecte 'Centres mèdics il·lustrats', en aquella ocasió
a Barcelona, en què es van decorar totes les consultes, sales d'espe-
ra i passadissos de dues plantes de pediatria dels CAP de la
Guineueta i el Besòs. Al desembre del mateix any, a més, es van pin-
tar dues sales infantils de la Unitat de Cremats de la Vall d'Hebron.
encara abans, entre el 2005 i el 2007, Blanch també va coordinar el
projecte 'Humanitzem els hospitals', en què es van pintar quatre plan-
tes infantils de l'hospital de dia de la Vall d'Hebron de Barcelona. A
Tortosa, i com és habitual en les seves actuacions, el professor es fa
acompanyar pels seus alumnes d'Il·lustració de l'Escola de la Dona de
la Diputació de Barcelona. En aquest cas, però, la gran majoria són
de les Terres de l'Ebre.
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Isabel CarrascoCRAC de la setmana: Mercè Gisbert 
«TENIM TENDÈNCIA A TORNAR A INVENTAR LA RODA»

Mercè Gisbert és doctora
en Ciències de
l’Educació i especialista
en Tecnologies aplicades
a l’educació, és membre
del Plenari del Consell
Nacional de la Cultura i
les Arts de Catalunya
(CoNCA), organisme que
té per objectiu fonamen-
tal vetllar pel desenvolu-
pament de l’activitat cul-
tural i col·laborar en l’or-
denament de la política
cultural en tot el que
refereix a la creació
artística. És membre,
també, del Consell
Escolar de Catalunya.
Està vinculada al món de
la cultura popular i tradi-
cional, especialment a
l'àmbit de les bandes de
música. Actualment és
vicepresidenta de
l’Agrupació Musical
Senienca des d’on impul-
sa el Certamen
Internacional de Bandes
de Música “Vila de La
Sénia” (que el 2016 cele-
brarà la X edició) i el fes-
tival de Músiques en
Terres de Cruïlla del que
aquest any 2015 es farà
la III edició.

Més Ebre: La universitat
necessita canvis importants?
Mercè Gisbert : Sí, real-
ment, necessita molts canvis
des de dins. L’any 2011 quan
acaba tot el procés d’adapta-
ció a l’Espai Europeu
d’Educació Superior, es pro-
dueix un punt d’inflexió res-
pecte a la implantació de can-
vis que havien de suposar,
també, innovacions.
L’oportunitat perduda de dis-
senyar uns nous títols orien-
tats a una realitat canviant, fa
que es perdi la darrera oportu-
nitat de superar l’anacronis-

me. L’entorn, el mercat labo-
ral i professional i, inclús, el
propi desenvolupament dels
individus, sempre aniran més
de pressa que les necessitats
reals de tots ells.
Respecte al funcionament
general de la universitat, crec
que hi ha massa inferències
externes (principalment admi-
nistratives) que dificulten molt
poder tenir un projecte d’uni-
versitat que sigui propi i dife-
renciat del de la resta.
En aquests darrers anys, a
més, s’han congelat tots els
pressupostos de les universi-
tats. El més greu de tot això
és, que entre aquests, estan
els de recerca i els de profes-
sorat. Les conseqüències de
tot això són tan greus que, en
molts d’anys, no tornarem a
recuperar la posició que
havien aconseguit tenir al
món les universitats catala-
nes.
ME: Quin paper té actualment
la universitat com a referent
per al desenvolupament
social i econòmic del país.
MG: Per a contestar aquesta
pregunta crec que el més sen-
zill és prendre com a exemple
la universitat que tenim de
referència aquí al nostre terri-
tori, la URV. És evident que
aquesta institució ha desenvo-
lupat i desenvolupa un impor-
tant paper des del punt de
vista de la creació de coneixe-
ment i de la transferència d’a-
quest per a incentivar i garan-
tir el desenvolupament social i
també econòmic. Tot i així, la
Universitat no acaba de ser un
motor econòmic perquè, ni
l’administració educativa ni el
sector productiu la conside-
ren la millor inversió, sinó que
tenen tendència a considerar-
la una despesa.
ME: En els darrers 20 anys
molts països europeus han fet

profunds canvis en els seus
sistemes de governança uni-
versitària. El comú denomina-
dor que ha impulsat les refor-
mes es basa en un context
més exigent per a les universi-
tats per respondre a la globa-
lització i la internacionalitza-
ció, per facilitar la diferencia-
ció i per respondre als reptes
d’una major competència
nacional i internacional. Estan
les nostres universitats inter-
nacionalitzades i globalitza-
des?
MG: La resposta és positiva
en ambdós casos. Ara
mateix, totes les universitats
estan connectades amb la
resta del món, els professors
i els estudiants, també el per-
sonal d’administració i ser-
veix, fan intercanvis (presen-

cials), participen en xarxes
(presencials i virtuals) i des de
fa temps que una de les
estratègies de la nostra uni-
versitat és la internacionalitza-
ció, no només de la recerca
sinó també i especialment de
la docència. Els programes
europeus han ajudat molt,
però el pla d’internacionalitza-
ció de la URV ha estat fona-
mental per aconseguir-ho.
Però, els països més
avançats tenen, en les seves
universitats, el principal motor
de generació de coneixe-
ment, d’innovació i de canvi i,
per tant, de riquesa. Ens falta
un canvi cultural molt impor-
tant en aquest aspecte.
ME: Tecnologies aplicades a
l'educació. En què consisteix?
MG: Aquesta és la meva

especialitat. A la que m’he
dedicat i em dedico des de la
perspectiva de la docència de
la recerca i de la gestió. És
una disciplina que aborda l’a-
plicació de les tecnologies
(totes elles) al procés educa-
tiu per tal d’afavorir el procés
d’ensenyar i el d’aprendre.
Qualsevol “artefacte” o aplica-
ció tecnològica que sigui usa-
ble en un procés educatiu és
objecte de la nostra atenció, i
susceptible de ser aplicat en
un procés formatiu.
La Tecnologia aplicada a l’edu-
cació pren un protagonisme
important a partir de l’inici de
l’era Internet. És a partir de lla-
vors quan els dispositius tec-
nològics connectats generen
nous espais, noves modalitats
i noves propostes educatives.
La “revolució” Internet, com
s’ha anomenat, arriba el nos-
tre país a principis dels anys
90 i es crea als USA a finals
dels anys 60.
ME:No creus que no hi ha res
millor que aprendre del que ja
s’ha fet i extreure’n els ensen-
yaments que millor puguin
ajustar-se a Catalunya.
MG: Si clar, som un país que
tenim tendència a “tornar a
inventar la roda” en lloc de
servir-nos de bones pràcti-
ques i adaptar-les. En unes
altres ocasions aquest “seguir
l’exemple” l’adoptem sense
tenir en compte com els ha
anat als altres que l’han apli-
cat abans. En qualsevol cas el
més important, crec, que
abans de prendre una decisió
és saber que s’ha fet, com a
funcionat i quines possibilitats
tenim d’adaptar-ho. En cas
que no hi hagi precedents ni
documentació al respecte és
quan hauríem de començar
un projecte des del principi.
ME: Com a Senienca i vincu-
lada al món de la cultura,

explica'm el binomi Sénia-
música?
MG: Bé, jo sempre explico
que tinc una vida paral·lela al
món de la cultura i especial-
ment al món de les bandes de
música. Jo no toco, ni he
tocat mai, cap instrument i
aquesta es pot ser la pregun-
ta que m’han fet més vega-
des. Jo arribo a la música indi-
rectament (riu). Els meus
amics de menuda i els meus
germans, clarinetistes els
dos, m’hi porten de la mà.
Com que és una de les meves
passions, l’any 1998 vaig ser
la presidenta de l’AMS, el que
em va permetre treballar per
la música encara que no la
interpretes, durant 9 anys i
mig. Des de llavors en sóc la
vicepresidenta.
A la Sénia l’AMS és una asso-
ciació molt important perquè
té molts socis (uns 600 en un
poble de 6000 habitants) i
perquè ja és centenària.
L'AMS sempre ha estat activa
i sempre ha contribuït a la for-
mació cultural de la ciutada-
nia. La seva principal tasca ha
estat l’ensenyament musical i
la seva principal demostració,
la banda de música. Durant
tots aquests anys hem dut a
terme molts projectes musi-
cals i culturals i estem molt
satisfets dels resultats i
agraïts pel suport que sempre
hem tingut. El Certamen
Internacional de Bandes de
Música ‘Vila de La Sénia’ és
segurament el més important
per la seva projecció. El 2016
se celebrarà la X edició.
També tenim «Músiques en
Terres de Cruïlla» que des de
fa tres anys mira d’aplegar,
cada octubre, diferents mani-
festacions artístiques de tots
els territoris de parla i cultura
catalana. Aquesta pròxima
edició, no us la perdeu! 

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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Aquesta setmana els patinadors i patinadores del Grup xou petit del Club Patí L’Aldea i els del Grup xou gran i quar-
tet del Reus Deportiu han viatjat fins a Cali (Colòmbia), per participar al MUNDIAL DE PATINATGE ARTÍSTIC que s’està
disputant en aquesta ciutat.
Ambdós clubs arriben amb un nivell molt alt després d’haver aconseguit una quarta plaça a l’europeu (el CP L’Aldea),

juntament amb la plata del quartet reusenc. L’equip gran d’aquest últim club accedeix directament al mundial gràcies
a la segona plaça que va aconseguir en l’estatal. 
La retransmissió del MUNDIAL es pot seguir en directe a la següent adreça: http://www.fedepatin.org.co/  canal ofi-

cial de la federació Colombiana, també es pot consultar la programació del campionat a la web oficial del MUNDIAL:
http://artisticocali2015.co/.

