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Participació electoraldel77,4% ,que significa elrècord històric en unes eleccions alParlam ent.Les urnes ja han parlat...

Avui és notícia

Què passarà ara, després del resultat de les eleccions del 27-S? Calma i confiança. Ningú pot rebentar la il·lusió i l’esforç de tot un poble. El que està clar és que la majoria silenciosa s’ha
mort. La conclusió que es desprèn de les eleccions és que l’independentisme no se’n pot sentir debilitat. Al contrari. S’ha enfortit arreu del territori. CiU, Esquerra Republicana i la CUP sumen
més del 45 per cent del total dels vots emesos en una jornada històrica per la participació. Considerant que Iniciativa i altres opcions no es decanten amb claredat pel bloc unionista, l’hegemonia independentista és clara. Ara, cal esperar esdeveniments.
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Terres de l’Ebre. Nova decepció ebrenca Terres de l’Ebre. El Centre de la UNEDdesprés de la reunió del Consejo Nacional del Tortosa obre una nova aula universitària a
P8
Agua.
P6 Móra d’Ebre.

Esports. La Unió Esportiva Sant Jaume
col.labora en acció solidària amb una ONG a
Senegal.
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La Súperlluna del 27-S

La Súperlluna del 27S, escollida el dia en què s'han celebrat les
eleccions més importants en la història democràtica de
Catalunya.
No sabem si es va triar deliberadament l'eclipsi de la «super
lluna» (L'última super lluna ha ocorregut el 27 setembre 2015,
segons la wikipedia), com el dia en què es celebra l'elecció més
important en la història democràtica de Catalunya.
Tradicionalment en fets històrics, la lluna era un presagi. Però el
fet és que la lluna eclipsada d'aquest passat diumenge, tenia una
semblança sorprenent amb els colors de la bandera catalana. Un
fet poderosament simbòlic.
Aquest passat diumenge, els catalans, hem acudit massivament

a les urnes, en una jornada en què s'ha batut el rècord històric
de participació en unes eleccions autonòmiques, les més concorregudes fins a la data, fregant el 77% de vots emesos. Tant les
formacions que propugnen la independència de Catalunya, que
han plantejat aquests comicis com un plebiscit, com les contràries a la secessió, han fet constants crides durant la campanya
per acudir a les urnes davant la transcendència de la cita, el que
sembla haver mobilitzat votants d'un signe i altre. L'índex de participació a Catalunya d'aquestes autonòmiques s'ha situat al
nivell d'unes eleccions generals, pel fet de superar el 70% de
vots emesos. La propera Súperlluna, sembla ser, que serà l'any
2028...
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MANIFEST DE LA CAMPANYA PELS SEDIMENTS

Volem un delta baix l’aigua?

Opinió
Irene Negre

‘El 27-S hem guanyat’

Creixement i decreixement del Delta de l’Ebre
Lo Delta s’ha anat formant a partir de l`aportació de sediments que ha anat fent lo riu Ebre al
llarg de la seua història. Els darrers seixanta anys, amb la construcció de més de 200 embassaments, l’aportació de sediments s’ha reduït més del 95%. Això també és degut a una administració negligent delsembassaments i de les preses, que no té en compte la gestió dels
sediments.
Conseqüències al Delta
Com que gairebé no arriben sediments, lo balanç sedimentari és negatiu. És a dir, la mar s’emporta més del que deixa. La manca de sediments genera dos problemes principals: regressió (pèrdua de superfície) i subsidència (pèrdua d’alçada de la plataforma deltaica). Aquesta
situació fica en perill la supervivència física de l’indret. Això, unit a l’increment del nivell del mar
pel canvi climàtic, pot fer que en les properes dècades diverses parts del Delta queden inundades. Estan en perill los espais naturals de major valor ecològic de la zona: les zones limítrofes del Delta.
Conseqüències als embassaments
Quan lo riu arriba als embassaments, la velocitat de l’aigua se redueix i els fangs i llims queden depositats a l’entrada. D’aquesta manera, els embassaments van omplint-se de sediments i se posa en qüestió la seua vida útil. Així se crea també l’amenaça de construcció de
nous embassaments. Per altra banda, aquests sediments acumulats generen problemes als
pagesos de la zona que sovint tenen dificultats per regar. L’embassament de Mequinença,
amb 1533 hm3 de capacitat és lo més gran de la Conca de l’Ebre. És tant gran que el coneixen com “el mar de Aragón”. Reté al seu interior 200 hm3 de sediments que li roba al Delta
de l’Ebre. Caldrien 13.600.000 camions de 25 tones de càrrega per treure’ls tots. Si cada
minut se’n carregués un caldrien 25 anys per buidar-lo. És evident que aquesta no és la solució.
La solució, la cultura dels sediments: colmateig i equilibri natural
Cal exigir als governs i a les empreses elèctriques que els embassaments siguin gestionats
adequadament. Cal restablir l’equilibri natural garantint uns cabals ambientals sostenibles i la
gestió dels sediments als embassaments. Abans de la construcció dels embassaments, amb
les riuades de la tardor, los sediments transportats de manera natural per l’Ebre arribaven al
Delta. Amb la pràctica coneguda com colmateig, los pagesos deltaics transportaven los sediments fins als camps d’arròs a través dels canals. Així repartien aquell “or” pels camps.
Actualment, per garantir la supervivència del Delta, ens cal tornar a gestionar los sediments.
Amb la pràctica del colmateig, a través dels canals, combatrem l’enfonsament del Delta; i amb
els sediments que arriben pel riu fins al mar combatrem la regressió. Per a repartir els sediments adequadament també cal que estiguen obertes lo major nombre possible de desembocadures de l'Ebre.

El 27S hem guanyat amb un resultat contundent i incontestable arreu
del País. Des de l’Assemblea Nacional Catalana no podem fer més
que felicitar-nos pels resultats, sense cap dubte hem eixamplat la
majoria social a favor de la independència i per fi tenim el mandat
democràtic per a la construcció de la República Catalana.
La gran participació dóna encara més legitimitat democràtica al
resultat i al sentit plebiscitari d’aquestes eleccions i, per tant, reforça
encara més la victòria de les opcions favorables a la independència.
Prop de 2.000.000 de persones han donat suport al SÍ! Denunciem
també tots els atacs rebuts per part del Govern Espanyol, les mentides i manipulacions: missatges de por de què els nostres avis no
cobraran les pensions, que ens faran fora de la Unió Europea, que
perdrem l’euro... i no només es van conformar amb això sinó que
van posar en marxa tota la maquinària de l’Estat per forçar a fer
declaracions en contra de la independència a bancs, empreses, etc.
I també van impedir que el vot estranger arribés a hora, tot plegat
molt vergonyós. Malgrat tot, hem guanyat! Una gran participació que
ens ha permès veure que el vot unionista ha tocat sostre i ha perdut.
Ara si foren demòcrates, cosa que és gairebé impossible, acceptarien els resultats dignament com nosaltres ho haguéssim fet en cas
contrari. A les Terres de l’Ebre el resultat ha estat clar, ha guanyat
àmpliament la independència: Ribera d’Ebre un 69,28%, Terra Alta
65,04%, Baix Ebre 62,10% i Montsià 59,12%. Aquests resultats parlen per si sols, igual que els resultats en l’àmbit nacional. Els vencedors, Junts pel Sí i la CUP – Procés Constituent tenen tota la legitimitat de les urnes per tirar endavant el procés de construcció de la
República Catalana.
L’Assemblea Nacional Catalana seguim treballant per sumar a tothom per construir la República Catalana i per ser el motor del procés i la seva transversalitat. Des de l’ANC i en resposta a la imputació del TSJC del President Artur Mas, la consellera Irene Rigau i l’exvicepresidenta del Govern Joana Ortega, no ens quedarem de
braços plegats, ha arribat l’hora de cridar ben fort des del carrer que
el poble català ha dit prou!! No es pot imputar un President per posar
les urnes perquè el poble decideixi el seu futur, és vergonyós i indignant!! El dia 15 d’octubre serà el 75è aniversari de l’afusellament del
President Companys i just és el dia que ha de declarar el nostre
President, coincidències?? No, coincidències no, atacs frontals a la
democràcia, a la llibertat i a la dignitat de tot un poble.
Irene Negre i Estorach Secretària Nacional de l'Assemblea Nacional Catalana
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El grup municipal de Convergència defensa la bona situació econòmica d’Amposta i demana a l’equip de govern que es deixi d’excuses i governi
El grup municipal de Convergència a l'Ajuntament d'Amposta ha fet roda de premsa aquest dijous 1 d'octubre al migdia per valorar els primers cent dies de govern d'Esquerra d'Amposta. Segons ha destacat la portaveu del grup, Isabel Ferré, "la voluntat de Convergència durant aquests mesos ha estat deixar treballar". "Si han demanat la nostra col·laboració l’han tingut en tot moment", ha dit.
Quant a la valoració d'aquests primers 100 dies, Convergència ha defensat "la bona situació econòmica del consistori, com ho demostren les modificacions de crèdit que ha pogut fer l'equip de govern per
fer coses superficials com els 11.000 euros per a llums de Nadal, contractar personal tècnic quan tenen personal propi que pot fer la feina o els més de 20.000 euros més a festes major, etc., una bona
situació econòmica que el propi alcalde va reconèixer".
Convergència també ha volgut fer esment de la residència d'avis. "Reiterem que amb treball, en un mes la residència podria obrir portes: els problemes tècnics s'han de resoldre i les places, amb les 80
actuals i les 11 amb llista d’espera privades, més les de prestació econòmica vinculada, és més que suficient per fer-la viable".
Sobre el tema actual, de l'edifici de l'antic col·legi de les Monges, la portaveu ha dit: "Ha quedat demostrat que socialistes i Esquerra tenien un pacte que Esquerra ha trencat. El grup de CiU no estava ni està
entre les nostres prioritats comprar aquests edificis". "Tindrem la residència vella buida per ubicar-li el que es vulgui i perquè la inversió de compra i construcció són millonaries i innecessàries", ha afegit. La
portaveu de CiU ha demanat també que es contestin les 2 instàncies que fa quasi tres mesos es van presentar respecte al CETECOM i les retribucions dels càrrecs electes.
Finalment han demanat que governin i deixin de culpar a l’anterior equip de govern del que no poden fer, "ja que l’herència és bona i han de conservar-la".
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Rècord de participació a les TE

Les Terres de l'Ebre han donat un missatge molt clar en favor d’una Catalunya independent. La suma dels partits favorables a l’Estat propi arriba al 62,3% dels vots emesos. La
participació va ser de rècord, també a les comarques ebrenques. Les eleccions del 27-S han donat una majoria absoluta al Parlament a les forces favorables a constituir un nou
Estat per a Catalunya. El suport a Junts pel Sí i la CUP va ser àmpliament correspost també a les Terres de l’Ebre, on gairebé 2 de cada 3 persones es van decantar per la independència. El mapa de color del territori tampoc deixa lloc a dubtes. La formació de Junts pel Sí va alçar-se com la vencedora a tots els municipis de les Terres de l’Ebre. On
més percentatge de vots va assolir va ser a la Pobla de Massaluca, Ginestar i el Perelló, on van superar el 75%, i en un total de 36 poblacions van passar del 50% dels vots.
Algunes de les poblacions on guanya la formació corresponen a municipis tradicionalment votants del PSC, com Batea, Aldover o Tivenys, on actualment a més tenen alcaldes
socialistes. On menys impacte va tindre Junts pel Sí va ser a Godall, al Mas de Barberans i a la Sénia, on tot i ser la més votada no van passar del 37%. Pel que fa al global del
territori, la unió de les forces i entitats sobiranistes va aconseguir el 54,3% dels vots a les Terres de l’Ebre. Sumats als 8% de l’altra formació independentista, la CUP, passen
del 62%. La segona força en vots a l’Ebre és el Partit dels Socialistes, que se situa en un 10,3%, seguits de Ciutadans, que pugen amb força fins a situar-se en tercera posició,
amb un 9,5% dels vots. El partit popular és quart, amb el 8,3%, mentre que Catalunya Sí Que es Pot es queda en sexta posició, amb el 4,9%. Unió, que amb l’escissió de CiU
va veure marxar bona part de la seua militància a l’Ebre, va obtindre un 3,1%. (Ebredigital.cat).
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27-S

‘Si sumem els vots de la CUP, superem el 62% dels vots
independentistes al conjunt de les Terres de l’Ebre’
Des de Junts pel Sí al nostre territori es qualifiquen els resultats assolits com ‘espectaulars’

Més Ebre: Valoració de les
eleccions eleccions en clau
ebrenca.
Junts pel Sí: Molt contents
pels resultats espectaculars aconseguits. Hem
guanyat a tots i cadascun
dels 52 municipis de les
Terres de l’Ebre, i a cadascuna de les quatre comarques per més del 50% del
vot, sumant al conjunt de
les Terres de l’Ebre el
54,4%. Si a més li sumem
els vots de la CUP superem
el 62% de vots independentistes, tot un goig, en una
participació que ha estat
històrica. Les nostres
terres són un territori perifèric on el sentiment independentista històricament no
havia estat excessivament
alt i aquests últims anys i
dècades ha crescut de
manera progressiva. Mai
havíem sigut tants i a tants
pobles de les Terres de
l’Ebre de tal manera que
hem aconseguit cinc vegades més de vots que el
segon partit. D’altra banda
hem estat la única candidatura que tindrà representants ebrencs al Parlament
de Catalunya.
ME: I en clau general del
país?
JPS: Junts pel Sí ha guanyat a 910 municipis i a
totes les comarques del
país en una participació
electoral del 77,4% que significa el rècord històric en
unes
eleccions
al
Parlament. Ara ja sabem
que havent votat tothom a
Catalunya, la correlació de

Sí i No és clara: 1.957.348
vots a enfront 1.605.563
vots, considerant els
366.494 vots de CSQP
com a indecisos. La tercera
via ha quedat enterrada
amb la desaparició parlamentària d'Unió i la caiguda
de les opcions que es posaven al marge del Sí i del No.
També destaca la gairebé
exclusiva representació del
No a Catalunya de la mà
d'una força política reaccionària com és C's. Hi ha
una majoria d’escons independentistes
al
futur
Parlament i tenim un mandat democràtic per tirar
endavant el nostre full de
ruta cap a la construcció de
la futura República catalana. Però el més rellevant és
que a Catalunya ja hem
superat amb èxit la prova
de posar les urnes davant
un Estat hostil (deixant
200.000 catalans a l'exterior sense votar) i una campanya de la por, que per
exemple van decantar els
referèndums d'Escòcia i el
Quebec.
ME: En pocs dies han
hagut més incidències.
Com les valoreu? I el futur,
malgrat tot, és incert amb
els acords que poden
haver-hi i el que poden
desencadenar. Com creieu
que es perfilarà?
JPS: Rebutgem i denunciem la imputació del
President Mas per haver
posat les urnes el 9N, fet
que demostra la no voluntat
de diàleg d'un Estat que ho
fia tot a l'estratègia de la

Mas hi tingui
paper’
A‘On
Amposta,
aquestuncap
de setmana

La CUP proposa una
"presidència coral" formada
per "tres o quatre" persones
La diputada electa i número dos de la llista de la CUP,
Anna Gabriel, ha posat sobre la taula la proposta per
desencallar les negociacions sobre la investidura. En
una entrevista a Catalunya Ràdio, Gabriel ha llençat la
idea d'un Govern "menys presidencialista", amb "una
presidència coral" amb "tres o quatre perfils de pes
equivalent". La diputada assegura que no busquen la
"mort política d'Artur Mas" i que estan oberts a que
"tingui un paper". Amb tot, Gabriel diu que per tancar
un acord amb Junts pel Sí, hi ha altres prioritats com
la necessitat que "abans de les eleccions espanyoles"
el Parlament aprovi "senyals" de desconnexió de
l'Estat i "es blindi el punt de no retorn" cap a la independència.

por, a la judicialització i a la
violència
institucional.
Nosaltres defensarem amb
ungles i dents el President
de la Generalitat com a primera
institució
de
Catalunya.
Sobre el futur, el que
podem dir és que tenim el
mandat democràtic per
engegar la constitució d'un
Estat independent emès en
unes eleccions que servien
per comptar diputats.
Perquè el referèndum no
ens l'han deixat fer, i així ho
ha reconegut la premsa
internacional de forma unànime. Tenim tota la legitimitat per iniciar un procés

constituent, i ens posem a
treballar per la construcció i
la Constitució de la
República Catalana comptant amb tothom. Sobretot
de les sensibilitats favorables al dret a decidir des de
l'esquerra, que han de sentir-se protagonistes del procés constituent i del disseny de la futura constitució. Iniciarem la transició
real des d'un nou Parlament
i des d'un Govern ampli de
concentració que ha d'enllestir les estructures d'estat, ha de garantir la cohesió social, crear ocupació i
lluitar contra la pobresa, la
corrupció i les desigualtats.