El Club Patí l’Aldea, a Colòmbia
A CALI 

Mundial de Patinatge artístic

Ja vaig explicar la setmana
passada que iniciàvem la tem-
porada dels programes es-
portius a Canal Terres de l’E-
bre. I que una de les novetats
ha estat la secció Celma Con-
fidencial en la que el col.labo-
rador de Més Ebre, Joaquin
Celma, informa de les seues
‘bombes’ de la setmana. 
Hi haurà telespectadors i

lectors que no creuran a Joa-
quin Celma i que pensaran
que s’inventa la informació.
No és així. Dilluns passat, al
programa MINUT 91, a Canal
TE, a més de fer les pregun-
tes ‘incòmodes’ als convidats,
va avançar les notícies previs-
tes. Celma va parlar dilluns, en
la seua secció a la televisió,
d’un entrenador que aquesta
setmana seria cesssat, de Se-
gona catalana.
Jo li vaig preguntar si seria

el de l’Hospitalet i en aquell
moment ell va respondre que
no ho podia dir. Era aviat. Ahir
dijous es confirmava la desti-

tució de Julio Lasaosa al cap-
davant de l’Hospitalet. 
Però és que Celma també

va avançar que un entrenador
de Primera catalana dimitiria.
Ho va dir en el programa ante-
rior. I així ha estat. Gregorio
Rodriguez ha dimitit com a
tècnic del Reddis. No és increi-
ble. Es Joaquin Celma. 
I, per acabar, el senienc

amb residència a Madrid, un
entusiasta del nostre futbol, va
anunciar més novetats a les
banquetes i les han hagudes,
a Godall.  
Per tant, dilluns vinent nova

cita amb Celma Confidencial a
Canal TE (22.35 h). Us ho per-
dreu? Jo no...

Confidencial Celma

ANTONIO MORALES ÉS, DES DE DIMECRES, NOU
TÈCNIC DEL CAMPREDÓ, DE LA 3A CATALANA

ANTONIO MORALES, AL CAMPREDÓ

I al gandesà Oriol Vallespí

La Rapitenca incorpora a
Xavi Marquès

JUGAVA AMB EL REUS

La Rapitenca potencia la seua plantilla. La setmana passada in-
formàvem de que el jove gandesà Oriol Vallespí estava entrenant
amb l’equip. I ja ha fitxat. Oriol estava a l’Ascó. 
I aquesta setmana ha estat entrenant amb els rapitencs el tor-

tosí Xavi Marquès. I també ha fitxat.
Marquès, un dels puntals del Reus els darrers anys, no va reno-

var amb el club roiginegre i va estar en tractes amb l’Ascó. No va
fitxar i, fins el desembre, quan es tornarà a obrir el mercat, jugarà
amb la Rapitenca. Si llavors rep una oferta d’un club de categoria
superior i li interessa, podria marxar. Sino, seguirà a la Rapitenca
fins el final de temporada. Un reforç de luxe per a l’equip que en-
trena Nando Crespo que veu ara incrementada la seua qualitat. 

Va vèncer el Palamós (2-0)

L’Ascó pateix però guanya
TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó va vèncer un dels
cuers, el Palamós (2-0), en un
partit que no es va decidir fins
la segona meitat. A la prime-
ra, els asconencs van tenir
moltes dificultats i no van po-
der superar l’entramat defen-
siu d’un Palamós ben posat. A
la represa, el gol d’Eric, de
molta qualitat individual, va
obrir el duel i l’Ascó, amb més
espais, va decidir. Una centra-

da des de la dreta va aprofitar-
la Virgili, amb un control ex-
cel.lent per establir el 2-0 defi-
nitiu.

L’Ascó visita diumenge el
Júpiter, tercer classificat 

(12 h).

Proper rival

Els tres ebrencs van guanyar

Tres victòries

PRIMERA CATALANA

A diferència de la jornada
passada, en aquesta, els tres
equips ebrencs de la catego-
ria van guanyar els seus par-
tits, assolint la primera victò-
ria.
La Rapitenca va superar el

Viladecans (4-1). El partit era
igualat fins que una contra
d’escola, ben portada per Mo-
ha, amb passada magistral,
d’esperó, de Páez a Òscar
que va fer l’1-0. El Viladecans
va deixar jugar i va intentar
fer-ho. Els rapitencs, molt apli-
cats i amb bona actitud, van
fer la pressió i així van recupe-
rar pilotes i van inventar con-
tres enverinades que van su-
posar el 2-0 (Òscar) i el 3-0,
obra d’Àngel, que va anticipar-
se al central rival.
El Viladecans va fer un gol

però la Rapitenca va senten-
ciar amb el 4-1, de penal,
transformat per Xavi Anell.
L’Amposta, per la seua ban-

da, va imposar-se al Torre-

dembarra (2-0), amb gols de
Becerra. L’equip va tenir tot el
caràcter que no va oferir a Vi-
laseca i va sumar una victòria
important gràcies a la seua
aplicació i a la seua implica-
ció, sabent mantenir el con-
trol de la confrontació.
Per últim, el Jesús i Maria,

molt ferm en defensa, va su-
mar els punts en la seua visi-
ta a Sitges, al camp del Subu-
rense (0-1). Un gol de Cuenca
va valdre la victòria. Els d’An-
gel Garcia la necessitaven per
la confiança. Van acabar pa-
tint perquè van perdonar
abans la sentència.  

Membres del Club Patí l’Aldea.
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Bon partit de l’Ulldecona amb
molta intensitat i amb molta
concentració, davant un equip
com el Valls amb jugadors molt
experimentats a la categoria.
Les ocasions es van repetir a
les dos porteries, tant el Valls
com l’Ulldecona haguessin po-
gut marcar més gols, però l’e-
fectivitat davant la porteria local
i les grans parades del porter
Vizcarro van fer que els punts
es quedessin a casa. Roberto i
Chimeno van fer els gols. L’afi-

ció va marxar molt satisfeta,
pel gran partit i per la victòria.

Fitxatge
Aquesta setmana ja estarà a
l’Ulldecona, Versiano, jugador
esquerrà molt tècnic i ràpit pro-
vinent de la cantera de l’Ampos-
ta. Tant a la directiva com a la
plantilla hi ha molt de compro-
mis i això es transmet dins al
camp. Els sis punts obtinguts
fins ara donen confiança en el
llarg camí per la permanència.

Pas endavant de l’Ulldecona
SEGONA VICTÒRIA, CONTRA EL VALLS (2-0)

El Catalònia farà diumenge, després del partit del primer equip, la pre-
sentació de tots els equips. El primer equip rebrà a l’Ampolla (16.30
h) i la presentació serà a les 18.30 h. Els d’Enric Aleixendri van empa-
tar a la Riera. La Riera va sortir amb força i amb un gol olimpic va fer
l’1-0. El partit, al primer temps, fou intens i molt obert, sense gairebé
centre del camp. Pau Diez i Regolf van capgirar el marcador a favor
d’un Cata que va tenir resposta al gol local. Fou una primera meitat bo-
ja, amb escletxes tàctiques i anades i tornades. La Riera va empatar
abans del descans. A la represa, es va acusar l’esforç del primer
temps però, tot i això, hagués pogut passar de tot. Al final, 2-2.

Diumenge, a la Santa Creu, presentació
del futbol base 

EMPAT A LA RIERA, DEL CATALÒNIA

El Gandesa no ha començat bé el campionat. L’actitud i la intensitat
en la que juga l’equip no té res a veure, fins ara, amb la que va tenir
la lliga passada. Hi ha temps de millora, però la imatge de l’equip,
principalment al primer temps, preocupa. No va estar dins del partit
i el Roda es va avançar amb el 0-2 i hagués pogut fer altres gols. A
la represa, més amb el cor que amb el cap, els gandesans van millo-
rar i en la recta final del duel van reduir distàncies. Es va intentar però
no es va poder empatar. Ha hagut teràpia de grup al vestidor per re-
vertir la situació amb la confiança plena de que així serà perquè hi ha
equip per poder fer-ho. La reacció arribarà. 

El Gandesa no troba la bona direcció i
cedeix una derrota a casa

AMB EL RODA, 1-2

L’Ampolla va assolir una victòria amb doble valor davant d’un dels
rivals en la lluita per la permanència. Va ser molt important el gol
matiner de Robert, el destacat del partit. Era el primer minut i l’1-
0 va donar molta tranquil.litat a l’equip de Baltasar. L’Hospitalet,
descentrat, va oferir facilitats que l’Ampolla, ben posada, va sa-
ber aprofitar. Als 21 minuts, Ripollès feia el 2-0 i refermava la fei-
na local. Ja la represa, els ampolleros, després d’una fase en què
el duel va estar travat, van decidir amb el segon gol que marca-
va Robert. Malgrat reduir distàncies, els de Baltasar sentencia-
ven amb el quart gol.

L’Ampolla es destapa i goleja a
l’Hospitalet (4-1)

DESTITUCIÓ DEL TÈCNIC VISITANT

Jugadors del Tortosa, en acabar el partit al vestidor. 

Josep Lluís Bartolí ha deixat
de ser el tècnic del Godall.
Discrepances amb jugadors
han pogut ser el motiu. El tèc-
nic marcava una professionali-
tat que jugadors de l’equip, en
alguns casos, no podien se-
guir i aquest fet ha desencade-
nat la decisió de l’entrenador. 
El Godall podria tenir nou

entrenador el proper cap de
setmana. S’ha parlat amb un
entrenador de la comarca i
s’espera resposta. Aquesta
pordria arribar els propers

dies.

Derrota
D’altra banda, el Godall va

perdre, diumenge passat, con-
tra el Torreforta (0-1). El gol vi-
sitant fou molt aviat i, malgrat
la insistència local, sobre tot
al segon temps, no va haver la
claredat suficient per poder
aprofitar les situacions que es
van crear.
El Godall visita diumenge el

Camarles, en un dels derbis
de la jornada. 

Bartolí no continua com a tècnic al Godall
Ja s’ha contactat amb un entrenador que podria fitxar en uns dies

HA DECIDIT DEIXAR-HO, DESPRÉS DEL DARRER PARTIT

Diumenge va tenir lloc una
trobada d’exjugadors del CD
la Cava que van formar part
d’una etapa gloriosa del club
a la Tercera divisió, a finals
dels 70 i principis dels 80. 
La concentració fou al

camp pel matí i, després del
dinar, van assistir al partit la
Cava-Alcanar, on van rebre
un reconeixement al des-
cans. 
Els jugadors històrics del

CD la Cava que van poder as-
sistir a la trobada, foren: Al-
fonso,Asin,Borja,Brull,César,

Ramón Coch, Francis, Fres-
quet, José Ramón, José, La-
ge,Llorca,Manils,Martinez,Je-
sús Navarro,Juan José
Navarro,Raga,Rubiales,San-
taella, Sarabia,Tarrazona,To-
ni,Valldeperez,Verdiell i Gar-
cia Ramos   
“Va ser una jornada molt

emotiva, de grans records i
anècdotes. Ente els mo-
ments emotius, a més de re-
trobar-nos després de molts
anys en alguns casos, va ser
en arribar al camp i poder sa-
ludar a molts aficionats, exdi-

rectius i la vidua d'Alfredo Ar-
nau- primer president que
vam tindre a la 3ª divisió. Tot
plegat, molt gratificant, re-
cordant també als que no
van poder assistir per motius
personals i també als que
ens han deixat en tot aquest
temps perquè ja no estan en-
tre nosaltres i per als que
també vam tenir un bonic re-
cord”.
Al descans del partit la Ca-

va-Alcanar, els exjugadors
del club van sortir al camp a
saludar als assistents. La jun-

ta actual del CD la Cava va
regalar-los-hi a cadascun un
llibre de la història del club i
un sac d'arròs.

Trobada d’exjugadors del CD la Cava
DE FINALS DELS 70, QUAN L’EQUIP ESTAVA A LA TERCERA DIVISIÓ

Bartolí.

El Camarles va guanyar al camp del R. Bítem (1-3) en partit de fes-
tes. Un partit molt igualat en el que els locals van sortir amb la
lliçó ben apresa del que volien i del que havien de fer. D’aquesta
forma, van construir una teranyina que va obstruir el joc de crea-
ció dels locals, que, per aquest motiu, no es trobaven còmodes i
no podien desequilibrar. El Camarles, a més, va avançar-se amb
una genialitat de Cristian, amb una rematada inverosimill a la sor-
tida d’una falta. Era l’únic recurs possible. El R. Bítem va intentar-
ho però sense molta claredat, excepte una ocasió que va evitar
Quim. A l’inici de la represa, fou clau pels visitants el 0-2, obra de
Teixidó, després d’una gran centrada des de l’esquerra. Amb el 0-
2, els locals van jugar més amb el cor que amb el cap. Van fer el
segon travesser i Miguel va marcar l’1-2. El Camarles, llavors, va
tenir dubtes i el R. Bítem va poder empatar. Però en els darrer mi-
nuts, arran d’un córner, Fresquet va sentenciar. 
Els de Bartolo, molt efectius diumenge, ja tenen set punts.

El Camarles s’enlaira a Bítem
Els de Bartolo, amb ofici, foren més efectius

VA VÈNCER PER 1-3

Triomf del Camarles a Bítem.

La Cava va aconseguir la primera victòria, contra l’Alcanar (4-2).
Una victòria que li mancava per la confiança. Tot i que encara té as-
pectes per a millorar, el defensiu principalment, l’equip fou més efi-
caç ofensivament malgrat patir fins el quart gol. Els locals es van
avançar amb gols de Ferran i d’un emergent Llaveria. Va reduir
distàncies l’Alcanar (gol en el que es va reclamar una possible falta
a Mario) i amb el 2-1 el partit va estar molt trencat, sent molt esti-
rat. El 3-1 fou espectacular de Llaveria amb un retall i un xut que va
posar la pilota a l’escaire. Però la Cava, encara feble darrera, va
veure com l’Alcanar, que està demostrant que sap reaccionar quan
té el marcador desfavorable, reduia distàncies amb gol marca de la
casa d’Adrià. Amb el 3-2, la fracturació del duel fou màxima fins que
una contra va generar l’assistència de Guillem a Jaime i el 4-2. Des-
tacar el retorn de David Ramirez, després de la lesió.   

La cava assoleix la primera
victòria de la lliga

VA VÈNCER L’ALCANAR 4-2

Al descans del partit la
Cava-Alcanar, els

exjugadors van rebre un
reconeixement de part del

club 

Reconeixement

El Tortosa va guanyar el
Cambrils, un altre dels aspi-
rants, a priori, a l’ascens (1-
0). Tres punts valuosos en un
partit igualat, tàctic en el que
els dos equips volien equivo-
car-se poc i en el que un gol
a la segona meitat, de Mo-
chi, va valdre una treballada
victòria. Va ser un partit d’es-
tratègia en el que el Cam-
brils, amb Garrido, va mos-

trar el seu potencial. El Torto-
sa, amb ofici en defensa i
molta aplicació tàctica, va
respondre i va oferir la seua
versió en un partit en què el
resultat era important. 
Albert Arnau va jugar du-

rant la segona meitat, va en-
trar per l’argentí Ives que va
debutar a l’estadi. El Tortosa
és líder (ha guanyat els tres
partits de lliga).

TRIOMF CONTRA EL CAMBRILS 1-0

El Tortosa, pel bon camí
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L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

La meitat dels equips de la Segona catalana només tenen un objectiu: salvar-se.
Aquesta categoria està mal dissenyada, no és normal que puguin baixar fins a vuit
equips. Vostès diran això és impossible. Doncs no. Si baixen quatre equips de Tarra-
gona de 1a catalana (la passada temporada van descendir 3 de Lleida) i en pugen
cinc de la Tercera catalana ebrenca en són un total de 9 nous, i si no puja el que pro-
mociona són un total de vuit descensos. ¿Vostès ho comprenen? Jo no. Una competi-
ció està per gaudir-ne i però quan es dissenya un campionat no és perquè els equips
comencin ja a competir gairebé amb l'aigua al coll. Els cinc ascendits: Ulldecona, la
Riera, R. Bonavista, Hospitalet i Godall fan esforços econòmics per mantenir la cate-
goria i alguns equips de la temporada passada, que molts d'ells han baixat pressu-
post, fan miracles per poder mantenir-se. I si a això li unim que és una lliga que a la
Federació li importa el més
mínim si descendeixen dos, tres o vuit...doncs ho tenim arreglat. Cada temporada hi
ha un drama amb 4 descensos d'equips, més les possibles compensacions. Però si
no han baixat més és per pur miracle gràcies a que en les quatre últimes campanyes
Jesús i Maria, Morell, el Catllar i Torredembarra en la promoció van aconseguir pas-
sar l'eliminatòria. Però que pugi l’equip que promociona quatre campanyes consecu-
tives no és normal. El normal de mitjana en deu campanyes és que en puguin 5 (dels
que disputen la promoció), amb la qual cosa els descensos de mitjana serien quatre
o cinc. Si mirem a la 1a. divisió hi ha 20 equips, descensos 3; Segona divisió, 22
equips descensos 4. Això és el normal. Aquí ho fem tot al revés: 18 equips, descen-
sos: de tres a vuit, mitjana 4,5. Solució, molt fàcil: fer una lliga de 20 equips com hi
havia fins a la temporada 80/81, després es va passar a 18. 
Durant la lliga, hi ha sis setmanes de descans. Ho veig una barbaritat, perquè per ju-
gar partits ajornats es pot fer entre setmana com molts equips ho fan o feien en les
dècades dels 60/70, que jugaven fins a Nadal si era necessari. Jo puc predicar mis-
sa, vostès i els clubs poden dir que tinc tota la raó del món en què en una lliga de 18
equips hi ha tota la temporada una pressió pels descensos perquè no sé sap quants
en seran, tres, quatre, cinc o set...Uns clubs que ja prou fan amb tenir directius (pe-
rill d'extinció) per trobar jugadors i fer un plantilla competitiva i que es trobin amb
això. Si afegim la pressió de la competició, es pot entendre que moltes directives es
cremin i que vegem cessaments d'entrenadors i uns vestidors que de vegades sem-
blen un polvorí. Solucions, moltes: ampliar la lliga a 20 equips, acabar-la dues setma-
nes més tard o fer-la de 19 i de les sis setmanes de descans de tota la temporada
passar-les a tres. Jo proposo solucions però des de la Federació no es troben des de
l'any 1973, quan es va crear la Segona regional. El que avui es coneix com la 4a ca-
talana no han estat gens innovadors. Només van fer dues coses com a novetats en
tots aquests anys: van crear la 1a Catalana, eliminant la Preferent. Cal reestructurar
tot el futbol regional de dalt a baix perquè les lligues siguin atractives, més emocio-
nants i les competicions no tinguin tanta pressió pels descensos. Els puc assegurar
que aquest any cinc o sis descensos estan assegurats de la segona catalana a Ter-
cera.
PRIMERA CATALANA - No és normal que els nostres tres representants en les dues
primeres jornades no guanyin ni un partit. Però com el futbol és regularetat, aquesta
setmana van guanyar els tres i van convèncer, una Rapitenca esplèndida amb Ivan Pa-
ez de tiltular i Angel que va marcar el seu primer gol. Dels partits disputats, molta in-
tensitat a la part de dalt i molta artilleria rapitenca amb Guiu, Ferreres, Paez i Àngel.
L’Amposta només té un nom: Becerra que torna a estar pletòric. Ja porta cinc gols i
és l'equip més golejador. Jesús i Maria, el seu mister Angel té una especialitat: jugar
contra els equips de Barcelona perquè li van molt bé. Primera victòria. Igualtat total
en aquesta categoria ja només queden 4 equips imbatuts i només portem tres jorna-
des.
SEGONA CATALANA. MOLTA IGUALTAT. Ja només queden cinc equips imbatuts:
Tortosa, Camarles, La Riera, Torreforta i Jesus Catalònia. Això demostra que aques-
ta lliga serà molt igualada. Tortosa ja és lider i a la primavera potser campió. Però ull
que en els tres partits que ha jugat: Valls, Ulldecona i Cambrils, ha patit per la victò-
ria. Dos equips ebrencs que no baixaran: Camarles i Ulldecona. L'equip de Bartolo,
imparable. Teixidó, Cristian i companyia... vaig dir que podria ser revelació i ja ho és.
I l’Ulldecona té un entrenador guanyador: Sergi Navarro que va guanyar a la Cava i el
Valls, i va fer un bon partit a Tortosa. Dels quatre ascendits només dos sofreixen: Go-
dall i Hospitalet mentre que la Riera segueix invicte i és un conjunt amb molt d'ofici.
Valls és cuer però va agradar molt a Ulldecona. La Cava va guanyar però ha de millo-
rar molt, sobre tot en defensa. Aquest equip va jugar enfront d'un Alcanar que per se-
gona setmana perdia i va reduir distàncies. A vegades les derrotes són bones, això li
pot passar al Remolins-Bítem que va fer dos pals. Però una nota positiva: tercer gol
de Miguel Reverte. Aquest noi, tot i estar a la banqueta d’entrada, té una altra vega-
da la moral alta. Capera necessita guanyar i ho va fer amb 4 gols i una primera part
de cinema, la segona es van relaxar. Jesus Catalònia bona primera part i l'equip va a
més.