Els 62 diputats electes de
Junts pel Sí s'estrenen al Parlament
Ahir dijous
Els 62 diputats electes
de Junts pel Sí s'han
estrenat aquest dijous al
Parlament amb una primera reunió del grup parlamentari que ha estat
presidida
per
Raül
Romeva, cap de llista,
Artur Mas, president de
la Generalitat i presidenciable, i Oriol Junqueras,
número 5 de la candidatura i líder d'ERC. Cap a
les 10 del matí han anat
arribat els que seran en
uns dies nous diputats

‘Junts pel Sí‘ ha guanyat a 910 municipis arreu
del país i a totes les comarques en una
participació del 77,4 % que significa un rècord
en unes eleccions al Parlament’

‘Rebutgem i denunciem la imputació
del President Mas’
Futur: ‘Tenim el mandat democràtic per
engegar la constitució d’un Estat independent
emès en unes eleccions que servien per
comptar diputats’

Ferran Bel carrega contra el
Ministre Montoro
Al Ple del Senat

del Parlament, molts
d'ells nous i fins ara
sense cap relació amb la
política, com és el cas
del cantautor Lluís Llach.
Mas ha acompanyat
Carme Forcadell fins a la
porta de la sala de
grups, on ha tingut lloc la
reunió, seguits per Oriol
Junqueras. Romeva ha
entrat amb els convergents Lluís Corominas i
Jordi Cuminal.

Durant el ple del Senat
de dimecres, el ministre
d'Hisenda,
Cristóbal
Montoro ha acusat als
convergents per "voler
anar-se'n
d'Espanya,
però seguir a Europa,
que és el club de la
democràcia”. Per aquest
motiu, Ferran Bel li ha
respòs que "un club de la
democràcia no hauria de
permetre que s'imputés
el president de la
Generalitat, Artur Mas,
per haver posat les

urnes”. Per al senador
tortosí, això és “incomprensible” i indica que
Espanya no forma part
del club de la democràcia, sinó del “club de la
chapuza”.
El senador i alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, ha
estat molt dur amb
Montoro, per utilitzar la
presentació del projecte
de llei dels pressupostos
de l'Estat per a 2016 i
per atacar les polítiques
de Convergència.
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L’Onada Bressol. Projecte som terra i aigua
Diada de la sega compartida entre les famílies, nens i educadores.
Amb aquest curs escolar 2015-2016 a l’escola Bressol del Delta, hem
encetat un nou projecte: “Som Terra i Aigua”. És un projecte innovador,
que proposem conèixer el nostre entorn més profundament, treballant
cadascuna de les característiques més importants que envolten el lloc
on els petits de l’escola viuen, però també tenint en compte la tradició
de l’arròs, la seva elaboració des de que es sega i es recol·lecta, i tot
el que envolta els trets més rellevants que envolten el Delta , portarem
als nens anys enrere i reviurem la forma de treballar i viure com ho feien
els nostres avis. D’aquesta forma mitjançant tots aquests recursos que
treballem en ell, permet que els infants aprenguin i coneguin la cultura
que els envolta, les tradicions i els dóna l’oportunitat d’experimentar i
viure una forma de viure humil i plena de riquesa.
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Vila: «El plantejament de l'Estat a l'Ebre
és antic i impropi d'un país que vol
formar part d'una Europa avançada»
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CaixaBank reforça la gestió de patrimonis
amb el llançament de Banca Premier
L’entitat compta a Tarragona amb 19.214 clients

El Conseller, ‘decebut’ de la reunió del Consejo Nacional del Agua

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, ha manifestat, després d’assistir
a Madrid a la reunió del Consejo Nacional del Agua, que “el plantejament de l'Estat
a l'Ebre és antic, decimonònic i impropi d’un país que vol formar part d’una Europa
avançada i compromesa ambientalment”, en contraposició a la visió integral que fa
Catalunya de la gestió del riu. Aquest organisme ha aprovat aquest dimecres la proposta de Reial Decret d’aprovació dels plans hidrològics de les conques intercomunitàries, que farà arribar al Consell de Ministres per a la tramitació. Abans però, la
Generalitat li farà arribar formalment, en forma de vot particular, les seves al·legacions. Vila ha qualificat la trobada de “decebedora” i de “francament negativa per a
la preservació i la defensa de l’Ebre”, ja que “l’Ebre és de tots i per tant cal garantir
un cabal ambiental, que no és una qüestió que es pugui discutir”. Ha dit que “s’ha
confirmat la poca sensibilitat en la cura de la gestió integral del riu per només atendre les necessitats des d’una lògica antiga i productivista”.
Ara bé, ha advertit que “Espanya, si no fa bé les coses, acabarà durament sancionada”, ja que el nou pla de l'Ebre incompleix les directrius que marca la Comissió
Europea a l'hora de garantir els cabals ambientals. En aquest sentit el conseller ha
advertit que, “si continua endavant tota la tramitació, només ho podrem lamentar,
perquè el medi ambient no entén de fronteres administratives i si no es fan les coses
bé en la gestió de l’aigua i els rius, la vida i els ciutadans en som els perjudicats”.

L'entitat consolida la seva estratègia de negoci per a patrimonis d'entre 100.000 i
500.000 euros mitjançant 1.500 gestors especialitzats i certificats en assessorament
financer, una metodologia pròpia de planificació financera i solucions exclusives per als
clients.
‘CaixaBank és l'entitat financera líder en aquest segment, amb prop d'1 milió de clients
Premier i 105.000 milions d'euros en recursos i valors gestionats’.
L'entitat compta a Tarragona amb 19.214 clients de Banca Premier i un volum de recursos de 3.258 milions d'euros en aquest segment.

L’arxiu comarcal del Montsià presenta
la programació d’activitats culturals
Per a la tardor

Nova presidència per a AECE
José Daniel Cortijo n’és el nou president, fins que es facin eleccions

Emilio Castellà ha deixat la presidència de
l’Associació d’Empresaris de les Comarques
Ebrenques, l’AECE, després de 13 anys al
seu capdavant. En un comunicat, l’entitat
assenyala que Castellà va presentar la seua
dimissió el 24 de setembre passat al.legant
motiu personals. Segons ebredigital.cat, la
junta de govern va acordar per unanimitat
que el substitut de Castellà serà José Daniel
Cortijo, ara vicepresident, i fins que se celebren eleccions. És una situació similar a la
que es va viure fa uns mesos quan l’altra entitat empresarial del territori, la Cambra de
Comerç, va canviar de president després de
la dimissió de José Luis Mora.

L’Arxiu Comarcal del Montsià ha organitzat un seguit d’activitats culturals per a la propera tardor que tindran lloc a partir d’aquest setembre i s'allargaran fins al proper mes de
desembre. La voluntat de l'Arxiu és oferir un servei cultural a la ciutadania amb activitats
relacionades amb els arxius i la recerca documental a través de l'estudi de la història,
majoritàriament del territori però també dins d'un context nacional i internacional. I és que
el coneixement del passat es fonamenta en gran mesura en la recerca documental de
fonts primàries. Algunes d'aquestes activitats centrades amb el territori són la presentació de l’última publicació del Catedràtic d’Història Contemporània, Josep Sánchez Cervelló,
titulada Les guerres napoleònica i carlistes a la frontera de Catalunya, País Valencià i Aragó
(1808-1936), amb la qual contribueix a pal·liar l’escassa informació que es té sobre els
conflictes del segle XIX i primera meitat del segle XX en aquest territori i també explica els
motius pels quals el carlisme d’aquest territori no ha assolit historiogràficament la
importància que realment va tenir.
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El Centre Universitat Nacional d'Educació
a Distància (UNED)-Tortosa obre una nova aula universitària

Dotze alumnes
comencen un curs
de formació de
cambrers a la
Terra Alta
Dilluns, dia 28 de setembre, s'ha inaugurat el curs
bàsic de cambrer/a organitzat per l'Oficina Jove del
Consell Comarcal de la
Terra Alta en el marc del
projecte Fórmula Jove. La
inauguració ha tingut lloc a
les instal·lacions de l'Hotel
Piqué, amb la presència de
Carles Luz, president del
Consell Comarcal de la
Terra Alta, i de Tere
Marcelino, coordinadora
Territorial de Joventut a
Terres de l'Ebre, i ha comptat amb la presència de les
diferents entitats que hi
col·laboren i dels 12 alumnes matriculats. El curs,
estarà dividit en dos grans
blocs. El primer, teoricopràctic, tindrà 170 h de
durada. El segon bloc, de
70 h, estarà dedicat a pràctiques professionals individualitzades.
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A Móra d’Ebre
El Centre Universitat Nacional
d'Educació a Distància (UNED)Tortosa continua la seva política
d'ampliar el seu àmbit d'influència
al territori i ha obert una nova
aula universitària a Móra d'Ebre,
que s'afegeix a la que va obrir fa
uns mesos a Vandellòs i
l'Hospitalet de l'Infant.
El nou equipament, que s'ha ubicat a l'hotel d'entitats de la capital de la Ribera d'Ebre, ofereix la
possibilitat de cursar el Grau de
Ciències Ambientals així com l'accés a la universitat per a majors
de 25 i 45 anys, i la UNED Sénior,
dirigida a persones més grans de
55 anys.
El president del Patronat del
Centre Associat de la UNEDTortosa, Ferran Bel, i l'alcalde de
Móra d'Ebre, Joan Piñol, acompanyats del director de la UNEDTortosa, José María Franquet,
han signat el conveni que permetrà posar en marxa l'aula uni-

versitària de manera immediata.
Ferran Bel ha dit que aquest és
un projecte a "mig i llarg termini" i
ha valorat que el fet que Móra
d'Ebre passi a ser plaça universitària és important per al municipi, la comarca i per al conjunt de
les Terres de l'Ebre.

DOLÇA TARDOR, XI Festa del Mostillo
i Productes d'Artesania
A Horta de Sant Joan, diumenge

Diumenge tindrà lloc la XI Festa del Mostillo i Productes
d’Artesania a Horta de Sant Joan. La jornada començarà amb
una plantada de gegants a la Plaça de Catalunya. A les
10.30h, Rua de gegants pels carrers de la població: c/
Bonaire i Plaça de l'Església. A les 11 h, inauguració de la
festa. Benedicció de la festa pel Mossèn de la Parròquia.
Entrega de detalls a la guanyadora i als participants de l'elaboració dels cartell de la Dolça Tardor 2015.
Es donarà a conèixer el guanyador/a del concurs de fotografia amb el hashtag #FMHorta2015 publicades a INSTAGRAM.
Tot seguit ballada de les colles de gegants convidades.
A les 18 h 18.00h Concert de música. 20.00h Sorteig d'un lot
de productes d'artesania. I a continuació berenar popular.

En termes similars s'ha expressat
l'alcalde de Móra, que ha estès el
possible interès per la nova aula
universitària a les comarques del
Priorat i Baix Maestrat. Piñol ha
justificat l'elecció del Grau de
Ciències Ambientals per la necessitat d'especialització d'una ofer-

ta que ha vinculat molt estretament a l'àmbit d'influència del
municipi. De la seva banda, el
director de la UNED-Tortosa ha
afegit que amb la nova aula universitària "prestarem un millor
servei al territori".

Ha mort Juli Vives,
alcalde de Móra d'Ebre en el
mandat 1983-1987
Als 78 anys

Ha mort Juli
Vives i Pujol, de
78 anys, qui fou
el segon alcalde
de Móra d'Ebre
de l'actual període democràtic,
durant el mandat
1983-1987.

Vives va ser una
de les personalitats
polítiques
més destacades
del
municipi
durant les dècades dels vuitanta
i dels noranta del
segle passat.
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CAMPANYA
DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA A DELTEBRE
L’Ajuntament de Deltebre
ha posat en funcionament
una campanya de participació ciutadana, a través de
les xarxes socials, a partir
de la qual la ciutadania
podrà escollir la imatge
que considerin més adequada per tal que aquesta
doni la benvinguda als visitants i veïns i veïnes del
municipi.
A TORTOSA D TAPES
De l’1 al 12 d'octubre de
2015 se celebra la segona
edició de la ruta/concurs,
on participen 34 establiments de restauració.
MOR UN MATRIMONI EN
UN XOC ENTRE DOS
VEHICLES
Un matrimoni ha mort
aquest dimecres com a
conseqüència d'un xoc
entre dos vehicles a
Tarragona. L'accident s'ha
produït a l'enllaç de la Via
Augusta amb l'A-7, al Camí
del Llorito i prop del Nou
Estadi. Les víctimes són
naturals del Pinell de Brai.
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Activitats del programa
Sempre Acompanyats

Més
notícies

34ena TROBADA DE
BANDES DE CATALUNYA, A L’ALDEA.
1200 músics de tota
Catalunya es donaran cita,
demà dissabte, a l’Aldea
amb motiu en un acte que
serveix per commemorar
el 20è aniversari de la
Banda Musical Verge dels
Prats.

diarimés
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Més Ebre recomana

EN UN MINUT

TRENS DIGNES PRESENTA AL.LEGACIONS
AL PLA DE TRANSPORT
DE VIATGERS
La plataforma reclama un
pla de mobilitat territorial,
la millora del transport per
les principals carreteres
del territori i la intermodalitat entre bus i tren, entre
altres.

SOCIETAT

Impulsat per l’Obra Social ‘la Caixa’, la Creu Roja i l’Ajuntament de Tortosa
Ahir, dia 1 d'octubre, Dia
Internacional de la Gent
Gran, el programa Sempre
Acompanyats que impulsen
l’Obra Social “la Caixa”, la
Creu Roja i l’Ajuntament de
Tortosa dóna el tret de sortida a la realització d’activitats i xerrades que tindran
lloc al llarg d’aquest mes.
Les iniciatives volen difondre i sensibilitzar la ciutadania oferint informació
sobre el programa i sobre
temàtiques d’interès sobre
la gent gran. A més, es vol
potenciar un treball de
col·laboració i suport entre
l’Administració local i les
pròpies entitats del territori
de Tortosa. El programa
Sempre Acompanyats, pretén abordar la soledat no
volguda en les persones
grans, des de la prevenció i
la detecció, fent la difusió

del mateix per tal de donar
conèixer la iniciativa. És un
programa comunitari que es
construeix amb la col·laboració de l’Administració
local, Serveis Socials,
Policia de proximitat, Creu
Roja
Tortosa,
Càritas
Interparroquial de Tortosa,
Hospital Santa Creu de
Jesús, Institut Català de la
Salut, EspaiCaixa Tortosa,
Associació de Veïns de
Ferreries, Associació de

Veïns
de
Remolins,
Associació de Dones de
Remolins, Associació de
Comerciants del Mercat,
Associació de Comerciants
del Centre Casal de la Gent
Gran de Ferreries, Club 3a.
Edat de Remolins, Unió
Democràtic de Pensionistes
de Tortosa i parròquies dels
barris.
El programa posa a disposició el telèfon gratuït
900 365 222

Amposta

El ple inicia els tràmits per declarar Bé Cultural
d'Interès Local l'antic col·legi de les monges
L'Ajuntament d'Amposta inicia els tràmits per declarar l'antic col·legi de les Monges com a Bé
Cultural d'Interès Local (BCIL). Així es va aprovar en el plenari ordinari de setembre dilluns 28 al vespre amb els vots a favor del grup municipal d'Esquerra d'Amposta (EA), i el regidor German Ciscar,
l'abstenció de Convergència i Unió (CiU) i el vot en contra del Partit dels Socialistes (PSC). El plenari de dilluns al vespre també va aprovar dues mocions sobre la gratuïtat de l'AP-7 i el desdoblament
de l'N-340 davant l'alta sinistralitat que pateix el tram ebrenc d'aquesta via.
Així mateix va donar llum verd a dues mocions del Partit dels socialistes. La primera, que es va aprovar amb els vots favorables de tots els grups, reclama que els equipaments públics que disposin de
Wifi passin a tenir opció de tenir-lo lliure. La segona insta al ple a tramitar l'ampliació de la partida
pressupostària de les beques a l'excel·lència universitària. També es van aprovar dues mocions presentades pel regidor German Ciscar (modificar l'ordenança fiscal sobre l'impost de plusvàlua de
transmissions d'un habitatge en herència per causa de mort i traure a concurs públic la representació jurídica del consistori). Pel que fa a altres temes, el ple ordinari va donar llum ver per unanimitat
de la cessió a l'Institut Català de Salut (ICS) d'uns terrenys per construir el nou Centre d'Atenció
Primària, es van establir les festes locals per al 2016 que seran el 12 de setembre i el 5 de desembre i es va fer una modificació pressupostària d'uns 30.000 euros per suplement de crèdits i crèdits
extraordinaris, entre els que hi figuren poc més d'11.000 per adquirir llums de Nadal o 7.000 per
a la contractació del tècnic de participació ciutadana. També va aprovar una moció de suport als
malalts de la Talidomida i l'adhesió a la xarxa de ciutats refugi per acollir persones refugiades.

Avui divendres 2 d’octubre, a les 20.00 h, s’inaugurarà l’exposició La festa popular, la catalanitat cívica al Palau Oliver de
Boteller de Tortosa.

Discrepàncies entre veïns i alcaldes de la N-340
sobre la fórmula de gratuïtat de l'AP-7 que cal exigir
Els veïns reclamen l'aixecament de barreres fins a Penyíscola i els alcaldes bonificacions per a camions i
peatges gratis per al trànsit intern

Després de la reunió, aquest dimarts, d'alcaldes, consells comarcals i Govern sobre la N-340, dimecres s'han reunit els
alcaldes i les federacions de veïns de Tortosa i Amposta, que estan liderant les protestes populars. Segons ACN, els representants de les administracions locals han explicat a les entitats veïnals la moció que s'aprovarà i que inclou les mesures
que es reclamaran a Foment per solucionar els problemes de sinistralitat de la N-340: que es reprengui la redacció del
projecte del tram ebrenc de l'autovia A-7, que s'adoptin mentrestant mesures provisionals per desviar obligatòriament els
vehicles pesants per l'autopista AP-7 amb bonificacions com les que s'apliquen a ala N-2 a Girona, i la gratuïtat de l'AP-7
per al trànsit intern de l'Ebre. Els veïns, en canvi, tenen clar el seu objectiu i fins i tot n'han ampliat l'abast. Les dues federacions van iniciar una ofensiva de protestes que no aturaran fins que s'alliberin els peatges de l'AP-7 des de l'Hospitalet
de l'Infant i fins a Penyíscola, al Baix Les entitats veïnals ni es mostren contràries a la construcció de l'A-7 o el desdoblament de la N-340, ni ho demanen. Els alcaldes, per la seva banda, insisteixen que la mesura més realista i executable a
curt termini és la inclosa en la seva moció, bonificacions per a camions i gratuïtat per a trànsit intern ebrenc.

A AMPOSTA
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CRAC de la setmana: Carol Rovira
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Isabel Carrasco
SECCIÓ PATROCINADA PER:

«EL DIRECTOR VA DECIDIR QUE INTERPRETÉS TOTS ELS PAPERS FEMENINS, TAL COM HO
VAN FER EL JOSÉ SACRISTÁN I LA CONCHA VELASCO ALESHORES»
Carol Rovira: nascuda a
Camarles fa 25 anys,
diplomada en Magisteri
musical i a punt d'acabar
l'Institut del Teatre.
Més Ebre: Carol, ara estàs
interpretant “Viajando con
Marsillach” un recull d'obres
força conegudes de Adolfo
Marsillach amb la Companya
de Blanca Marsillach, la seva
filla. Que me'n pots dir?
Carol Rovira : Aquest projecte va arribar a la meva vida
en un moment clau: just havia
acabat el quart curs de
l'Institut del Teatre i sentia un
gran buit dintre meu, com si
de sobte hagués aterrat a la
vida real, fora de la bombolla
de la vida “de sucre” d'estudiant. Quan em trobava en
aquest moment de dubtes, va
aparèixer l'oportunitat de treballar en aquest projecte amb
la companyia de la Blanca
Marsillach i no m'ho vaig pensar gens. Vam estar durant
dues setmanes de Juliol assajant a Barcelona i va ser una
bogeria magnífica, en tan poc
temps. A més, recordo que el
primer dia d'assajos el director va decidir que, en lloc de
que jo només sortís a unes
poques escenes de la primera obra, com m'havia dit,
interpretés tots els papers
femenins tal com ho van fer el
José Sacristán i la Concha
Velasco aleshores. Així que
assajàvem de 9h a 15h, i a la
tarda encara m'havia d'aprendre tot el text nou. Moltes
hores tot plegat, però va
valer la pena! A més d'encantar-me la llibertat que m'ha
donat el director (Xabi Olza)
d'aportar idees i propostes,
he de dir que és un goig interpretar aquests textos perquè,
a banda d'estar molt ben

ció de la figura de la dona
durant la Guerra Civil i per
això podria ser la iaia de
cadascun de nosaltres.
ME: Ets la germana «petita»
de Joan Rovira. Quin ha estat
el millor consell de germà
«gran» que t'ha donat?
CR: Joan sempre ha estat un
referent a nivell artístic per a
mi, una persona que lluita
cada dia per allò que el fa
feliç i que no es cansa mai
de fer-ho. És una mostra
directa que el treball, la
constància i la implicació al
100% en allò que estàs fent
pot donar els seus fruits.I
per tot això i més, l'admiro i
penso que m'ha influït positivament. Veure un dels seus
concerts és una descàrrega
d'adrenalina i n'aprenc moltíssim quan fem coses junts!
Gianluca Bocchi

escrits, el fet d'anar canviant
de personatge contínuament
(en faig fins a 7 de diferents)
permet molt de joc escènic i,
si tu “xales”, el públic “xalarà”.
Aquest setembre hem iniciat
la gira per diferents ciutats
d'Espanya, i aquí s'han ajuntat
dues de les meves grans passions: viatjar i actuar. Què
més puc demanar?
ME: Que és teatre inclusiu?
CR: Aquest projecte en concret, aixoplugat per l'Obra
Social la Caixa, vol donar a
diferents persones en risc
d'exclusió social l'oportunitat
d'apropar-se al món del teatre
fent tasques com la d'ajudant
de direcció, de tècnic de
llums, de producció o la sastreria i la regidoria. Molta d'aquesta gent ja havia tingut
experiència amb el sector,
però també n'hi ha que no. I

creu-me que és meravellós
veure com s'il·luminen les
cares d'aquestes persones
que, pels motius que siguin,
han tingut unes vides difícils.
Les ganes i l'energia que hi
posen són sorprenents i és
un gran aprenentatge que et
fa reflexionar i agrair cada
petita cosa. El teatre, en
aquest cas, és una arma
inclusiva, una excusa artística
per crear petites famílies a
cada ciutat de la nostra ruta i
aportar-los noves experiències laborals.
ME: A part del teatre, també
hi ha la música. Parla'm de la
Barcelona Etnic Band?
CR: Barcelona Ethnic Band
és un septet folk de músiques
tradicionals del món, formada
per grans músics, majoritàriament exalumnes de l'Esmuc.
Un dia, per casualitat, vaig

anar a parar a un local de
Barcelona on tocaven i em
van fer viatjar tant i tant amb
la seva música que no em
vaig poder estar de demanarlos que, si mai necessitaven
una cantant, pensessin en mi.
I així ho van fer: van pensar en
mi i van confiar en mi. La veritat és que tot i que fa poquet
que formo part del grup, és
com si les cançons em fossin
molt properes, com si les
hagués cantat sempre, i és
que la seva naturalesa popular fa que tant el públic com
qui les interpreta hi connecti
amb facilitat i, a això, si li
sumem l'acollida que he rebut
per part dels músics, fa que
m'hi trobi molt a gust i que
cada dia m'estimi una miqueta més aquest projecte.
ME: Quin personatge t'agradaria interpretar?

CR: El primer que em ve al
cap sempre que em faig
aquesta pregunta és la
Colometa, de la Plaça del
Diamant
de
Mercè
Rodoreda. Tinc una debilitat
especial pels temes bèl·lics
i, sobretot, si es tracta de la
història del nostre propi país.
Crec que és molt necessari
recordar per a no oblidar i
l'art és el millor vehicle per
fer-ho. La Colometa és un
personatge amb molta
força, sotmès a unes circumstàncies terribles fora
del seu abast i a una condició social que la xuclen cap a
baix, mentre que ella intenta
empènyer cap amunt i sobreviure. Aquest xoc, aquesta
lluita de forces impossible i
alhora possible, és la que
m'emociona d'ella. A més,
sempre he pensat que la
Colometa és la representa-

ME: Projectes?
CR: Entre els embrions de
projectes, et parlaré de Les
Coralines: una companyia
que he creat juntament amb
les actrius Núria Deulofeu,
Sílvia Forns i Irene Jódar
arran de coincidir l'any passat a l'obra de Shakespeare
«Com us plagui», al Teatre
Akadèmia. El cas és que ens
vam entendre molt bé fent
aquesta comèdia i vam decidir continuar treballant juntes, així que ara ens trobem
en ple procés de preproducció d'una obra que ens està
escrivint el Pau Escribano
(guionista d'Una altra cosa,
Polònia o Crackòvia) i que
tenim pensat estrenar de
cara a la primavera de
2016. La veritat és que és el
primer projecte que engego
amb una companyia pròpia i
la cosa promet! Ja us aniré
informant...!
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AL MUNDIAL CELEBRAT A COLÒMBIA

El Club Patí l’Aldea, sisè del món
Mundial de Patinatge artístic

L’equip aldeà va acabar en la sisena plaça al Mundial.

El grup Xou Gran del Reus Deportiu aconseguia un cinquè lloc a la classificació, després d’una execució correcta del
seu programa “Infinity”. L’or en aquesta modalitat va estar per al C.P.A. Olot amb “Survive “, la plata per al grup Italià Royal Eagle amb “The arabian nights:1001 nights“ i el bronze per al C.P.A. Girona “Doing and undoing “.
El quartet del Reus Deportiu amb la seva coreografia “Black leather”, aconseguia la medalla de bronze en aquesta modalitat. L’or va ser per a Celebrity amb “B.Crazy” i la plata per Neovis amb “ Now or never ”, ambdós equips italians.
En la modalitat de Xou Petit el Club Patí L’Aldea es va posicionar en sisè lloc, amb el seu programa “CRASH!”, una gran
coreografia de la mà del seu entrenador Manel Villarroya. El primer lloc en aquesta modalitat va estar per Division amb
“Sevilla 1820”,el segon lloc per Roma Roller Team amb “The Academy Awards” i el tercer lloc va estar per a l’equip brasiler CRSG “Arabian nights”. Després del subcampionat de l’any passat, el club ebrenc no va poder repetir l’èxit però segueix en l’èlit d’aquest esport. Un orgull per l’Aldea i pel nostre territori. Amb aquest campionat acaba la temporada ,
esperem que l’any vinent els equips tarragonins puguin estar competint al Mundial que es celebrarà a la ciutat italiana de
Novara. D’altra banda, informar que la patinadora del Club Pati L’Aldea Anouk Vizcarro va aconseguir una sisena posició
al campionat de Catalunya quedant classificada per al Campionat d’Espanya aleví que es durà a terme els propers dies
23 i 24 d’octubre a Valladolid.

TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó topa amb Kuku
El jugador del Júpiter fou letal (2-0)

L’Ascó va perdre al camp
del Júpiter en un partit gris i
en el que el davanter gambià
dels locals fou letal (2-0). Mamadou Kandeh ‘Kuku’, pichichi de la Primera catalana la
temporada passada, va destrossar un fràgil Ascó en una
primera meitat per oblidar. Va
fer els dos gols.
Amb el 2-0, el partit va
obrir-se a la represa quan l’Ascó, amb els canvis, va millo-

rar. Però el gol per entrar en el
partit no va arribar. I el Júpiter,
amb espais i al contraatac,
també hagués pogut fer el 3-0

Proper rival

L’Ascó rebrà demà dissabte
el Santfeliuenc
(19 h).