TERCERA CATALANA - ELS EQUIPS LOCALS PATEIXEN PER GUANYAR.
Els equips estan forts. Aquesta jornada a la primera part ja s’havien aconseguit tants
gols com en tota  la passada jornada. És difícil guanyar a casa. Només tres ho van

El drama dels descensos

fer i dos per a minima i onze equips estan imbatuts en camp contrari. Amb tres jorna-
des ja es poden fer algunes primeres valoracions. Aquesta lliga està molt igualada,
dels primers 7 classificats de la passada jornada només un va perdre, Deltebre, men-
tre Santa Bàrbara, Móra la Nova, Roquetenc, Corbera, Batea i Ametlla continuen invic-
tes. Corbera i Batea estan imparables. De moment, com en les dues últimes tempora-
des, ull amb aquest Batea que va a més i va remuntar un 0-1. Dos equips que van
començar molt tard a planificar la temporada i ho estan pagant: Horta i Campredó.
Vaig dir que dels quatre que han pujat 2 no baixarien i ja veuen aquest jornada va guan-
yar Jesús i Maria B, Vilalba i l’Ascó va empatar, tots tres de moment fora de perill. M'a-
grada aquest Móra la Nova que va demostrar poderio en S, Barbara, malgrat les bai-
xes i les lesions que van sofrir Ferran i Marc Falta de concentració del Flix que en 15
minuts va rebre tres gols.

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.

Víctor Bertomeu, que fou dels des-
tacats, va fer el 0-1. Però l’Ascó,
més adaptat al partit, va remuntar
amb gols de Ricard (2) i Oriol. Amb
el 3-1, però, la clau pels visitants
fou el gol que va marcar de segui-
da Xavi Bautista. Els locals van
tenir dubtes i el Roquetenc va crèi-
xer. Ivan Arasa feia el 3-3. El partit
es va trencar i  els dos equips van
acabar amb nou, tots dos descon-
tents amb l’arbitratge. 

ASCÓ B-ROQUETENC 3-3

El M Nova, malgrat estar assetjat
per les baixes i tenir-ne dues més
durant el partit (Marc i el porter
Ferran) va perdonar. El partit, dins
de la igualtat, va obrir-se amb un
gol de Toni Calafat. Ferran, porter
moranovenc que ja estava lesio-
nat, no va estar afortunat. El Móra,
però, va reaccionar i en pocs
minuts va remuntar amb gols de
Jordan i Lucas, tots dos ben elabo-
rats. Quan el Santa pitjor ho passa-
va el Santa, Gerard, amb un gran
gol, feia l’empat. A la represa, el
partit va estar travat. El Santa va
tenir una opció però fou el Móra,
aprofitant la feblesa local, qui va fer
dues rematades al travesser. 

El Corbera va decidir el partit en
15 minuts al primer temps, del 15
al 45, amb gols de Roger (2) i
Amado. Els de Roca, ab molta
pegada davant, tornen, malgrat la
limitació d’efectius, a ser candi-
dats per estar a les primeres pla-
ces. L’Horta, que encara no ha
puntuat, ho va intentar a la segona
meitat, però sense encertar cap
de les dues ocasions clares que
va tenir. El Corbera, ja més reple-
gat, va gaudir de contraatacs, un
d’ells clar a través d’Amado. 

Victòria brillant dels caleros que
van avançar-se aviat amb gol de
Rullo. Empatava el Deltebre amb
gol de J. Caballos però l’Ametlla,
que amb l’1-1 va fallar un penal,
va fer el 2-1 abans del descans
gol de Sergi. A la represa, el par-
tit es va trencar aviat amb el 3-1
(Rullo). Sergi, amb assistència de
Laudrup Froi, va marcar el 4-1.
Bon ambient i lideratge.

L’AMETLLA-DELTEBRE 4-1

El Batea segueix ferm i va tornar
a guanyar, compartint liderat
amb l’Ametlla (tots dos han guan-
yat els nou partits). Fou un partit
vibrant, intens i emocionant, amb
jugades polèmiques i un Flix que
va posar-se aviat per davant
(Peral). Els visitants van estar
millor al primer acte. A la repre-
sa, en 15 minuts, tres gols locals
van certificar la victòria. 

BATEA-FLIX 3-2

El Vilaba es va posar per davant en
un primer temps igualat i bastant
travat, gol de Yelti. A la represa,
amb els canvis, la Sénia va tenir
més profunditat, i Xavi va empatar.
El partit va obrir-se i Bernabé, molt
recuperat, fou letal fent l’1-2.
Esteban, que també va aportar
molt, va aconseguir l’1-3. Ferran va
marcar el 2-3 en temps afegit. 

El Ginestar, va assolir, en els darrers
minuts, una victòria amb doble valor
davant d’un rival directe en la lluita per
la permanència. Els locals van dominar
al primer temps però sense encert en
les ocasions. A l’inici de la represa,
Cedo va fer l’1-0. Però en una acció
desafortunada del porter local, va arri-
bar l’empat. Dubtes per als ginestarols
fins que al final Raül feia el 2-1. 

Bon plantejament del filial partidalenc
que va donar els seus fruits al primer
temps. Ben replegat i buscant el con-
traatac, amb gent ràpida davant va
generar els gols de Risto i de Rullo.
L’Aldeana, un xic espesa, va reaccio-
nar a la represa, amb el gol d’Insa. El
partit va estar incert fins que Rullo, al
final, va sentenciar amb l’1-3, amb el
duel ja trencat. Els locals no han pun-
tuat encara. 

La Cala il.lusiona La realitat del Batea Remunten un 3-1

S. BÀRBARA-M NOVA 2-2

El M. Nova perdona
HORTA-CORBERA 0-3

Decidit en 15’
OLIMPIC-PERELLÓ 0-2

Encert perellonenc

LA SÉNIA-VILALBA 2-3

Un Vilalba letal

GINESTAR-CAMPREDÓ 2-1

Amb doble valor

ALDEANA-J I MARIA B 1-3

L’Aldeana no reacciona

-Els tècnics que no dispo-
sen de la titulació mínima
exigida no podran entrenar
i en el cas que hi hagi un
tècnic titulat que posi el

carnet, aquest haurà d’estar
a la banqueta. Els àrbitres
tenen ordres de revisar-ho i
si el tècnic que figure a l’ac-
te no està a la banqueta, hi
haurà una sanció econòmi-
ca segons ja ha avisat la
Federació Catalana de

Futbol.