PRIMERA CATALANA

Prou violència al futbol
És una campanya que s’ha
iniciat enguany. Els àrbitres i els
entrenadors de cada equip,
amb els capitans, ensenyen una
pancarta amb aquest missatge,
abans dels partits. Es veu cada
cap de setmana i la veritat és
que és una bona manera de
transmetre calma i de deixar en
evidència actituds que no han
d’existir.
El problema és que una vegada comença a rodar la
pilota....la pancarta ja no es recorda....
Fa dos caps de setmana, en
un camp, vaig sentir a una aficionat que recriminava a l’equip
rival per una entrada que havia
fet un jugador. L’aficionat cridava al jugador que havia fet la falta dient-li: ‘no has vist la pancarta abans del partit...’.
D’entrada, no hi ha res ofenedor amb això. Al contrari. Però
compte que segons com es fa
el comentari i segons el moment....el misto s’encèn ràpid...
Jo que coneixia a l’aficionat, li

vaig comentar que la pancarta
no era només pels jugadors i
entrenadors, era també pels aficionats...ho vaig dir amb tota la
confiança i amb carinyo. I amb
bon talant. Com així es va entendre.
On vull arribar? Vull arribar a
reflexionar que un aficionat,
amb comentaris des de la graderia, potser el primer en generar violència. I, a més, si té ganes de provocar, ho pot
aconseguir en décimes de segon. La violència no és només
física. És també verbal. Una porta a l’altra. Per tant, pensem
tots amb gaudir de l’espectacle
i no propiciar provocacions. I, lògicament, no caure en elles. Si
es fa, la pancarta serà un èxit.

CLUB PATÍ L’ALDEA
Anouk Vizcarro va aconseguir una sisena posició al
campionat de Catalunya, quedant classificada per al
d’Espanya, els dies 24 i 24 d’octubre.

SOLIDARITAT

El Jesús i Maria fitxa a Gallego La UE Sant Jaume col.labora
amb una ONG al Senegal
L’Amposta dóna la baixa a Calsina, que va al Tortosa
En la jornada passada, únicament va guanyar el Jesús i Maria, dels tres representants
ebrencs. L’equip d’Àngel Garcia
va vèncer l’Igualada (1-0). Va
haver de patir molt per superar
un gran equip. El partit va ser
molt anivellat a la primera meitat, amb més intent de domini
local però sense poder arribar
amb claredat. L’Igualada, amb
jugadors amb presència física,
estava ben situat. Però en la
única escletxa que va tenir en
defensa, l’inspirat Alberto
Cuenca va marcar l’1-0. Faltava
poc pel descans. A la represa,
el Jesús i Maria es va veure
obligat a fer un pas enrera i l’Igualada va assetjar la porteria
del debutant Eliot. Els visitants
van fer un pal i van tenir un parell d’ocasions davant d’un Jesús i Maria que va patir i va saber fer-ho. Tres punts d’or d’un
equip que es fa consistent en
defensa. El Jesús i Maria ha fitxat a Gallego, davanter de mol-

ta presència física que va estar
al Morell, Reddis, Catllar i Vilaseca. Amb la baixa d’Ivan, que
s’està recuperant, serà un reforç a la davantera.
La Rapitenca va empatar al
camp del Vista Alegre (1-1) en
un duel en què el resultat va
ser just però en el que la llàstima va ser no mantenir el 0-1,
que va fer Moha, més minuts.
L’empat arribaria acte seguit.
Angel Hernàndez i Marc (han
anat a l’Aldeana), i Jordi han estat baixa.
L’Amposta, per la seua banda, va perdre al camp del Santboià (1-0). Un duel en el que
mereixia més i en el que no va
agradar l’actitud de l’àrbitre
que va expulsar amb vermella
directa a Vargas. ‘Expulsió injusta’. L’equip ampostí mereixia
més en el partit.
Per l’Amposta ha estat baixa
Calsina, per estar en desacord
amb el tècnic. Victor torna al
Tortosa.

La UE Sant Jaume col.labora des d’aquesta setmana amb
una ONG al Senegal. Tot es va iniciar a través d’una família de
Sant Jaume que quan visita país africà s’emporta roba en acció humanitària. La UE Sant Jaume va voler col.laborar aportant roba d’equips que ja no utilitza perquè s’han canviat les
equipacions o perque sobrava.

Ara viu a Girona

Edu Català entrenarà al
benjamí A del Girona
Edu Català entrenarà el benjamí del Girona. “M’han donat plaça de mestre d’educació física a Girona i a través de Juanjo Rovira, vaig contactar amb el club i em va
facilitar entrenar a aquest equip. És una
nova experiència que afronto amb il.lusió”.
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DISSABTE DIA 10 D’OCTUBRE

Torna la ‘Copa Valors’
Competició que a través del futbol pretén potenciar valors educatius
socials (companyerisme, respecte, amistat, diversió…) i
que, per tant, les activitats programades per a la jornada van
enfocades a emfatitzar les accions cap aquesta idea motor”.
A més de les activitats que ja es
van poder observar en la primera edició, com ara, la targeta
verda, el tercer temps i valorar
l’afició, els organitzadors han
estat treballant per ampliar
aquestes activitats.
L’objectiu és fer que cada Copa
Valors tingui la seva peculiaritat

Després de l’èxit de la primera
jornada de “Copa Valors” organitzada per SportsChallenge, ja
tenim data per la segona edició. Aquesta es realitzarà el dia
10 d’octubre a l’estadi Municipal del Roquetenc, amb col·laboració amb del CD Roquetenc,
i la categoria escollida és prebenjamins.
Segons informen Sportschallenge i la Psicòloga Mònica Vallés,
“la Copa Valors és una competició que a través del futbol pretén potenciar valors educatius i

per tal de fer-la creativa i innovadora, amb la finalitat que tot
el públic assistent pugui recordar el dia d’una manera divertida i que el vegi com una oportunitat per anar incloent els
valors en la seva vida diària.
El vídeo que es va realitzar a
partir de la primera Copa Valors
i que porta per nom “Els valors
marquen gols”, produït per Jordi Allepuz, el podeu seguir a:
https://www.youtube.com/wat
ch?v=F93rhi1bcHY

VA GUANYAR EL GODALL (2-1). ELS VISITANTS VAN VENDRE CARA LA DERROTA

El Camarles és líder i fa història
El Camarles és líder en solitari, passades quatre jornades. Va guanyar el Godall (21) i suma 10 punts. Una fita
històrica per a un club modest que enguany s’ha reforçat a consciència i amb
molt d’esforç per a poder
gaudir de la temporada, a diferència de l’any passat.
L’equip, a més, va demostrar que, tot i no jugar bé, té
recursos i pegada per a resoldre. I qualitat individual
per fer-ho amb jugadors de
categoria superior com Teixi-

dó. Ell va desatascar un partit en el que el Godall va
merèixer fins i tot millor sort
per la seua bona feina defsniva, després d’haver empatat
a l’inici de la represa amb gol
de Ruben. Els godallencs van
anar de menys a més i a la
segona meitat van estar més
ben posats.
Edgar va obrir el marcador al
minut 4 de partit però el Camarles no va saber reaccionar al gol de l’empat visitant
(47’) fins que va arribar el gol
olímpic de Teixidó.

CONTRA L’AMPOLLA (3-0)

Ramon Callarisa debutarà diumenge
com a tècnic del Godall
La setmana passada avançàvem
que, una vegada Bartolí havia deixat
de ser el tècnic, el Godall havia fet
gestions per incorporar un tècnic i
que aquest era de la comarca. Dilluns, a Celma Confidencial, al Canal
Terres de l’Ebre, al programa Minut
91, Joaquin Celma va avançar que el senienc Ramon Callarisa seria el nou entrenador del Godall. Debutarà diumenge
contra l’Alcanar. Ramon fou entrenador històric de la Sénia i
de l’Ulldecona, amb els ascensos a Preferent.

PERE, DILLA (2) I GUMIEL VAN MARCAR

VA EMPATAR AL CAMP DEL VALLS (1-1)

La Cava rebrà el Remolins-Bítem
en un dels derbis de la jornada
La Cava va empatar al camp del Valls (1-1) en un partit en el que
es va avançar en el marcador amb gol de David Ramirez. El jugador tarragoní, un bon ‘reforç’ després de la lesió, s’ha recuperat i va
aprofitar un rebuig després d’un tret de Joab. Posteriorment, a la
sortida d’un córner, però, el Valls va empatar. A la represa, els
ebrencs estaven ben posats i controlaven el partit. Però la lesió d’un
jugador vallenc va comportar 20 minuts d’espera fins que va arribar
l’ambulància. La ‘represa’ no li va anar bé a la Cava que va veure
com el Valls estava millor en la recta final del duel, podent guanyar.
La Cava, que ha tingut la baixa de Pardo, jugador que ha decidit
no seguir, rebrà diumenge vinent el Rem Bítem en un partit ‘trampa’
perquè els de Nacho només han sumat un punt en les tres darreres
jornades. La Cava, però, evidencia una progressió i a Valls ja va millorar defensivament, un fet que li mancava.

DAVANT EL R-BÍTEM (1-0)

El Catalònia evidencia la seua evolució
amb un triomf convincent

El Gandesa es recupera golejant a
l’Hospitalet (0-4)

L’Alcanar guanya, amb un gran gol
d’Adrià i amb l’actuació de Moisés

El Catalònia va guanyar l’Ampolla (3-0). Un partit en el que després d’una jugada inicial en la que Cosido va fer penal a Guille (no es va xiular), els locals van imposar-se i fins el minut 30 van ofegar el rival, amb
ocasions que va evitar Aitor. El partit va igualar-se però la jugada clau
fou al minut 43 quan Pau va aprofitar la feblesa defensiva visitant per,
amb molta qualitat, marcar l’1-0. El gol va pesar en els ampolleros
que van veure com Leandro a l’inici de la represa feia el segon. Llavors, l’Ampolla va reaccionar però sense poder entrar en situació, tot
i tenir tres ocasions. El Cata, a la contra, també en va tenir i amb una
genialitat d’Isaac, amb un gran gol, va confirmar un triomf brillant.

El Gandesa necessitava un triomf després dels anteriors resultats. I ja
al primer temps, amb gols de Pere i de Dilla, va apuntalar-lo. Rafel Navarro, tècnic gandesà, comentava que “l'equip va començar el partit
amb una intensitat elevada, i això es va notar en totes les fases del
joc, tant a nivell ofensiu com defensiu. Vam crear moltes ocasions a
la primera part, en la qual haguessis pogut sentenciar el partit. A la segona, l'Hospitalet va sortir fort a l'inici, creant un parell d'ocasions de
perill. Poc a poc ens vam tornar a fer amb el domini del joc i fruit d'això
Gumiel va marcar el 0-3 després d'una bona jugada col·lectiva”. Dilla
transformant un penal que li havien a ell, va establir el 0-4.

L’Alcanar va vèncer el R. Bítem (1-0) en un derbi en què els visitants
van dominar al primer temps quan van tenir les millors ocasions, estavellant pilotes als pals de la porteria local. Moisés, porter canareu,
va estar excel.lent e diverses juagdes. No va marcar el conjunt de Bítem, tot i haver tingut opcions, com li passa en l’inici de la competició. A la represa, el partit va igualar-se. L’Alcanar, amb un gran gol del
seu geni, Adrià, que ha marcar distàncies i les marca, es va avançar
i després va saber contenir els atacs del R. Bítem que, malgrat dominar i tenir altres opcions, no va poder empatar. Els de Bítem s’han
atascat amb 1 punt de 9. Fou un partit especial pel canareu Genís.

VA EMPATAR A CAMBRILS. GOL DE CHIMENO (1-1)

L’Ulldecona creix
L’Ulldecona, en quatre jornades, ha jugat contra tres dels
equips considerats a estar a la
part alta de la taula (el Valls,
fins ara, no ho està). I se
n’està sortint de forma positiva. Dissabte va fer una bona
impressió al camp del Cambrils (1-1), on no només va saber mantenir l’empenta de l’equip si no que també es va
crèixer i a la segona part, amb
el duel més trencat, va tenir
opcions per haver fet el segon

gol. Chimeno havia fet el 0-1
als 20 minuts tot i que el Cambrils va empatar poc després.
A la represa hagués pogut
passar de tot, amb el partit
del tot obert.
L’Ulldecona rebrà diumenge
el Roda de Berà. “Hem de seguir setmana a setmana, partit a partit, milorant, i amb la
mateixa línia de treball que fins
al moment, sabent que això és
molt llarg i que el nostre objectiu és la permanència”.

TORNA DE L’AMPOSTA

El Tortosa fitxa a Calsina
El Tortosa va perdre al camp del Roda (4-2). Si bé és cert que el penal que
va suposar l’1-0 fou inexistent, això no
és cap excusa per justificar que l’equip
no va estar a l’altura del partit i que el
rival, molt més posat i motivat, el va
superar. No va haver resposta ni reacció fins el 4-0. Una cura d’humilitat per
un equip que necessita d’actitud per ser rendible. El Roda el va deixar en evidència. La derrota ha de ser una cura d’humilitat. El Tortosa, amb baixes en defensa, ha recuperat a Victor Calsina que estava a l’Amposta i que ja va jugar al futbol base del club.