-Gerard Estrella va debutar
amb la Sénia, dissabte pas-
sat, en el partit contra el

Vilalba.

ELS DE NARCÍS, DE PEGA AMB LES LESIONS

El Perelló rebrà avui divendres el S. Bàrbara en partit avançat
(20.30h). L’equip de Narcís Laboria està de pega amb les bai-
xes. A més, Narcís Franch i Dani Robles es van lesionar abans
de la mitja part, diumenge a Móra d’Ebre. Van intentar seguir
però no van poder ni un ni l'altre. I Xixo només va poder jugar
30 mintus de la segona part. Van tornar Donoso i Jordi Gila-
bert mentre que Mikel va estar convocat pero al calentament
es va resentir. A l’espera de l’evolució dels lesionats de diu-
menge, a hores d’ara, les baixes són: Oriol Cid, Vicent Brull,
Marti, Oriol Mauri, Marc Marti i Sergi Segarra i el porter Axel
que a l’entrenament li va sortir un dit del lloc.
La situació minva a l’equip com es va poder demostrar en

el partit jugat a la Vinyeta contra el Batea quan el Perelló, a la
segona meitat, després d’estar molt fràgil en defensa (la línia
més minvada), va rebre el 0-1 i ja no va poder reaccionar. 

Perelló-S. Bàrbara, avui divendres (20.30h)
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Top secret
Partit Balaguer-Rapitenca, de fa dues jornades. Faltant un minut, el mister mana que es prepari

a un jugador i aquest li contesta: "Per un minut no surto". Primer càstig. Dissabte passat no va anar
convocat. Partit S. Bàrbara-Móra la Nova, de diumenge. El míster local Parra a la segona part fa
sortir un jugador. Als quinze minuts el retira perquè no estava fent el que li havia dit. El jugador es
treu la samarreta i després els pantalons i també els llença. ¿Són els jugadors egoistes o els man-
ca respecte cap el seu entrenador?.

Protagonistes

1) CHIMENO, l’estrella de l’Ulldecona. A pels 20 gols.
2) ROBERT CABRERA, de moment el millor jugador de l’Ampolla.
3) ÒSCAR RODRIGUEZ un dels millors fitxatges de la Rapitenca.
4) RÈCORD GUINESS A S. BÀRBARA: 6 entrenadores, Noèlia segona del primer equip, Miriam Valls, de l'equip femení, Ainoa Muñoz, del benjamí, Maite Arasa, vicepresidenta,

Begoña Aixendri de l’aleví i Jenni Garcia del patufet.
5) RAPITENCA I EL SEU QUADRE TÈCNIC, Coto i els seus nois.

Radiografia del futbol ebrenc
L’EQUIP DE LA SETMANA. SCER L’AMETLLA

De moment, l'equip revelació
de la 3a catalana. Ja hi ha una
cosa segura: l'Ametlla no bai-
xarà i no patirà com la passada
temporada. L'equip, segons el
seu mister, és "compromés i
disciplinat, qui als entrena-
ments no rendeix, no juga". És
un equip molt equilibrat amb
sis jugadors que han marcat
gol i un mister que els porta a
ratlla. Chapeu a la directiva. Hi
ha il.lusió. 

Pulsacions de la jornada
1) Ull a la dada. A la 1a Catalana entre els 8 principals classificats no hi ha ni un dels set repre-
sentants de Tarragona. ‘Pinten bastos’ per als descensos aquesta campanya a 2 catalana.
2) A Gandesa, alguns jugadors no estan jugant amb una actitud positiva. Primera part, el resultat
hagués estat just un 0-4. I a la represa, va acusar no saber acabar les jugades.
3) A Roquetes no estan contents amb l'àrbitre Sorin Petricia, a Ascó. Aquesta setmana dues ex-
pulsions i la temporada passada a S. Bàrbara també els va expulsar a dos jugadors més.
4) Des de l’Aldea diuen que no hi ha crisi. Es un problema de sort i de recuperar confiança. Van
jugar 4 juvenils. Els tocarà fitxar com també haurà de fer-ho l’Olímpic de Móra, aquest equip va
crear set ocasions i no en va posar cap. El Perelló en va crear tres i va fer-ne dos. I, a sobre, més
incovenients per als locals amb dos lesionats.
5) Ferran i dos grans juvenils estaven a la banqueta a La Sénia però el míster va preferir a Rocha
amb 47 anys i altres jugadors. Si es perden els dos següents partits pot haver revolució.
6) Va presentar la dimissió, Gregorio, mister del Reddis. El nou entrenador és Miki Aguza ajudant
de Santi Castillejo. I també tal com vaig avançar a MINUT 91, hi hauria un cessament d'un mister
de Segona catalana. Així ha estat, Julio Lasaosa, va ser cessat a l’Hospitalet. No hi no havia unió
al vestidor. El nou míster és Àlex Pardo que assumirà 2 funcions, de president i entrenador. La
temporada passada va pujar a l'equip. Qui tampoc continua és Bartolí al Godall.
7) La propera setmana reemprenem la secció de puntuacions d'equips i també MEGACRACS.
8) Aquest cap de setmana comença la Quarta catalana ebrenca. Candidats a les dues places d’as-
cens: Pinell, St. Jaume, Ebre Escola i Arnes.

DAVID BLANCO
ROBERT LÓPEZ
ROBERT CABRERA
OMAR
PAU MUNTÉ
SERGI CALLAU
AGUSTÍ
QUIM
LLUÍS MATEOS
ROGER
OSCAR CAMARERO
ESTEVE
GENÍS
JOSEP CEDÓ
LABÈRNIA
RUBEN
CARLOS FERRERES
BORRULL
CARLES BERTOMEU
GUILLEM NAVARRO
GERARD ESTRELLA
LUCAS
JAUME SORIANO
MARC ANDREU
ÒSCAR RODRIGUEZ
PAU VALMANYA
VÍCTOR BERTOMEU
GERARD CURTO
MOHA
DAVIDE
ALBERT AUBANELL
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AMPOLLA
AMPOSTA
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BATEA
CAMARLES
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CORBERA
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LA CAVA
LA SÉNIA
M NOVA
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RAPITENCA
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ELS TÈCNICS DE LA JORNADA: 
Nando Crespo i Robert Avinyó
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PRÒXIMA JORNADA 

divendres 
Perelló-S. Bàrbara (20.30h)

dissabte 
Roquetenc-Batea (18h)
Campredó-Ametlla (17h)
J i Maria-Horta (19 h) 

diumenge 
Vilalba-Aldeana (16.30h)
M Nova-Ginestar (16.30 h)

Corbera-Ascó (17h)
Deltebre-la Sénia (17h)
Olimpic-Flix (17 h)

RESULTATS

2a jornada, Tercera catalana  

La Sénia-Vilalba 2-3

Ascó-Roquetenc 3-3

Aldeana-J i Maria 1-3

Horta-Corbera 0-3

Ginestar-Campredó 2-1

S. Bàrbara-Móra N. 2-2

Olimpic-Perelló 0-2

l’Ametlla-Deltebre 4-1

Batea-Flix 3-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. L’Ametlla 3 10 2 9

2. Batea 3 8 3 9

3. S. Bàrbara 3 11 6 7

4. Roquetenc 3 9 4 7

5. Corbera 3 5 1 7

6. Perelló 3 6 4 6

7. Vilalba 3 6 4 6

8. Móra Nova 3 5 4 5

9. Deltebre 3 6 7 4

10. Ascó 3 6 8 4

11. J i Maria 3 4 6 4

12. Flix 3 4 5 3

13. Ginestar 3 3 6 3

14. la Sénia 3 3 4 2

15. Campredó 3 4 9 0

16. Aldeana 3 2 7 0

17.  Olimpic 3 2 7 0

18. Horta 3 1 8 0

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Cambrils-Ulldecona (18h)
diumenge 

Canonja-Riera (11.45h)
Torreforta-R Bonavista (11.45h)
Alcanar-Rem Bítem (16h)
Valls-la Cava (16.30h)

Catalònia-Ampolla (16.30h)
Roda Berà-Tortosa (17h)
Camarles-Godall (17h)
Hospitalet-Gandesa (18h)

RESULTATS

3a jornada, Segona catalana

Godall-Torreforta 0-1

la Cava-Alcanar 4-2

Ulldecona-Valls 2-0

Tortosa-Cambrils 1-0

Gandesa-Roda Berà 1-2

Ampolla-Hospitalet 4-1

Riera-Catalònia 2-2

R. Bonavista-Canonja 0-1

R. Bítem-Camarles 1-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Tortosa 3 6 1 9

2. Camarles 3 8 5 7

3. Cambrils 3 7 1 6

4. Ulldecona 3 6 4 6

5. Catalònia 3 7 4 5

6. Riera 3 6 4 5

7. Torreforta 3 3 2 5

8. R Bonavista 3 6 3 4

9. Rem Bítem 3 5 4 4

10. la Cava 3 7 7 4

11. Roda Berà 3 3 4 4

12. Ampolla 3 4 6 4

13. Canonja 3 1 3 4

14. Gandesa 3 4 4 3

15. Alcanar 3 6 9 1

16. Godall 3 0 4 1

17. Hospitalet 3 2 9 1

18. Valls 3 1 8 0

Segona catalana

Els
resultats
de la
jornada

L’Ascó supera el Palamós,
a la segona part, i ja es
situa a les primeres
posicions de la taula
classificatòria.