Apel·lació dóna la raó al Godall i li torna
el punt del partit amb el Catalònia
El Catalònia va
impugnar el partit
al camp del Godall
per alineació indeguda dels locals. El
derbi havia acabat
amb empat (1-1). El
comitè, en principi,
va donar la raó als
jesusencs. Però, tal com vam informar, els godallencs van
enviar un altre recurs i Apel.lació ha rectificat la decisió del
comitè de Competició i el Godall recupera aquest punt. El
Cata es queda amb 6. El Cata té previst fer un altre recurs.
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TERCERA CATALANA

L’opinió de Joaquin Celma. EL MINUT 91

La igualtat del futbol ebrenc
El Godall està a Segona catalana i segueix donant guerra i això que té baixes. Per laa
plantilla es podia esperar que en cada partit li farien golejades. Doncs no, ha aconseguit dos empats (un d'ells, la federació li va treure els punts) i dues derrotes per la
mínima, només ha encaixat sis gols i és un equip molt lluitador i que no dóna una pilota per perduda. Deu jugadors van començar amb el Godall a Quarta catalana: Carles Querol, Joan Zaragoza, Oriol, Màrius, Joan Labèrnia, Ruben Ibeas, Jaume Lletí, Kevin, Brian Prats i Robert Altadill. Avui juguen a la Primera provincial amb la mateixa
intensitat i il·lusió. D’altra banda, a la Primera catalana, dels quatre ascendits: Vilaseca, Suburense, Vista Alegre, Terrassa, estan fora dels descensos i el darrer equip
està segon classificat. A la Segona catalana, sorpresa de tres ascendits: La Riera
quart classificat i imbatut, Ulldecona sisè i ha fet una gran imatge davant del Cambrils, Tortosa, Valls i La Cava. L'altre equip R. Bonavista, imbatut en camp contrari i
és un conjunt que ha agradat molt. Aquesta jornada els favorits van ensorrar-se, Tortosa i Cambrils, mentre hi ha un lider que ningú esperava: Camarles. I dos dels favorits, Valls i Canonja, en posicions de descens. Aquesta Segona catalana, fins ara, a la
jornada 4, no només sorprèn, sinó que confirma una gran igualtat entre els equips.
A la Tercera catalana es disputen cada setmana 9 partits. Doncs bé, el factor camp
gairebé no influeix. Primera jornada només tres equips locals van guanyar; i en les
tres restants, només quatre conjunts van poder aconseguir la victòria en cada jornada, els equips visitants tenen, fins ara, facilitat per guanyar o empatar. Dels quatre
ascendits, ni un en posicions descens: Jesús i Maria B i Vilalba han jugat vuit partits
entre els dos, només n’han perdut dos. Hem repassat les tres categories (1a, 2a i 3a
catalana) i dels 13 ascendits, només 2 estan en posicions de descens, això confirma
que el futbol cada vegada està més igualat. I 3 líders en cada categoria que ningú esperava: Balaguer, Camarles i Ametlla. Vostès es diran que és molt aviat en quatre jornades veure tota un temporada quan en falten 30 per disputar. Doncs, com altres
anys, vaig a demostrar que en 4 jornades de vegades la lliga està molt definida.
¿A què no saben que la jornada 4 de la Segona catalana, la passada temporada, ja
marcava com va a quedar, més o menys, en la jornada 34? La passada, Vilaseca, Jesús i Maria, Remolins-Bítem, Gandesa i Canonja ja estaven entre els cinc primers en
la jornada 4. Deltebre, Campclar i Tancat eren els tres cuers i els tres van baixar.
Es una dada estadística. De totes formes, com ja he dit abans, el futbol, en general,
està molt igualat. Només cal veure un Eibar amb el pressupost més petit i és setè a
la lliga i va donar guerra la passada temporada i ho farà en aquesta. Un Elx que ha
hagut de renovar tot l’equip per estar en procés concursal i té un límit de per les nòmines dels jugadors i és segon juntament amb un ascendit, el Nàstic. Avui el futbol
està més igualat que mai, la passada campanya en la Tercera catalana, quan faltaven
set jornades, podien ascendir deu equips... Quan s'acaba la temporada, des del lloc
3 al 14/15 hi ha una distància només de vint punts d'mitjana. Un equip que té una ratxa de quatre partits perdent o guanyant puja o baixa com l'escuma. Per guanyar un
partit cal ganes, il·lusió, sort, treball, unió al vestuari i milers de factors més. Mirin
com està també aquest any la lliga de Primera divisió. En els llocs de dalt, més igualada que mai. Benvinguda la igualtat i l'emoció del futbol ebrenc.
PRIMERA CATALANA. ELS TRES EQUIPS VAN A MÉS. Jesús i Maria ja és el millor equip
ebrenc, poc gol en les quatre jornades disputades però bona defensa últimes tres només ha encaixat un gol. Amposta, bon partit, segona part de domini total però l'àrbitre es va inventar una expulsió. Rapitenca segueix en la seva línia ascendent. Van debutar els nous fitxatges. Quina pena en el minut 76 guanyava 0-1, i acte seguit va
arribar l’empat. Un empat que, no obstant, va poder ser el més just. Els nostres tres
representants aniran a més jornada a jornada. Ho asseguro. Veig els equips compactes en defensa, són molt complicats de guanyar.
SEGONA CATALANA. ELS FAVORITS NAUFRAGUEN. Jornada de sorpreses dels dos favorits. Va punxar el Cambrils que va tenir al davant un gran Ulldecona. I, a més, porta dues jornades sense marcar. Tortosa, un desastre a Roda, derrota justa, anirà bé
aquesta perquè els jugadors es posin ferms. El seu mister ho va dir clar: "ens van passar per sobre". El Camarles líder, increïble i històric. Però cal dir que té equip per cotes altes enguany. No va jugar bé davant d'un Godall que va fer una bona impressió.
Els de Bartolo van començar molt bé, com el dia de l'Alcanar, i després es van adormir. Remolins-Bitem va dominar però no va sentenciar al camp d’un Alcanar que encara que té poc potencial, el seu equip fa miracles. Jesus Catalònia i La Cava cada vegada estan més ferms. A destacar en l'equip de Camarero, la reaparició de David
Ramirez que es va lesionar la temporada passada i donarà molt de joc. Gandesa passeig militar a l'Hospitalet, aquesta victòria li donarà molta força per properes jornades. Sorpresa veure a dos bons equips, Valls i Canonja, a les últimes posicions però
estaran dalt segur. Faré en properes setmanes un balanç de les primeres jornades.
De moment, moltes sorpreses.
TERCERA CATALANA. DELTEBRE I FLIX A MIG GAS. LA RESTA D'ASPIRANTS, EN BONA
LÍNIA. Dels set favorits que vaig predir, quatre d'ells ja estan entre els sis primers.
Només una sorpresa, l’Ametlla, que és lider i disposa de molta moral i il.lusió. I seguirà creixent per aquest motiu. Els altres favorits, Deltebre, li costa agafar la forma
els seus fitxatges no arranquen. Móra la Nova, pas a pas, malgrat les baixes i escapar-se el triomf en el 94 i a Flix desil.lusió del seu míster amb el seu equip. Haurà de
canviar de tecla, ‘látigo’ o teràpia. Quatre equips que encara no han guanyat: La Sé-

CAMPREDÓ-AMETLLA 1-2

CORBERA-ASCÓ B 5-1

PERELLÓ-S BÀRBARA 2-2

Lideratge

Malestar visitant

Salven un punt

Els caleros són líders perquè han
guanyat els 4 partits. El duel, a
Campredó, va ser molt igualat a
la primera meitat, bastant travat.
A la represa, amb els canvis, els
caleros van sortir amb molt de
ritme i convicció. Rullo, amb
assistència de Faura, i Sergi
Callau, inspirat, van marcar. Amb
intensitat, van aguantar fins el
final quan Paco va marcar l’1-2.

El Corbera va golejar en el darrer
quart del partit a un filial de
l’Ascó que va acabar molest amb
l’arbitratge. Els asconencs van
discutir gols dels locals ‘en posició dubtosa’ i els penals xiulats.
El partit va estar obert fins el
minut 70 quan va arribar el 3-1.
A darrera hora, Roger culminava
el hat-trick amb dos gols més. El
Corbera es dispara.

El locals continuen minvats d’efectius. Malgrat tot, van poder salvar
un punt en un duel intens i obert
que va ser atractiu per aquest
motiu. El Santa es va avançar amb
gol de De la Torre però acte
seguit, dins del ritme que tenia el
partit, Toledo va empatar. Abans
del descans, Curto va fer l’1-2. La
represa fou del tot oberta, interesant. Hagués pogut passar de tot
però el Santa no va decidir i Arnau
empatava per als locals (75’).

ROQUETENC-BATEA 1-0

Gol d’or de Ramon
El Roquetenc, amb sis baixes, va
guanyar el Batea (1-0). Fou un partit igualat, tàctic, i de molt de respecte. Van haver-hi poques ocasions i a la primera meitat, dins de
la igualtat, encara va estar obert.
Però a la represa el Batea va cedir
totalment la pilota al Roquetenc.
L’equip local la tenia i dominava
però sense crear opcions excepte
una de Xavi. El partit anava per al
0-0 si no es produia una acció aillada. Aquesta va arribar en un córner
amb llançament enverinat de Marc
Alegre i remat de Ramon, el destacat. Un gol que val tres punts amb
doble valor i que suposa la primera derrota del Batea.

VILALBA-ALDEANA 1-1

Resultat just

J I MARIA-HORTA 4-1

Efectivitat local

Va haver una part per equip. A la
primera, el Vilalba va sortir molt
fort i aviat, John, va marcar l’1-0.
Van tenir altres opcios els locals
com una d’Abdul que Sergio, amb
una intervenció marca d la casa,
va evitar. A la represa, l’Aldeana va
millorar. Li havia costat adaptar-se
al partit però va oferir una altra
imatge. Albert Alegre va empatar i
els aldeans, en una fase final del
duel oberta, van acabar buscant la
victòria. Com també el Vilalba.
Empat just.

El Jesús i Maria referma el seu
bon inici de lliga amb una golejada
que crea dubtes a l’Horta, equip
que encara no ha puntuat. I això
que es va avançar en el marcador
amb gol de Ruben, de penal, i que
va gaudir d’altres ocasions per
haver encarrilat el partit. Però no
va marcar i el filial del J. i Maria,
ben adaptat al seu camp, va
empatar amb gol de Roger. Al
minut 75, Rullo va fer el 2-1. Els
locals van crèixer i l’Horta es va
ensorrar. Aleix i Mars van sentenciar amb dos gols més. Al final, 41.

DELTEBRE-LA SÉNIA 0-0

OLIMPIC-FLIX 4-2

Partit disputat

Derbi per l’Olimpic

El Deltebre no va poder assolir la victò-

L’Olimpic va aconseguir la primera
victòria. Fou en el derbi contra el Flix
en un duel del tot elèctric i ab un final
apassionant. El Flix, a qui li està costant, va sortir adormit i l’Olimpic amb
gols d’Ignasi i Sergi es posava per
davant. Va reaccionar el Flix a la represa (gol de Dani). El partit estava fracturat però el Flix no fou efectiu i si
l’Olimpic (gol de Sergi). Porta va fer el
3-2 però Ignasi sentenciava al 93’.

M NOVA-GINESTAR 1-1

Empat al 94
El Móra la Nova, molt de pega per
les baixes, va cedir un empat en
temps afegit. Un derbi en què cap
dels dos equips va quedar content
amb l’arbitratge. El primer temps
va acabar amb empat a zero. El
Móra va pressionar més a la represa i Rube va fer l’1-0. Però en
temps afegit Pinxo va empatar per
un Ginestar que va buscar-ho.

ria contra la Sénia. L’equip del Montsià,
motivat i ben posat, va fer una molt
bona imatge dificultant el joc dels
locals en un partit intens i en el que
hagués pogut passar de tot, amb un
final trencat. Els dos equips han d’anar
a més durant el campionat, si bé els
està costant en aquest inici.

SUPORT A JORDI BENAIGES, PER LA GREU LESIÓ

Morales debuta amb el Campredó
Antonio Morales va debutar amb el Campredó, com a tècnic, dissabte passat. Un tema burocràtic va obligar a l’entitat a buscar un tècnic amb titulació i Antonio Morales va acceptar el repte: “una nova
etapa que afronto amb molta il.lusió. La directiva ja em va comunicar que havia d’haver paciència perquè han existit baixes importants
respecte a l’any passat i que el club té unes possibilitats econòmiques que no permeten fer segons quins fitxatges. Jo ja els he dit que
hem de treballar molt i que intentarem tirar-ho endavant”. L’equip va
perdre contra l’Ametlla, “com he dit, hem de treballar per millorar i
així ho farem. També cal destacar que no era un partit de la nostra
lliga, tot i que vam apretar fins el final buscant l’empat”. A darrera hora, amb l’1-2, els locals van reclamar un penal. Va ser una tarde d’emocions quan els jugadors del Campredó van sortir al camp amb
una pancarta amb missatge de suport a Jordi Benaiges, el porter
que s’ha trencat els lligaments creuats. Ramon Zaragoza, també
amb una lesió al genoll, encara serà baixa per unes setmanes.

-Marc Prades, amb rotura
parcial del lligament intern
del genoll, Cristian, Juanjo,
Otero, Aleix i Valls eren les
baixes del Roquetenc dissabte. Subi va haver de
recòrrer al filial.
-L’Aldeana ha fitxat a Àngel
Hernàndez i Marc Garcia,
cedits de la Rapitenca.
-Perelló i Móra la Nova no
es queden enrera quant a
baixes. El Perelló segueix en
les de Vicent, Oriol Mauri,
Oriol Cid, Dani Robles... i
es va afegir Magí que va
anar a la boda de Clúa. El
Móra la Nova té les de
Marc, Jacob, Aleix, entre
altres, a més del porter
Ferran. Quin inici de lliga
per tots plegats.

nia, que va fer un gran partit a Deltebre; Horta que va tenir moltes ocasions de gol,
però que va acabar golejat; Aldeana que va sumar el seu primer punt i han arribat dos
fitxatges Angel i Marc Garcia, cedits de la Rapitenca, i un Campredó on Morales haura de fer miracles. El Ginestar, per la seua part, progressa.
Ull als equips que s'enfrontin contra el Batea perquè la seva defensa és molt ferma,
tot i que a Roquetes una escletxa a pilota aturada els va costar la primera derrota.
Santa Bàrbara i Perelló els vaig dir als seus místers que empatarien i així va ser. Els
astres m'ho havien advertit. Corbera, la passada temporada es va quedar amb la il·lusió de fer la promoció. En aquesta campanya van a buscar-la; de moment, intractables. Fou una sorpresa la victòria de l’Olimpic davant del Flix. La clau del partit, segons el seu mister, Paco Muñoz: "No hi ha cracs, funcionem com a bloc". Roquetenc
segueix sumant: "amb quatre sancionats i dos lesionats vam treure el partit", diu Subi.
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JOAQUIN CELMA

Radiografia del futbol ebrenc

ELS CRACS DE LA QUARTA JORNADA
MOISES
LLUC
TRABALON
CALLARISA
NANDO MAÑA
XAVI CALLAU
KIKO
TEIXIDÓ
JOEL
GILABERT
MARC GARRIGA
PORTA
DILLA
XAVI ROYO
MANU
GUILLEM
LEANDRO
VICTOR PUJOL
AGUSTI
DAVID RAMIREZ
JORDI ESCUBEDO
RUBEN
SERGI
XIXO
MANOLO PUIG
AARON
RAMON CASTELLS
GERARD CURTO
YASSINE
ISSAC
MIGUEL ROCH

L’EQUIP DE LA SETMANA: CF ULLDECONA
Ja es pot dir que el Ulldecona és
l'equip revelació de la Segona
catalana, ha jugat contra els dos
favorits, Cambrils i Tortosa, i ha
superat al seu camp a la Cava i
Valls. Bona defensa, un Chimeno
que està més fi que mai. ¿On és
l'èxit d'aquest equip?. Sí la clau és
el mister Sergi Navarro, guanyador nat, al R-Bítem va sorprendre.
Està que se’n surt. Ha transmès
missatge a l’equip. Cent aniversari del club i fitxatges encertats.

Pulsacions de la jornada
La passada temporada, a la primera volta. l’Ametlla va aconseguir 17 punts. En aquesta ja en porta 12. Malgrat el liderat, el mister calero no està gens content dels seus pupils en el partit contra el Campredó.
Pinten bastos per als descensos de 2a catalana. Els tres cuers de 1a. són tres tres equips de Tarragona, Reddis, Torredembarra i el Catllar, només un ha guanyat en 4 jornades.
Des Ginestar diuen que és molt difícil jugar a Móra la Nova perquè hi ha molta pressió ambiental
per a l'àrbitre. Des de Móra la Nova diuen que l'àrbitre els va perjudicar... que difícil és tenir-los a
tots contents.
A Corbera, cinc gols, dos de penal, ‘i dos dubtosos per fora de joc’. A Ascó no estan gens d’acord amb l’arbitratge. Però els de Corbera estan una altra temporada en ple èxtasi. Igual fitxen
un crak.
Els equips que encara estan imbatuts. De 1a .Catalana: Balaguer, Vista Alegre i Santboià. De 2a
catalana: La Riera, Camarles, Torreforta i Jesús Catalònia i de 3a Catalana: Ametlla, Santa Bàrbara, Corbera i Móra la Nova.
Al Remolins- Bitem no s’ho expliquen. Creen ocasions però la pilota no entra, domini contra l’Alcanar i Torreforta i retorn amarg a casa.
Quina davantera tindrà el J. i Maria quan es recuperi Ivan i amb Cuenca en plena forma i el fitxatge de David Gallego, exdel Reddis, Morell i Vilaseca.
Futbol ebrenc també té compte de twiter. Cada setmana s'actualitzen les novetats.

ALCANAR
ALDEANA
AMPOLLA
AMPOSTA
ASCÓ B
AMETLLA
BATEA
CAMARLES
CAMPREDÓ
CORBERA
DELTEBRE
FLIX
GANDESA
GINESTAR
GODALL
HORTA
J CATALÒNIA
J I MARIA
J I MARIA B
LA CAVA
LA SÉNIA
M NOVA
OLIMPIC
PERELLÓ
RAPITENCA
REM BITEM
ROQUETENC
S. BÀRBARA
TORTOSA
ULLDECONA
VILALBA

ELS TÈCNICS
DE LA JORNADA:
Rafel Navarro
Gandesa
Subi
Roquetenc
6 DELS CRACS:
Callarisa
Amposta
Manolo Puig
Rapitenca
Ramon
Roquetenc
Porta
Flix
Dilla
Gandesa
Gerard Curto
S Bàrbara

LA REGULARITAT DELS NOSTRES EQUIPS:
1A CATALANA

Top secret

CF AMPOSTA

Miguel Rubio podria fer la última temporada a l’Ascó. La passada temporada va perdre 8 partits. I en
aquesta ja porta tres derrotes. Jordi Fabregat seria el relleu Ideal. Els cicles s'acaben i és hora que es
fitxi a un míster del territori i que s’incorporin més jugadors ebrencs.
A Amposta estan molestos. Al camp del Santboià, l’àrbitre saludava alguns jugadors locals com si fossin amics de tota la vida i diumenge vinent, contra el Sant Ildefons, un altre àrbitre de Barcelona que, a
més, la va liar l'any passat. No és just que xiulin col·legiats de Barcelona en partits així.

Nº

JUGADOR

P.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Joan Sabaté
David Callarisa
Josep Becerra
Rafa Ribera
Marc Vernet
Omar
Joan Barrufet
Òscar Benet
Alex Iniesta
Adrià

13
11
10
6
5
5
4
3
2
1

UD JESÚS I MARIA

G. 14/15
2
5

F
15
2
F
8
F
27
185
168
-

Nº

JUGADOR

P.

G. 14/15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Alberto Cuenca
Ivan Taranilla
Mauri Ulla
Toni Cornejo
Carlos Herrero
Victor Pujol
Borrull
Eliot
José Mari

17
11
7
7
6
5
4
2
2

2
2

427
F
57
F
14
228
1
114

UE RAPITENCA
Nº

JUGADOR

P.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Manolo Puig
Moha Rida
David Silva
Josué Andreu
Òscar Rodriguez
Raul Istoc
Andreu Guiu
Sam Garcia
Jesús Ferreres
Albert Vilarroya
Ivan Gasparin

10
9
8
6
6
6
5
4
3
2
2

G. 14/15
2
1
2

39
48
101
41
F
38
F
6
255
45
24

LA REGULARITAT DELS NOSTRES EQUIPS: 2A CATALANA
CF AMPOLLA

CD ALCANAR
Nº

JUGADOR

P.

G. 14/15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ivan Diaz
Soufine Barakat
Ion Oslabanu
Marc Tena
Adrià Valsels
David Blanco
Moisés Muñoz
Gerard Marsal
Jordi Adell
Marc Blas

18
9
8
7
6
5
5
4
1
1

1
2

3

54
F
69
78
253
412
F
F

Nº

JUGADOR

P.

G. 14/15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Robert Cabrera
Aitor Arasa
Alex Trabalon
Guille Ripollés
Samu Garcia
Jordi Sabater
Hugo Pérez
Marc Serral
Marc Perelló
Moisés Haro
Josep Ferrando

13
9
6
6
6
5
4
4
2
2
2

2

CD LA CAVA

Nº

JUGADOR

P.

G. 14/15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Cristian
Edgar Samper
Quim Esteban
Gerard Fresquet
Raül Teixidó
Cristian Paradas
Pau Sansaloni
Enric Ferré
Florin Taider
Sergi Cid
Sergi Pitarch

11
10
10
7
6
5
4
3
2
2
1

2
2

UE R BITEM

Nº

JUGADOR

P.

G. 14/15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Jordi Llaberia
Sergi Grau
Mario
Eric Fernández
Guillem Navarro
David Ramirez
Josep Vilanova
Xexu
Joab Fatsini
Roger Santaella
Joan Queralt

10
9
8
6
5
5
5
4
2
2
1

4

1

1
1

151
191
F
F
112
F
F
F
138
F
-

62
106
75
235
229
142
115
F
153
481

Nº

JUGADOR

P.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Pau Valmanya
Dani Bel
Sergi Bel
Carlos Escrichs
Miguel
Aaron Navarro
Edgar Bartolomé
Josep Llaó
Jota
Manel Sol

19
12
8
6
6
1
1
1
1
1

3

3
60
192
100
7
F
26
19
426
F
F

Nº

JUGADOR

P.

G. 14/15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Javier Dilla
Enric Ubalde
Jaume Gumiel
Albert Soldevilla
Cristian Vallès
Genis Navarro
Jaume Guiu
Pere Martinez
Federic Giné
Robert Costa

14
11
8
6
6
6
4
3
1
1

3

CD TORTOSA

G. 14/15
2

2
3

154
63
23
F
F
120
246
84
25
33

1

1

29
176
21
376
265
170
146
61
50
277

JUGADOR

P.

G. 14/15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Aleix Salvadó
Moha Bouchaca
Chillon
Raul Garcia
Yassin Ben
Javier Asin
Abdouyale
Jorge Granados
Gerard Marsal
Ives Quintana
Arnau Beltran

13
9
6
6
6
4
3
3
2
2
1

2
1
3

83
F
F
F
F
129
F
F
F
F
327

Nº

JUGADOR

P.

G. 14/15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Enrique Chimeno
Yassine
Davide Bisegilie
Isaac Rodriguez
Roberto Marquez
Ivan Abat
Jan Esteller
José Ramon
Josep Forcadell
Manel Vizcarro

16
10
7
7
6
3
3
3
3
2

4
1
2

1

Nº

JUGADOR

P.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Kevin Moreno
Manu Fernandez
Joan Labèrnia
Carlos Querol
Xavi Platero
Joan Zaragoza
Edu Albiol
Marius Florin
Ruben Ibeas
Xavi Pastor

15
12
11
7
6
4
2
1
1
1

CF J CATALÒNIA

G. 14/15

1
1

93
164
340
381
118
180
289
383

Nº

JUGADOR

P.

G. 14/15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Pau Diez
Cristian Arasa
Cristian Regolf
Dani Benaiges
Carlos Ferreres
Fran Reolid
Juanjo Rovira
David Cosido
Leandro Rovira
Martí Panisello
Nacho Orozco

10
7
7
6
5
5
5
4
4
3
2

2
1
3

1

227
67
121
301
87
113
152
119
184
348

P: PUNTS ACUMULATS

CF ULLDECONA

Nº

1
1

CF GODALL

CF GANDESA

CF CAMARLES

79
123
120
F
252
240
35
22
47
141

G: GOLS
14/15: CLASSIFICACIÓ AL RÀNQUING DELS
MILLORS 500 JUGADORS DE LA TEMPORADA
PASSADA,
F: NO JUGAVA AL TERRITORI. EL GUIÓ SIGNIFICA
QUE NO VA ESTAR ENTRE ELS 500
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«La vida és un regal»
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FOTO CELMA

AVUI: NACHO OROZCO, JUGADOR DEL CF CATALÒNIA
No és d'aquestes
terres; és de la
Manxa, com d'Iniesta.
No és tan bon jugador
com ell però en qualitat humana el supera,
és tot cor i té diversos
records, està en el
pòdium dels jugadors
més veterans del futbol ebrenc, només té
40 anys. Des que va
arribar a l’Ebre el
1999 en els tres
equips que ha militat
no ha estat titular gairebé en tota la temporada però ha assumit
el seu rol de forma
exemplar. Els seus
companys diuen que
és molt gran. Quan ell
salta al camp sempre
diu la mateixa frase:
"Comença l'espectacle".
Pregunta: Arribes a
l’Ebre no fa ni 20 anys?
Resposta: Jo sóc de la
província de Conca, els
meus pares es van traslladar
a
Xirivella
(València) i allí vaig anarhi. Als 19 anys em faig
Guarda Civil i em traslladen aquí,a l’Ebre, al
1999 quan tenia 24
anys. Vaig començar a
jugar a futbol al futbol
base d'on vivia abans de
venir aquí, però vaig deixar-ho i vaig anar jugant
a futbol sala que és el
que vaig fer quan vaig
arribar a Tortosa. Un dia
em va veure Xavi Cid i
m'ofereix
jugar
al
Roquetenc. I vaig acceptar. Tinc un gran record
d’ell, per aquest motiu i
perquè, com entrenador,
sap treure el màxim rendiment de cada jugador.
P: Comences jugant

amb el filial.
R: Anava alternant amb
el filial i el primer equip,
encara me’n recordo del
primer
entrenament,
amb el primer equip de
estaven
Roquetenc,
Adell, Paco, Poy, Mingo,
Diego,
porter
de
l'Amposta molts anys, i
en la tercera temporada
ja començo a jugar més.
Vaig estar sis temporades però em cedeixen
una al Remolins-Bítem
on estava Rogelio
Figueres de mister.
Posteriorment,
vaig
estar fins a set temporades a Bítem, amb entrenadors com Carlos
Blanch, Jordi Rojas i
Nacho Pérez, tècnic
aquest darrer que tenia
les idees molt clares i
sabia el que volia de
cada jugador.
P: Estaves identificat en
aquest equip?
R: Si, molt. Em sentia
com si el club fos meu,
com a casa meva, amb
tot tipus de facilitats.
Álvaro, Joaquin Roda
són gent molt seriosa,
així com Paco Also a qui
li tinc molt d’apreci...era
boníssim quan entrava al
vestidor amb aquells
‘caliquenyos’...
P: Et costava ser un titular fixe.
R: Jo he estat més a la
banqueta que de titular;
he estat sempre un jugador que ha sortit a les
segones parts per intentar ser un revulsiu. Jo he
intentat aportar-hi alguna
cosa a l’equip, sempre
tenint clar el meu paper,
jugant, excepte les dues
primeres campanyes, a
Preferent o a 2a catalana, marcant en una fins

a 9 gols, però sempre,
com he dit, sabent quin
era el meu paper dins de
l’equip. El partit de l’ascens
històric
a
Preferent, en la tornada,
al camp de la Penya
Anguera, els tres gols
del Remolins- Bitem, que
van significar la remuntada, els vam marcar els
més veterans Emili,
Sergio Ruiz i jo.
De l’època a Bítem,
guardo també gran
record d’Emili, un gran
amic. En el primer entrenament, fem un exercici
de velocitat i com ell és
molt ràpid, gairebé he
de deixar l'entrenament
perquè no l’agafava...,
l'aprecio molt a aquest
jugador... recordo que
sempre que jugàvem al
camp del Aldeana marcava ell o jo. Se'ns donava molt bé aquest camp.
P: Darrera etapa, al
Catalònia?
R: Un club també on
estic molt agust. Es una
família, com casa meua.
Aquí està Enric un gran
mister que i sap treure
suc a cada jugador, trauria bons resultats fins i
tot amb quatre coixos al
camp...
P: Un entrenador que
destacaries?
R: De tots he après i
amb tots jo he intentat
ser jugador d’equip. He
de comentar que he tingut entrenadors que primer han estat companys, és el cas de
Camarero,
Nacho,
Oscar, Ximo Talarn...
P: Entens els entrenadors?
R: Molt i més partint que
el jugador és molt egoista. El tècnic ha de mirar

per tot i després és qui
surt menys destacat a la
premsa quan es guanya,
llavors surten els jugadors...
P: Si un nen se t’acosta
per demanar-te un consell per jugar a futbol,
què li dius?
R: Que les claus són el
treball, la humilitat i tenir
la sort necessària. I no
has de rendir-te mai.
Treballar amb il.lusió i
gaudir del bo, que tot
passa molt ràpid, pots
guanyar el líder i la setmana següent et supera
el cuer.
P: Què t’ha aportat el futbol?
R: Amics. Molts. M'he
sentit i em sento superestimat. Arribar al
camp, trobar als meus
companys, la junta, l'afició, escalfar, sortir al
camp... de vegades has
tingut un mal dia a la
feina i arribes al camp i
et canvia l’estat d’ànim.

P: Quina regla del futbol
canviaries?
R: El fora de joc que el
xiulessin quan fos, no
esperar que la pilota la
toqui el jugador, o sigui,
que es xiuli al moment.
P: Què és el més emocionant d’un partit?
R: Quan es marca un
gol, és emocionant i
més ho són les abraçades dels companys en
aquell moment. De vegades dos jugadors es
barallen perquè no es
passen la pilota i després fan un gol i s'abracen. Es la unió de tot i
de tots.
P: Tens cap mania
abans d’un partit?
R: No, els que tenen
més manies són els porters, de vegades criden
abans d'un partit. També
recordo un jugador al
Remolins-Bítem que es
dutxava abans d'un partit, era una costum. Però
jo no en tinc.