Reacció
PRÒXIMA JORNADA 
Santfeliuenc-Cerdanyola

Europa-Rubí
Gavà-Morell
Prat-Sabadell

Granollers-Muntanyesa
Júpiter-Ascó (diu 12 h)

Masnou-Figueres
Palamós-Vilafranca
Peralada-Manlleu
Terrassa-S. Andreu

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

Tercera divisió RESULTATS
5a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Reddis-Vilaseca

Terrassa-Castelldefels

Viladecans-Lleida

Torredembarra-St Ildefons

Vilanova-Catllar

V Alegre-Rapitenca (diu 12h)

J i Maria-Igualada (diu 17h)

Balaguer-Suburense

Santboià-Amposta (diu 18h)

RESULTATS

3a jornada, Primera catalana

Rapitenca-Viladecans 4-1

Castelldefels-Reddis 4-1

Catllar-Terrassa 0-1

S. Ildefons-V. Alegre 1-3

Vilaseca-Santboià 2-2

Igualada-Vilanova 1-0

Suburense-J i Maria 0-1

Lleida-Balaguer 0-2

Amposta-Torredembarra 2-0

Primera catalana

Una acció del partit Ascó-Palamós (2-0), de diumenge passat
IRIS SOLÀ

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Balaguer 3 5 1 7

2. Castelldefels 2 6 1 6

3. Igualada 3 3 2 6

4. Terrassa 3 3 3 6

5. Viladecans 3 4 5 6

6. Vista Alegre 3 7 5 5

7. Santboià 2 4 2 4

8. Vilanova 3 4 2 4

9. Amposta 3 7 6 4

10. Rapitenca 3 6 5 4

11. Suburense 3 4 3 4

12. Jesús i Maria 3 3 3 4

13. Vilaseca 3 5 6 4

14. Catllar 3 4 4 3

15. Lleida 3 1 5 3

16. Torredembarra 3 2 5 1

17. S. Ildefons 3 2 5 1

18. Reddis 3 3 10 0 
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Demà dissabte 26 de setembre
del 2015, es celebrarà la IX
Pujada al Montsià Memorial
Francesc Bort. 
Tindrà format semi nocturn i
serà Campionat de Catalunya
per Equips com a prova única, a
més que també puntua per al
VIII Circuit de Curses per
Muntanya de les Terres de
l'Ebre. 
“Tenim un escenari únic, la
Serra de Montsià en format
semi nocturn, i per arribar a
meta comptarem amb el grup
de música rock CONTRACOP
que amenitzaran la festa amb la
presentació del seu CD”.

IX Pujada al Montsià Memorial Francesc Bort

DEMÀ DISSABTECLUB BÀSQUET CANTAIRES

Aquest passat dissabte, els equips roquetencs es van desplaçar al
camp del Sant Pere i Sant Pau, aprofitant que aquests feien la presen-
tació, per tal de disputar partirts amistosos durant tot el dia. El cadet
masculí tot i amb el debut de tres jugadors, van perdre els dos par-
tits per un ajustat 2-1.  El juvenil masculí va perdre també per 2-1 els
dos partits. L'infantil femení, va debutar en el seus primers partits, i
perdent per 2-0. El cadet femení femení va perdre 2-0 i el juvenil feme-
ní també va perdre també els dos partits. Un 2-0 i l'altre 2-1. I el sènior
femení va perdre 2-1. Per últim, el sènior masculí perd 3-0 contra un
gran equip de categoria nacional.

Amistosos a SP i SP
CLUB VOLEI ROQUETES

El júnior s’estrena amb derrota (58-79)
Aquest passat Diumenge, el
Júnior Interterritorial del CB
Cantaires Tortosa va debutar i
es va estrenar amb una derro-
ta per 58-79 contra el UE
Barberà.
Aquest primer partit va ser
una presa de contacte amb la
categoria. Després d'un 2on
quart molt pobre amb pèrdues
de pilota i errades de tirs
fàcils, l'equip dirigit Claudio
Cesar Prieto va competir amb
un equip visitant molt encertat
en els seus tirs exteriors.
Després finalizar l'entrenador
declarava: "Hay que seguir tra-
bajando más duro para estar
en este nivel y ser intensos en
cada instante".
CB CANTAIRES TORTOSA
El proper diumenge a les 19 al
Pavelló de Ferreries el CB
Cantaires Tortosa s'enfrontarà
al CB LLuïsos de Gràcia B en
el seu debut en 1ª CATALANA.

PRIMERA JORNADA. 4A CATALANA
GRUP 20

Tivenys-Catalònia (dissab 15 h)
Ebre Escola-S Jaume (dissab 16 h)

Bot, descansa
la Galera-Roquetenc (diumenge 16.30h)

Xerta-Camarles (16.45 h)
Amposta-Pinell (diu 17h)
Arnes-Benissanet (diu 17h)

QUARTA CATALANA. GALERIA D’EQUIPS (2): BOT, BENISSANET, EBRE ESCOLA, TIVENYS I AMPOSTA B. AQUEST CAP DE SETMANA COMENÇA LA LLIGA

Demà dissabte 26 de setembre l'Handbol Club Perelló celebra el seu primer quart de segle. Els partits i actes commemoratius tindran lloc
al Pavelló Municipal durant tot el dia. Pel matí, a les 10:30 hi haurà un partit categoria prebenjamí; a les 11, un de benjamí; i a les 12, un
d'infantil. Per la tarda, a les 17, exjugadors de l'entitat disputaran un partit amistós masculí. Després, a les 18, se celebrarà l'acte protocol·lari
del vint-i-cinquè aniversari, en el qual s'homenatjarà tots els presidents i entrenadors de la història del club, s'inaugurarà una estàtua que sim-
bolitza l'handbol perellonenc i es farà la presentació dels equips actuals que participen en la temporada 2015-2016. A les 18:30 hi haurà
un partit amistós femení entre exjugadores del club i a les 22, el sopar de commemoració. A més, tothom podrà gaudir d'una exposició
sobre la història del club i participar en diferents sortejos. L'Handbol Club Perelló convida a tots els amics de l'entitat i, en general, de l'hand-
bol, a tots els actes. Diumenge 27 a les 12, l'equip sènior femení, que es va quedar a les portes de l'ascens la passada temporada, dispu-
tarà a casa un amistós de pretemporada contra l'Associació Lleidatana. 

25 anys de l’Handbol Club Perelló
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«Per a tots els gustos»

Avui: Corder amb salsa

INGREDIENTS:
• 1 cuixa o espatlla de corder de llet ("lechal")
• 1 ceba en juliana
• 4 dents d'all a rodanxes
• 2 tomàquets madurs
• 3-4 patates a rodanxes
• Una branca de romaní
• Un got de vi ranci
• Un got d'aigua
• Pebre en gra
• 3-4 fulles de llorer
• Sal

Variacions:
Es poden afegir bolets de temporada
Es pot utilitzar pastanaga per a fer la salsa
Es pot substituir el vi ranci per brandi

PREPARACiÓ:
• Mullarem una safata pel forn amb abundant oli. Tallarem les patates a llesques ben gruixu-
des i les distribuirem per la safata. Tallarem la ceba en juliana i la tirarem per sobre de les pa-

tates. Afegirem les fulles de llorer, la sal i unes boletes de pebre negre.
• Ara, mullarem amb oli el corder, per dalt i per baix. El salarem i l'empebrarem. Escalfarem
el forn a 180º graus, dalt i baix i amb la ventilació engegada. Li tirarem un got d'aigua i ho dei-
xarem coure una hora. L'haurem d'anar vigilant, regant en el seu propi suc cada 20 minuts
aprox. El vi ranci i el romaní el reservarem per afegir més endavant. Als 30 minuts, aprox. li
donarem la volta al xai. Ara és qüestió de coure bé la carn i després ja li donarem el color de
torradet. És important que l'anem regant amb el seu propi suc.
• Podeu punxar la carn per veure si està feta i quan estigui pràcticament feta, afegirem el got
de vi ranci i unes fulles de romaní i ho deixarem coure uns 20 minutets més.
• Quan les patates ja estan gairebé cuites. Les reservarem en una safata a part. Col·locarem
la carn en la mateixa safata però sense les patates i ho courem 20 minuts més.
• Ara preparem la salsa. Col·loquem el "passa-purés" o «xino» hi aboquem tot el contingut de
la safata del forn (podeu afegir brou o agua per fer-ho menys espès). Amb la safata neta, po-
sarem un raig d'oli, les patates que teníem reservades i la carn a sobre. Ara serà moment de
daurar la carn. Ho posarem 15 minuts al forn, a 250º graus. En mode grill. Mentre es torra la
carn, anirem passant la salsa. Un cop tenim la salsa, la farem bullir a foc baix. Per a lligar la
salsa farem un "roux". Desfem un tros de mantega en una paella calenta i quan deixi de xispe-
jar serà el moment d'afegir dues culleradetes de farina que deixarem coure un parell de minu-
tets, sense deixar de remenar. Llavors ho afegim a la salsa que estava bullint, ho remenem bé
fins que lligui. Als 3 minutets ja la tindrem a punt.
• Col·loquem la carn (la podeu tallar amb filets) amb unes patates i tirem la salsa per sobre...
A disfrutar!

Maridatge

Vi negre roure criança temperatura 16º

ELS VINS CLASSIFICATS PREMIS VINARI 2015

El 9 d'octubre conèixerem els guanyadors dels premis Vinari 2015, però, de moment, tenim els vins classificats i conviden a tothom a
provar els que ja de fet són els millors vins de Catalunya. La setmana passada vam publicar els Blancs Joves classificats avui ho
farem amb els Negres de Guarda. Bon vi!

Els finalistes en la categoria de Vins Negres de Guarda són, en ordre alfabètic:

• Clos Abella 2010 del celler Marco Abella. DOQ Priorat
• Clos de les Dòmines Reserva 2011 del Celler Cooperatiu d'Espolla. DO Empordà
• Clos Pons Roc Nu 2011. DO Costers del Segre
• Coca i Fitó Negre 2010. DO Montsant
• Domus Pensi 2010, d'Altavins Viticultors. DO Terra Alta
• Freixenet la Freixeneda 2011. DO Catalunya
• L'Aube 2010 del Celler Batea. DO Terra Alta
• Liber 2011 de Mas d'en Blei. DOQ Priorat
• Mather Teresina 2010 del Celler Piñol. DO Terra Alta
• Perpetual 2012, de Torres Priorat. DOQ Priorat
• Porrera vi de vila 2012, de Vall Llach. DOQ Priorat
• Torres Purgatori 2012. DO Costers del Segre
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Domini de l'ambient assolellat amb el cel serè o poc ennuvolat per núvols
alts que seran més abundants durant la primera meitat del dia. A més, a últi-
ma hora del dia hi haurà alguns intervals de núvols baixos al litoral, prelito-
ral i la depressió Central. Independentment, al centre de la jornada hi haurà
núvols d'evolució diürna al litoral i prelitoral central.

Precipitacions
No se n'esperen.

Temperatures
Semblants o lleugerament més altes. Les mínimes es mouran entre els 1 i
6 ºC al Pirineu, entre 3 i 8 ºC al Prepirineu, entre 5 i 10 ºC a la depressió
Central, entre 9 i 14 ºC al prelitoral i entre 12 i 17 ºC al litoral. Les màxi-
mes arribaran a valors d'entre 18 i 23 ºC al Pirineu, entre 20 i 25 ºC al
Prepirineu i entre 23 i 28 ºC a la resta, si bé seran puntualment més altes
a la vall de l'Ebre.

Visibilitat
Entre bona i excel·lent.

Vent
Tramuntana entre fluixa i moderada amb alguns cops forts a l'Empordà. Fins a
mig matí bufarà mestral a l'extrem sud, entre fluix i moderat amb algun cop fort.
A la resta del país el vent serà fluix i variable amb domini del component sud al
centre de la jornada.

El temps. Previsió

MATÍ

NÚVOLS ALTS

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

29º 16°

Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc 

Bruch, 21   (Deltebre) 977489750

Pedrola, Joanna - Olivella, Roser 

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

Gamundi - Miret 

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

Delgado, Jordi - Delgado, Pilar     

Generalitat, 17 (Alcanar) 

Moran Sitja, Juan Carlos  

Barcelona, 123 A  (Amposta) 977707701

Bel, Mercè - Mur, Carles                  

Sant Isidre, 87      (St. Carles de la Ràpita)  977741460

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

En assumptes d´amor no camines desorientat,
però potser encara no és el moment, espera
una mica més. Has de ser més conscient de la
importància de tenir un bon estat de forma.

Taure
20/4 al 19/5

Si reflexiones sobre les experiències que
estàs vivint dins de la teva vida sentimental
veuràs que tens motius per rectificar. Avui te
sentiràs a gust amb tu mateixa.

Bessons
20/5 al 21/6

La teva libido està pels núvols. Agafaràs qual-
sevol camí que et dugui a l´aventura.
Respecte a la teva salut, oblida’t dels men-
jars ràpids i precuinats . Evita l´especulació. 

Cranc
22/6 al 21/7

És el moment que afrontis el futur amb nous
projectes de parella. Respecte a la teva salut,
si et sents malament consulta-ho a un metge.
No  ho deixis per demà.

Lleó
22/7 al 22/8

El trànsit de Venus, Mercuri i Urà per la teva
casa vuit indica uns dies fantàstics per viure
la teva sexualitat i millorar molts aspectes de
la teva vida més íntima.  

Verge
23/8 al 21/9

El trànsit de Venus, Urà i Mercuri per la teva
casa set reflecteix que prendràs decisions que
afecten la teva vida sentimental. Has d´equili-
brar la teva vida amb més estones d`oci.

Balança
22/9 al 22/10

Vius un moment excel·lent per enamorar-te i
per transformar la teva vida. Respecte a la
teva salut, no et deixis dur per cap excés o
acabaràs sentint certa intranquil·litat.

Escorpí
22/10 al 21/11

Dintre de la teva vida sentimental moltes coses
dependran del teus esforç personal. Si deixes
entrar les teves emocions sense posar traves
et sentiràs molt millor.  

Sagitari
21/11 al 21/12

En l´amor els teus horitzons personals tendei-
xen a expandir-se i tot el que té  a veure  amb
les teves relacions travessa per una etapa acti-
va i dinàmica.

Capricorn
21/12 al 19/01

Venus, Urà i Mercuri transitant per la teva
casa  tres faciliten que coneguis algú interes-
sant. Et sentiràs meravellosament i amb mol-
tes ganes de passar una bona estona.

Aquari
20/1 al 18/2

Avui trobaràs la manera de relacionar-te amb el
sexe oposat duna forma oberta i distesa.
Tindràs una activitat mental massa activa, una
miqueta precipitada.

Peixos
19/2 al 20/3

No discuteixis amb la teva parella, el bon
humor és millor vehicle per al teu benestar inte-
rior. Si millores el teu estat físic la teva perso-
nalitat s’hi veu reforçada..

CARTELLERA CINES

Amposta. Cinemes Amposta 

Telèfon 977 703 811

www.cineciudad.com

EL DESCONOCIDO
divendres: 18.30 – 20.30 – 22.30 –
00.00
dissabte: 16.30 – 18.30 – 20.30 –
22.30 – 00.30
diumenge 27: 16.30 – 18.30 –
20.30 – 22.30
dilluns a dijous: 18.30 – 20.30 –
22.30
IRRATIONAL MAN
divendres i dissabte: 18.15 – 20.15
– 22.00 – 00.00
diumenge: 16.15 – 18.15 - 20.15 –
22.00
dilluns a dijous: 18.15 – 20.15-
22.00
EVEREST
divendres: 18.10 – 20.20 – 20.30 –
22.00 – 00.15
dissabte i diumenge: 16.00 – 18.10
– 20.20 – 20.30 – 22.00 – 00.15
dilluns a dijous: 18.10 – 20.20 –
20.30 – 22.00
EL CORREDOR DEL LABERINTO:
LAS PRUEBAS
divendres i dissabte: 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 i dissabte: 20.10 – 22.10
– 00.10
diumenge a dijous: 20.10 – 22.10

MA MA
divendres: 20.00
dissabte i diumege: 16.00 – 20.00
dilluns a dijous: 20.00
TRANSPORTER LEGACY
divendres i dissabte: 18.20 – 20.10
- 22.30 – 00.30
diumenge: 18.20 – 20.10 - 22.30
dilluns a dijous: 18.10 – 20.20 -
22.30
ANACLETO
divendres: 18.15 – 20.15 - 22.35 –
00.30
dissabte: 16.15 – 18.15 – 20.15 -
22.35 – 00.30
diumenge: 16.15 – 18.15 – 20.15 -
22.35
dilluns a dijous: 18.15 – 20.15 -
22.35
ATRAPA LA BANDERA
divendres: 18.00 – 18.45 – 20.00
dissabte i diumenge: 16.00 - 17.00
– 18.00 – 18.45- 20.00
dilluns a dijous: 18.45
MISIÓN IMPOSIBLE, NACIÓN
SECRETA
divendres i dissabte: 22.00 – 00.15
diumenge a dijous: 22.00
LA VISITA
divendres: 18.20 – 20.20 – 22.20 –
00.20
dissabte: 16.20 – 18.20 – 20.20 –
22.20 – 00.20
diumenge: 16.20 – 18.20 – 20.20 –
22.20
dilluns a dijous: 18.20 – 20.20 –
22.20
VACACIONES
divendres i dissabte: 18.10 – 22.10
– 00.00
diumenge i dilluns: 18.10 – 22.10
AMERICAN ULTRA
divendres i dissabte: 22.40 – 00.30
diumenge a dijous: 22.40

DEL REVES (INSIDE OUT)
divendres: 18.10
dissabte i dissabte: 16.10 – 18.10
dilluns a dijous: 18.10
LOS MINIONS
dissabte i diumenge: 16:10

Roquetes. Cinemes Ocine
Telèfon 977504080 / 902170831

www.ocine.es

IRRATIONAL MAN (CAT)
Laborables: 22.00
dissabte: 16.00 – 22.00 – 23.45
festius:  16.00 – 22.00
IRRATIONAL MAN
Laborables:  18.00 – 20.00
dissabte: 18.00 – 20.00
festius:  18.00 – 20.00
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:  20.00 – 22.00
dissabte: 18.00 – 20.00 – 22.00 –
23.45
festius:  18.00 – 20.00 – 22.00
MA MA
Laborables: 18.00
dissabte: 16.00
festius:  16.00
LA VISITA
Laborables: 20.00 – 22.00
dissabte: 18.00 - 20.00 – 22.00 –

23.45
festius: 18.00 - 20.00 – 22.00
DEL REVES (INSIDE OUT)
Laborables: 18.00  
dissabte:  16.00  
festius: 16.00 
ATRAPA LA BANDERA
Laborables: 18.00 -  20.00
dissabte: 16.00 - 18.00 – 20.00  
festius: 16.00 - 18.00 – 20.00
LOS 4 FANTASTICOS
Laborables:  22.00
dissabte: 22.00 – 23.45
festius:  22.00

La Unió
Social - Flix

ELSA & FRED
diumenge 27: 18.00       

Cinema Ascó 
Festa de la Gent Gran al Casal
Municipal no es projectarà la
pel.licula de cinema.