By: Joaquin Celma

P: Entens els àrbitres?
R: La seva figura la respecto molt. És molt
complicada. Tots els
jugadors
intentem
enganyar un àrbitre. El
jugador sempre vol que
se li xiuli al seu favor i
volem
àrbitres
de
Primera divisió i estem
en futbol regional. La
meua conclusió i l’he
comprovada és que
quan més ajudes a un
àrbitre ells més t'ajuden
a tu.
P: Com xiulen les dones?
R: Són més exigents,
més rectes, més rígides.
P: Canviant de tema,
arribes a les nostres
terres i t’enamores...
R: Si, a l'any d’estar aquí
ja conec a la meva dona,
Anna, i em caso el
2004.
P: Però tu estàs en
forma, fas bici, jugues a
futbol...la teva dona
estarà contenta diuen

que els esportistes són
millors amants?
R: Això no ho hauria de
dir jo...(jeje) en qualsevol
cas, diuen que els esportistes són més resistents. Jo faig el que
puc....
P: Si demà s’acabés el
món, aniries aquesta nit
R: Si, aniria amb la meua
dona. I si ella no vulgués,
aniria jo...
P: Aquest Nacho és
autèntic...una altra qüestió, més suau, quin és el
menjar preferit?
R: La paella que fa la
meva sogra Teresa.
P: O sigui que quan
coneixes a la teva dona,
vas a dinar a la casa de
la teva sogra i el t'enamores més de la teva
dona pel menjar?
R: Als homes se'ls conquereix per l'estòmac,
diuen.
P: Què és la vida?
R: Un regal que et propicia un camí en el que hi
ha moments de tot i en
el que cada dia has d’apendre. Però sobre tot
el més important ´en
aquest camí és que si
vols alguna cosa, has de
lluitar molt per aconseguir-la.

PROPERA SETMANA:

EMILI

Protagonistes de la setmana

ELS TÈCNICS DEL FUTBOL BASE DEL TORTOSA, amb Videllet aldavant. Com a mínim surt a la foto perquè al telefon no em respon; BODA D’ÀLEX CLUA: Àlex (a l’esquerra),
entre d’altres, Jordi Mohedano, Narcís, Edu i Magí; RAMON CALLARISA és el nou entrenador del Godall, ex míster del Sant Rafel, Alcanar, la Sénia i Ulldecona. Als dos darrers,
els va pujar a la Preferent. VICTOR CALSINA (Amposta) torna al Tortosa, equip que té tres centrals lesionats; TONI ORUJ, exmíster del Reddis i Cambrils, ha fitxat per l’Hospitalet, bon estratega i sap traure suc als seus jugadors i DAVID GALLEGO, NOU FITXATGE DEL JESÚS I MARIA.
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Equip
1. Gavà
2. Júpiter
3. Prat
4. Granollers
5. Europa
6. Terrassa
7. Figueres
8. Muntanyesa
9. Ascó
10. Sabadell
11. S. Andreu
12. Manlleu
13. Vilafranca
14. Cerdanyola
15. Palamós
16. Rubí
17. Santfeliuenc
18. Morell
19. Peralada
20. Masnou

Nova derrota

L’Ascó va perdre al camp
del Júpiter. El local Kuku
va ser letal al primer
temps, amb els dos gols
dels grisigrana.

IRIS SOLÀ

Una acció del partit de l’Ascó a la Vernada, contra el Júpiter (2-0)

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

1. Balaguer

4

2. Terrassa

4

3. Santboià

4

4. Vilanova

4

5. Castelldefels

4

5
5
6
7

P

3 10
4
2
2
3

9
8
7
7

4a jornada, Primera catalana

Equip

J GF GC

0-1

1. Camarles

4 10

Terrassa-Castelldefels

2-1

Viladecans-Lleida

1-1

Torredem.-S. Ildefons

1-2

Vilanova-Catllar

2-0

V. Alegre-Rapitenca

1-1

4

3. Riera

4

4. Cambrils

4

5. Ulldecona

4

8
7
8
7

P

9

2. Corbera

4 10

2 10

Campredó-Ametlla

1-2

8

Torreforta-R. Bonavista 1-1

3. Roquetenc

4 10

4 10

Roquetenc-Batea

1-0

4. Batea

4

4

4
2
5

7
7
7

7. Vilaseca

4

6

6

7

Balaguer-Suburense

4-2

7. Gandesa

4

8

4

6

Rec: Santboià-Castelld. 0-0

6

10. Igualada

4

3

3

6

11. Rapitenca

4

7

6

5

12. Amposta

4

7

7

4

13. Suburense

4

6

7

4

14. S. Ildefons

4

4

6

4

15. Lleida

4

2

2

4

16. Catllar

4

4

6

3

17. Torredembarra

4

3

7

1

18. Reddis

4

3 11

0

PRÒXIMA JORNADA
Santboià-Reddis
Vilaseca-Terrassa
Castelldefels-Vilanova
Catllar-Jesús i Maria (diu 17h)
Igualada-Balaguer
Suburense-Viladecans
Lleida-V. Alegre
Rapitenca-Torredembarra
(diu 12h)
Amposta-St Ildefons (diu 17h)

Quarta Catalana
CLASSIFICACIÓ
Equip
1. Arnes

5

Equip

1

3 Ebre E-S. Jaume

1-3

1

3 Xerta-Camarles

1-0

1. Sabadell
2. S Pere

2. S. Jaume

3

3. Tortosa Ebre
3. la Galera

2

1

3 Amposta-Pinell

0-0

4

8

5

3-0

Roda Berà-Tortosa

4-2

4. Xerta

1

0

2-1

4

4

3

6

10. R. Bonavista

4

7

4

5

11. la Cava

4

8

8

5

12. R. Bítem

4

5

5

4

13. Alcanar

4

7

9

4

14. Canonja

4

1

4

4

15. Ampolla

4

4

9

4

16. Godall

4

2

4

2

17. Valls

4

2

9

1

18. Hospitalet

4

2 13

1

6. Tivenys
7. Amposta
8. Pinell

2
2
0
0

2
2
0
0

1 Tivenys-Catalònia
1 Arnes-Benissanet
1
1

2-2

6. Perelló

4

8

6

7

7. Vilalba

4

7

5

7

8. J i Maria

4

8

7

7

9. Móra Nova

4

6

5

6

PRÒXIMA JORNADA

10. Deltebre

4

6

7

5

dissabte

11. Ginestar

4

4

7

4

12. Ascó

4

7 13

4

13. la Sénia

4

3

4

3

14. Flix

4

6

9

3

15. Olimpic

4

6

9

3

16. Aldeana

4

3

8

1

17. Campredó

4

5 11

0

18. Horta

4

2 12

0

2-1

5
5
6

1
1
4

3

1

0-4

CLASSIFICACIÓ

9. Bot

0

0

0

(21.30h)

1

2

0

Roquetenc-Amposta
(16.30h)

11. Camarles

0

1

0

6
6

12. Ebre Escola

1

3

0

13. Benissanet

1

5

0

Arnes-Bot (17h)

Deltebre-la Sénia

0-0

Olimpic-Flix

4-2

PRÒXIMA JORNADA
dissabte
l’Ametlla-Móra Nova (17h)
diumenge
Perelló-Flix (16.45h)
Olimpic-Roquetenc (17h)
Batea-Corbera (16.45h)
Ascó-J i Maria (16.30h)
Horta-Vilalba (16.15h)
Aldeana-Deltebre (16.30h)
la Sénia-Campredó (17h)
S. Bàrbara-Ginestar (18.15h)

Veterans
RESULTATS

CLASSIFICACIÓ

RESULTATS
1a jornada (10-3)

Aldeana-Ametlla

Guineueta-S. Eugenia 2-1

Rapitenca-Perelló

S. Bàrbara-Horta
S. Pere-S Gabriel 2-1
Rem Bítem-la Cava

Catalònia-J. i Maria

Olimpic-Tortosa E

la Sénia-Tortosa

0-4

5. Molins

5

4

4

6. At Prat

3

2

4

7. Pardinyes

7

4

3

8. Fontsanta

4

3

3

9. S Eugenia

3

3

3

PRÒXIMA JORNADA

10. Guineueta

3

3

3

Santpedor-Guineueta

11. S. Gabriel

3

3

3

J i Maria-S Jaume
Vinaròs-Amposta

3-2

Gandesa-Ulldecona

S. Andreu-F Júpiter 2-0

Alcanar B-Alcanar

C Clar-At Prat

S. Eugenia-S. Pere

1-2

Equip

GF GC P

Canareu-Alcanar
Equip

PRÒXIMA JORNADA

GF GC P

Roquetenc descansarà

PRÒXIMA JORNADA

Final Copa

S Gabriel-Lloret
12. Júpiter

2

4

1

Fontsanta-Tortosa E

13. Porqueres

4

6

0

(diumenge 17.30h)

14. C Clar

2

4

0

15. Santpedor

1

5

0

16. Lloret

1

9

0

Amposta-Aldeana
Pardinyes-Molins Rei
Porqueres-S Andreu

Pinell-Xerta (16.15h)
Benissanet-Tivenys (16h)

5-1

Ginestar-Aldeana

4

diumenge
Camarles-Ebre E (16.30h)

Corbera-Ascó

6 Santpedor-Sabadell 0-3

dissabte
10. Roquetenc

Móra Nova-Ginestar 1-1

1a jornada (4-10)

2a jornada

GF GC P

divendres
Catalònia-la Galera

4-1
1-1

8

diumenge
Valls-Cambrils (16.30h)
Ulldecona-Roda (17h)
Tortosa-Hospitalet (17h)
Gandesa-Catalònia (16.30h)
Ampolla-Canonja (17h)
la Riera-Torreforta (17h)
R Bonavista-Camarles (17h)
Godall-Alcanar (16.15h)
la Cava-Rem Bítem (16.15 h)

RESULTATS

5-1

PRÒXIMA JORNADA

J. i Maria-Horta
Vilalba-Aldeana

8

Femení 7 Ebre

Molins-Porqueres
5. Catalònia

9

4 13

Tortosa E-Pardinyes 3-2
3 la Galera-Roquetenc

8

5. S. Bàrbara

6

9. Torreforta

Lloret-Fonsanta
4. S. Andreu

Catalònia-Ampolla

Hospitalet-Gandesa

CLASSIFICACIÓ

1a jornada 4a catalana

J GF GC P

1-1

Camarles-Godall

Femení. Preferent
RESULTATS

Valls-la Cava

Alcanar-Rem Bítem 1-0

8. Catalònia

4a jornada, Tercera catalana

5

6

6

P

2-2

7

8

J GF GC

Perelló-S. Bàrbara

4

4

Equip

3 12

6. Roda Berà

9. Vista Alegre

4a jornada, Segona catalana

RESULTATS

4 12

1-0

1-0

CLASSIFICACIÓ

1. L’Ametlla

J i Maria-Igualada

Santboià-Amposta

PRÒXIMA JORNADA
Gavà-Masnou
Figueres-Palamós
Vilafranca-Júpiter
Ascó-Santfeliuenc (dissabte 19h)
Cerdanyola-Granollers
Muntanyesa-Terrassa
S Andreu-Prat
Sabadell-Europa
Rubí-Peralada
Morell-Manlleu

1-1

7

7

Santfeli.-Cerdanyola 0-1
Europa-Rubí
2-0
Gavà-Morell
5-1
Prat-Sabadell
0-0
Vilafranca-Palamós
1-2
Granollers-Muntanyesa 1-0
Júpiter-Ascó
2-0
Masnou-Figueres
1-1
Peralada-Manlleu
0-1
Terrassa-S. Andreu

P
16
13
11
11
10
10
9
9
9
8
8
7
7
6
6
5
5
5
4
4

0-1

3

6

GC
4
6
4
6
5
9
4
8
7
5
7
8
11
4
9
9
6
13
4
9

Cambrils-Ulldecona

4

5

GF
13
11
11
7
12
5
8
9
7
9
7
6
8
3
5
5
2
4
2
4

Canonja-Riera

4

3

P
0
1
1
1
2
2
1
3
3
2
2
3
3
2
2
3
3
3
2
4

6 10

6. J i Maria

8. Viladecans

CLASSIFICACIÓ
G
E
5
1
4
1
3
2
3
2
3
1
3
1
2
3
3
0
3
0
2
2
2
2
2
1
2
1
1
3
1
3
1
2
1
2
1
2
0
4
1
1

J
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

RESULTATS

Reddis-Vilaseca

2. Tortosa

6a jornada, Tercera divisió

Tercera catalana

CLASSIFICACIÓ

RESULTATS

9

RESULTATS

Segona catalana

J GF GC

19

Tercera divisió

Els
resultats
de la
jornada

Equip

diarimés
ebre

ESPORTS

F Júpiter-C Clar
Sabadell-Prat

Campió: Amposta

2-1
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HANDBOL CLUB PERELLÓ

MEMORIAL FRANCESC BORT

25è aniversari de l’entitat
Aquest passat dissabte 26
de setembre, l’Handbol
Club Perelló va celebrar el
seu 25è aniversari. Durant
el matí van fer-se partits
d’handbol base (prebenjamí, benjamí i infantil) i per
la tarda, un partit masculí
entre exjugadors veterans
de l’entitat.
A les 18 hores hi va haver
la inauguració d’una escultura a l’exterior del
Poliesportiu del Perelló que
simbolitza l’handbol femení.
Després, diferents parlaments, presentació dels equips actuals, lectura de la història de
l’entitat i projecció d’un vídeo amb fotografies dels equips al llarg d'aquests 25 anys. Acte
seguit va tenir lloc un partit d’exjugadores veteranes i, per acabar la celebració, un sopar
de germanor. “En general, va ser un dia molt emotiu i amb gran participació de tot el
poble. Per molts anys més!”, deien des del club perellonenc.
Diumenge, a les 12 del migdia, el sènior femení, que l’any passat es va quedar a les portes de l’ascens, va guanyar un partit amistós (23-17) contra el juvenil de l’Associació
Lleidatana, que juga en Lliga Catalana.

Any rere any, i ja en van nou, el
darrer cap de setmana de setembre es converteix en una cita obligada dintre el món de la muntanya i en una bona ocasió per desplaçar-se a la ciutat més meridional de Catalunya: Alcanar, per
poder disfrutar i participar de la
Pujada al Montsià – Memorial
Francesc Bort (Madro). Una
cursa que ha format part del 8è
Circuit de Curses per Muntanya
de les Terres de l’Ebre i que ha
estat Campionat de Catalunya
per equips de Curses per
Muntanya de la FEEC. A nivell
masculí, Mikel Besora (Borges
Trail) seria el que s’acabaria
emportant. Pel costat femení, la
cursa va estar marcada en part
pel Campionat de Catalunya, ja
que les dues primeres corredores van anar sempre juntes,
Marta Molist i Paloma Llobera de
l’AE Matxacuca.

CH Amposta Lagrama: gol d’or de Judit Tortajada (20-21)
El CH Amposta Lagrama va vèncer en la primera jornada del campionat. Un partit que fou igualat i que es va decidir en el darrer
segon quan en la última jugada del partit, Judit Tortajada va marcar el gol de la victòria (20-21). Al descans es va arribar amb
el 12-12 i les forces anivellades. La mateixa tònica va seguir en la segona meitat en la que cap dels dos equips van poder distanciar-se en el marcador. En els darrers minuts, el Mislata guanyava per 20-19. Judit va marcar l’empat. Un final trepidant va
comportar la recuperació de la pilota per les ebrenques, interceptat per les locals amb falta i exclusió. Alba va assistir a Judit
que va marcar un gol que val una victòria treballada i molt meritòria que dóna molta moral per afrontar l’inici de la lliga.
Amposta: Gálvez, Tanghetti, Alonso, Gisbert (4), Haro, Juncosa (3), Rieres (4), Ripoll, Aida Rieres (3), Simon (2), Uliaque (1),
Judit (3), Uriare, Vila (21) i Cristina.