Cinema Gandesa 
ELSA & FRED
diumenge 27: 18.00 

PASSATEMPS

SECCIÓ PATROCINADA PER:

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

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

més!
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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: En una societat
democràtica, com és que una
persona pot veure’s persegui-
da i sancionada per les seves
idees?
Santiago Vidal: L’Estat
espanyol té un nivell de
democràcia molt baix, i mal-
grat que estigui suspès de
sou i feina pel govern espan-
yol, no m’atreveixo a dir que
estem en una dictadura, per-
què no és així. El problema,
és que una vegada tenen el
poder, determinats partits
polítics, se n’obliden molt fàcil-
ment qui els ha elegit i per a
què els han elegit, llavors dei-
xen de ser els representants
de la ciutadania per ser única
i exclusivament els represen-
tants dels seus propis interes-
sos, i això és el que està pas-
sant amb el PP. Un partit en el
fons neofranquista perquè
han heretat molts dels tics i
dels vincles familiars d’aquells
que havien governat l’Estat; i
per desgràcia els últims anys
ens han anat retallant cada
vegada més les llibertats,
entre aquestes la llibertat
d’expressió.

ME: En cas de ser indepen-
dents, fins a quin punt ens pot
fer la guitza el Tribunal
Constitucional?
SV: Gens. Primer perquè en
el moment que el Parlament
de Catalunya, seguint un man-
dat democràtic de la ciutada-
nia que espero aconseguim el
27S, prengui la decisió d’ini-

ciar un procés cap a la seces-
sió, tant des del punt de vista
polític i jurídic, les decisions
del TC ja no seran aplicables
a Catalunya. Una de les prime-
res coses que farem serà
aprovar la Llei de
Transitorietat Jurídica, homo-
logable a la legislació interna-
cional i que serà compatible
amb el dret a l’autodetermina-
ció dels pobles que reconeix
el Conveni Europeu de Drets
Humans i la Declaració
Internacional de Drets civils i
Polítics.

ME: Parlem de la nostra llen-
gua. Com quedarien els jut-
ges que no parlen ni entenen
el català?
SV: Des de l’1 de juliol, ja que
no puc treballar de jutge, el
president Mas em va fer l’ho-
nor de designar-me Director
General de Justícia amb
l’encàrrec específic de dissen-
yar el nou sistema judicial
català. Un dels aspectes que
hem de contemplar en aques-
ta nova normativa és el que
passarà als 765 jutges i 384
fiscals espanyols que estant
destinats aquí. Cal recordar
que només un 15% d’aquest
col·lectiu és d’origen català i
parla i escriu el català. Això
significa que marxarà l’altre
85%? Probablement no. Hem
fet un treball de camp que ens
diu que aproximadament un
30% del col·lectiu professio-
nal de la judicatura escollirà
retornar al seu Estat. Si algú
pateix perquè els jutjats que-
din deserts, i que els seus
expedients i plets quedin
paralitzats, el puc tranquil·lit-
zar perquè sabem en aquests
moments d’on traurem les
500 persones, experts en
dret i juristes de prestigi, que
cobriran immediatament
totes aquestes vacants.

ME: El pressupost nacional
per la justícia és vergonyós.
En cas de nou Estat, com
seria?
SV: Passarem de l’actual
1,3% del PIB de pressupost
que té l’Estat espanyol, al
3,5% que té l’Estat Alemany;
és a dir, anirem més enllà de
duplicar el pressupost en jus-
tícia. I això es pot pagar per-
fectament perquè d’entrada
els 15.000 milions d’euros
que cada any deixaran de
marxar cap a Madrid donaran
per a molt; també per millorar
la justícia, la sanitat, aplicar la
llei de la dependència i pagar
les pensions.
Jo els puc garantir que al cap
d’un any que governem,

immediatament pujarem les
pensions.

ME: Fins ara el màxim òrgan
de Justícia a Catalunya és el
TSCJ (Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya)...
Tindríem un Consell General
del Poder Judicial propi?
SV: No, amb la nova repúbli-
ca a Catalunya no tindrem ni
Consell General del Poder
Judicial ni Tribunal
Constitucional, n’estem molt
escarmentats. El que sí que
tindrem és un Consell de
Justícia que farà les funcions
d’òrgan de control i d’organit-
zació del poder judicial, però
no serà designat com pel par-
tit polític que governa sinó per
la pròpia carrera jurídica
(advocats, procuradors, jut-
ges, fiscals...), i una petita
part pel Parlament; però amb
unes majories tan qualificades
que no podrà haver-hi un
esbiaix ideològic o polític. I pel
que fa al TSJC, el substituirem
pel Tribunal Suprem de la
República de Catalunya, i a
part de la sala civil i penal
tindrà una sala de garanties
constitucionals, integrada
única i exclusivament per jut-
ges de carrera; no com el TC
espanyol que la meitat més
un dels seus membres no són
jutges de carrera sinó exsena-
dors o exdiputats del PP.

ME: Com quedarien aquells
judicis que es van iniciar a
Catalunya i que per diferents

raons s'han transferit?
SV: Tenim quantificat que a
Catalunya tenim en tràmit o
curs 1,5 milions de plets, que
és molt, i aquests esgotaran
el seu procés en la legislació
processal espanyola. Això és
un principi de subsidiarietat
que els tractats internacionals
obliguen a fer-ho. Durant dos
o tres anys tots els plets s’ani-
ran tramitant fins a acabar-se,
dictar sentència i executar-se,
d’acord amb la llei del
moment que van començar.
En canvi tots els plets que
comencin l’endemà mateix
que es declari oficialment la
República de Catalunya
començaran amb unes noves
lleis processals aprovades pel
Parlament i que si per alguna
cosa es distingiran de les
espanyoles actuals, seran per
la seva celeritat. Amb un ter-
mini màxim d’un any estaran
resolts tots els plets, a l'igual
que la mitjana europea.

ME: Catalunya i la Unió
Europea. Què me'n pot dir?
SV: S’han donat declaracions
contradictòries de dos porta-
veus de la Comissió Europea,
un va dir que quedaríem total-
ment fóra de la Unió Europea,
i que ens hauríem de posar a
la cua per tornar a entrar. El
segon va dir que no sortiríem
de la Unió Europea sempre i
quan complíssim els requisits
que exigeix la Unió per ser
Estat membre. Aquests són
molt senzills i Catalunya els

compleix amb escreix: fer un
procés democràtic i pacífic;
ho estem fent; tenir capacitat
econòmica per mantenir el
futur Estat; en tenim de
sobres; i que demanem
davant la comunitat interna-
cional que ens reconeguin i
que acceptem la vigència de
tots els Tractats i pactes inter-
nacionals que té signats
l’Estat espanyol i que nosal-
tres fem el principi de subro-
gació; és a dir que els assu-
mim com a propis.

ME: Per acabar, Sr. Vidal,
quina és la seva situació labo-
ral actual després de la sus-
pensió per 3 anys de sou i
feina del Consell General del
Poder Judicial?
SV: Des del 27 de febrer que
el CGPJ em va suspendre de
les meves funcions jurisdic-
cionals, he estat en situació
d’atur, sense sou ni feina fins
a l’1 de juliol quan el President
Mas em va nomenar Director
General de Justícia amb
l’encàrrec específic de redac-
tar un llibre blanc de la justícia
que ens permetés començar
a edificar l’estructura d’Estat
del nou sistema judicial. I us
puc garantir que en el
moment que ho decideixi el
Parlament de Catalunya l’es-
tructura d’estat de la justícia
estarà perfectament prepara-
da per entrar en funciona-
ment l’endemà mateix. 

Santiago Vidal

És jutge, ha estat magis-
trat de l'Audiència
Provincial de Barcelona i
membre de Jutges per a la
Democràcia. També és
professor de dret penal i
criminologia a la
Universitat Autònoma de
Barcelona i ha escrit publi-
cacions sobre dret penal,
violència domèstica i la
llengua catalana en la jus-
tícia. En els darrers anys
se l'ha relacionat amb la
defensa de ĺ ús del català
a la judicatura i a favor de
l'independentisme català.
El 26 de febrer del 2015 el
Consell General del Poder
Judicial suspèn, per tres
anys de sou i feina, el
magistrat Santiago Vidal,
per redactar un esborrany
de Constitució Catalana.

Director General de Justícia

ACTUALITAT

«Els 15.000 milions
d’euros que cada
any deixaran de
marxar cap a

Madrid donaran per
a molt; també per
millorar la justícia,
la sanitat, aplicar la

llei de la
dependència i pagar

les pensions»

«Jo els puc garantir
que al cap d’un any

que governem,
immediatament
pujarem les
pensions»

«En el moment que
ho decideixi el
Parlament de

Catalunya l’estructura 
d’estat de la justícia
estarà perfectament
preparada per entrar
en funcionament
l’endemà mateix»