HANDBOL

Presentació equips
del Centre Esports Tortosa

El passat dissabte dia 26 el club d'handbol C.E. Tortosa va presentar els seus equips al Pavelló de Ferreries. Durant tot el dia
es van disputar partits amistosos dels diferents equips que conformen el club: l'Escola d'Handbol, l'infantil masculí, l'infantil
femení, el cadet masculí, el cadet femení, el juvenil masculí, el
sènior masculí B i el sènior masculí A. Per la seva banda, el
sènior femení va ser l'únic equip que disputava un partit oficial,
en aquest cas s'estrenava a la Lliga Catalana però va caure
derrotat per 30 a 27 davant del Mataró en un bon partit.
L'acte de presentació es va realitzar a les 19:30 on van assistir
també les autoritats locals en un àmbient lúdic i festiu.
La setmana que ve la majoria d'equips ja començaran partits oficials, on destaca l'equip Sènior Masculí que estrenarà categoria
nova, segona catalana, després d'haver aconseguit l'ascens la
temporada passada.
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CLUB BÀSQUET CANTAIRES

IX Pujada al Montsià

CLUB VOLEI ROQUETES

Inici de lliga
Els equips sèniors ja van començar la competició. El sènior masculí va rebre al GET Blume voleibol. 3-0 amb parcials (25-22, 2519 i 25-21).
Pel contrari, el sènior femení va perdre per 0-3 contra el Sant
Pere i Sant Pau. Tot i el resultat, els sets van ser molt ajustats
(25-27, 20-25 i 17-25), però la seva falta de regularitat, va fer
que als finals dels sets, l'equip visitant s'acabés imposant.
Aquesta pròxima jornada, els dos equips es desplacen fora.
L'equip masculí anirà al camp del Balàfia i el femení al camp del
Sant Esteve.

MOTONAUTICA

Les Vinyes del Convent, nou
patrocini del sènior masculí

Finalitza el campionat de
l’Ampolla

LES VINYES DEL CONVENT serà l’empresa patrocinadora principal del club i del Sènior Masculí de 1ª CATALANA del CB
Cantaires Tortosa. Les LES VINYS DEL CONVENT és una empresa de llarga trajectòria vinícola ubicada al TM d’Horta de Sant
Joan. Al cap davant d’aquesta empresa podem trobar al empresari Elias Gil. Són 4 les generacions familiars que s’han dedicat
al conreu de la vinya i la elaboració i comerç del vi al major i que
han mantingut en aquesta empresa vinícola com a referent al
nostre territori. Sempre moguts per la innovació, recerca i
excel.lència d’unes vinyes excepcionals situades a la part alta de
la Terra Alta, a Horta de Sant Joan. D’altra banda, el sènior masculí va començar la lliga amb victòria per 69-59 contra el Lluïsos
de Gràcia. El júnior interterritorial va vèncer a Cambrils (61-68).

El passat dissabte, dia 26 de setembre, va tenir lloc a l’Ampolla
(Baix Ebre) la darrera de les cinc regates que han composat el
Campionat de Catalunya de motos aquàtiques 2015. Els darrers
anys la regata final del campionat ha estat sempre a l’Ampolla.
La regata va comptar amb l’organització de la Federació
Catalana de Motonàutica i el suport del Patronat de Turisme de
l’Ampolla, la Creu Roja de l’Ampolla, el Club Nàutic Ampolla i
Caves Masachs. La participació a aquesta cursa ha estat prou
elevada, tota vegada que hi ha acudit una nodrida representació
de pilots valencians. A la categoria F4 va guanyar sobre pronòstic Alex Muñoz. A la classe F3 va resultar guanyador el pilot
valencià Salvador Vila, però el campió final va ser Lucas Forés
(Kawasaki). A la categoria F1 va ser Lucas Oliver Bultó qui va
guanyar les tres mànegues i es va adjudicar la victòria.
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«Per a tots els gustos»

Avui: Figues farcides

FRUITA AMB FAMA D’AFRODISÍACA...
La figa ha format part de la dieta habitual a la zona mediterrània des de fa molt de
temps. Ja a les piràmides de Gizeh (4000 – 5000 anys aC) hi apareix representada la
recol·lecció d’aquesta fruita. Per a la cultura grega clàssica, era un aliment simbòlic:
es consagrava a Dionís, el déu de la renovació, i quan es fundava una ciutat es plantava una figuera entre l’àgora i el fòrum per assenyalar el lloc de reunió. Era el menjar
predilecte de Plató, que la va anomenar la fruita dels filòsofs. El poble berber la considera un símbol de fecunditat i resurrecció.
Propietats: Millora i prevé el restrenyiment, suavitza la mucosa gàstrica i impedeix la
reabsorció del colesterol, recomanable en cas d’osteoporosi o anèmia.

UNA RECEPTA PER NODRIR LA PELL: MÀSCARA FACIAL I PÍLING DE FIGA
Podem fer una màscara reafirmant per a la cara barrejant la polpa d’una figa negra
amb unes gotes de llimona. Ho apliquem sobre la cara fent un massatge suau d’arrossegament amb les llavors (un píling) i deixem que actuï durant trenta minuts, després
dels quals retirarem la màscara amb aigua freda abundant. I a triomfar!

INGREDIENTS:
• figues (2 per persona)
• formatge de cabra o fresc
• mel
• pebre
• oli d'oliva

PREPARACiÓ:
• Preescalfeu el forn a 180 °.
• Fer una incisió a les figues a la part superior i posar-hi el formatge de cabra o fresc, una
mica de pebre negre molt, un raig d' oli d'oliva i per últim un rajolí de mel.
• Posar les figues en una font per gratinar i enfornar durant 30 minuts.
• Servir amb una amanida.
Senzill i boníssim!

Maridatge
Vi Negre Roure temperatura 16º

ELS VINS CLASSIFICATS PREMIS VINARI 2015
Avui conèixerem els guanyadors dels Premis Vinari 2015. Però, de moment, els vins finalistes classificats de la categoria dels vins

Negres de Criança, per ordre alfabètic, són:

• Abadal Crianza 2011. DO Pla de Bages
- Abadia Mediterrània Negre 2011 de Castell d’Or. DOQ Priorat
- Bri del Celler de l'Era 2011. DO Montsant
- Coca i Fitó Jaspi Maragda 2011. DO Montsant
- Hugas de Batlle Coma Fredosa 2011. DO Empordà
- Morlanda Negre 2009 de Viticultors del Priorat. DOQ Priorat
- Oller del Mas Especial Picapoll Negre 2013. DO Pla de Bages
- Scala Dei Prior 2012 . DOQ Priorat
- Segura Viudas Mas d'Aranyó 2011. DO Catalunya
- Siós Cau del Gat 2013 de Costers del Sió. DO Costers del Segre
- Sumarroca Boria 2011. DO Penedès
- Tern Arrel de Nou 2013. DO Terra Alta
- Torres Habitat Negre 2013 . DO Catalunya
- Vidbertus 996 2011. DO Conca de Barberà
- Vinyes Domenech Bancal del Bosc Negre 2013. DO Montsant
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serveis
Telèfons d’interès

L’horòscop
Àries

Balança

20/3 al 19/4

22/9 al 22/10

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.

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.

Taure

Escorpí

20/4 al 19/5

22/10 al 21/11

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.

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.

Bessons

Sagitari

20/5 al 21/6

21/11 al 21/12

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

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

Capricorn

22/6 al 21/7

21/12 al 19/01

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.

El temps. Previsió

Emergències

112

Mossos d’Esquadra

088

Bombers

085

Urgenciès (Ambulàncias)

061

TEMPERATURES
Màxima

Mínima

29º 16°
MATÍ

NÚVOLS ALTS

TARDA

Albiol Palles, Francesc
21

(Deltebre)

977489750
SOL

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,

Venus, Urà i Mercuri transitant per la teva
casa tres faciliten que coneguis algú interessant. Et sentiràs meravellosament i amb moltes ganes de passar una bona estona.

17

(Alcanar)

Moran Sitja, Juan Carlos
Barcelona,

123

A

Aquari

22/7 al 22/8

20/1 al 18/2

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.

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.

Sant Isidre, 87

(Amposta)

977707701

(St. Carles de la Ràpita) 977741460

Aguiló Ruiz, Neus
Barcelona,

65

bis

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 última hora del dia hi haurà alguns intervals de núvols baixos al litoral, prelitoral 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.

Bel, Mercè - Mur, Carles

Lleó

Verge

CATALUNYA

TERRES DE L’EBRE

Farmàcies de guàrdia.

Bruch,

Cranc
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(Masdenverge)

977718702

Escuder Monfort, Lluís

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 màximes 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.

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

Peixos

23/8 al 21/9

19/2 al 20/3

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

No discuteixis amb la teva parella, el bon
humor és millor vehicle per al teu benestar interior. Si millores el teu estat físic la teva personalitat s’hi veu reforçada..

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/.

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

SECCIÓ PATROCINADA PER:

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 – 20.1522.00
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 – 20.2022.00
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

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

PUBLICITAT
877 180 170
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis
més!

PASSATEMPS
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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 equipat i acabats de molt bona
qualitat. Tel. 977576137.
FREDES
XALET EN
VENDA: parcel·la enjardinada de 843m2 amb vivenda 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

Llogo parquing
zona Temple/Vora
Parc. 40€/mes.
telf. 610 203 325
LLOGUER LA SÉNIA: possibilitat de compra, LOCAL
totalment
COMERCIAL
equipat de 183m3. a. condicionat, parquet i bany. C/
General
Prim
Tel.
977576137
XALET
EN VENTA
JESUS (TORTOSA) : parcel·la de 2.233m2 amb
vivenda de 107 m2, 3 habitacions, cuina, bany i menjador. També hi ha
piscina/bassa.
Tel.
977576137
XALET VINAROS EN
VENTA: parcel·la de
500m2, 130m2 de vivenda
3 habitacions bany menjador, cuina i porxo. Piscina
particular. Tel. 977576137

LLOGUER DESPATX PROFESSIONAL TORTOSA.:
c/ plaça nostra senyora de
Montserrat. 4 2-A, totalment
equipat. Tel. 977576137
NAU INDUSTRIAL LA
Terreny
de
SÉNIA:
3727m2 , nau amb dos
plantes amb total de superfície 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

classificats

www.mesebre.cat
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

S'ofereix
comptable
amb molta experiència
per hores
o mitja jornada.
Tlf.685835009
juanma@serveiscomptables.com

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

Golf automàtic 106 fsi
115 cv Sport 3 portes, any
2006, 54.000km, 7.300€.
Tel 977446116
Toyota Auris diesel 5 portes 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 Kombi Pro tdi ,
any 2014, 17.985€. tel
977446116

SERVEISÑ
Tècnics titulats en jardineria.
Pressupostos
sense compromís per creació o manteniment.
Descomptes
segons
volum
de
feina
.Gespes,escarificats,pode
s,control de plagues
(morrut palmeres),optimització del reg,rocalles,plantacions.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 cartera 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

Ideal persones amb
mobilitat reduïda.
OCASIÓ.
Tlf: 660.081.979

M´ofereixo per
al manteniment
i neteja d'embarcacions,
durant tot l´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!

RELAXÑ
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Dr. Pere Quintana
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Isabel Carrasco

«ESTEM POSANT UNA PRESSIÓ MOLT IMPORTANT SOBRE EL PROPI MEDI ON VIVIM, FINS AL PUNT DE POSAR EN PERILL LA NOSTRA SALUT»
ACTUALITAT
Dr. Pere Quintana: Científic
especialitzat en la recerca
en hidrologia, clima i
meteorologia
a
l'Observatori de l'Ebre de
Roquetes.
Del 30 de novembre a l'11
de desembre d’enguany,
París acollirà la 21ª
Conferència de les Parts
(COP 21 CMP11) sobre
canvi climàtic en el marc
de les Nacions Unides.
Durant dues setmanes,
milers de delegats i observadors internacionals tindran el repte d’assolir un
acord global per limitar
l’escalfament global a un
nivell inferior dels 2ºC.
Més Ebre: Ciència, política i
societat davant del repte del
canvi climàtic. Com ho veu?
Urgeix arribar a un acord, no?
Pere Quintana: Sí, urgeix
actuar. La societat ja està
força conscienciada sobre els
costos que pot tenir continuar
com si res no passés, però
això no es tradueix en una
acció política adequada.
Aquest és un problema global
que requereix solucions polítiques a nivell internacional,
però el sistema de Nacions
Unides no està pensat per
prendre aquestes decisions.
És una llàstima, perquè mentre discutim, seguim alliberant
grans quantitats de carboni a
l'atmosfera, tot accelerant el
canvi climàtic, el qual ens afectarà a nosaltres i, sobretot, als
nostres fills, que no en tenen
cap culpa.
ME: S'han pogut observar
científicament els impactes

del canvi climàtic sobre el cicle
hidrològic al territori? I amb
quins altres aspectes?
PQ: A nivell de canvi climàtic,
el que es veu més clar és el
canvi en la temperatura, el
qual afecta el cicle hidrològic
de diverses maneres, per
exemple, disminuint la quantitat de neu al Pirineu (que és
una reserva essencial per a
afrontar els mesos més secs),
canviant la data del desglaç
(més d'hora) i també estimulant l'evaporació, que asseca
els sòls i estressa la vegetació. Els canvis en la precipitació són més difícils de detectar, degut a que el nostre
clima mediterrani és ja variable de per si. De moment no
hem vist canvis clars en la precipitació mitjana anual, però sí
que veiem canvis en la seva
estacionalitat. Per exemple,
cada cop tenim més dies
seguits sense pluja a l'estiu, la
precipitació tendeix a disminuir a la primavera, etc. A
nivell del cabal dels rius, els
efectes del canvi climàtic es
mesclen amb efectes més
directes, com ara els canvis
que fem en els usos dels sòls
(per exemple, l'abandonament
dels conreus en zones de
muntanya al Pirineu estimula el
creixement del bosc, que estimula l'evaporació, que fa disminuir el cabal del riu Ebre) o
la gestió de l'aigua (a les conques com l'Ebre els impactes
directes de l'home són importants i diversos). No obstant,
de cara al futur, sí que esperem una menor precipitació,
més mal repartida, amb
menys neu al Pirineu i una
major evaporació, de manera
que esperem que hi hagi
menys cabal. Tot això ha d'afegir més pressió sobre uns
recursos que ja avui en dia són

donar els seus fruits i esperem
que durant els propers anys
ens serveixi per poder aportar
nou coneixement sobre les
nostres conques; un coneixement que, és clar, ha de servir
per prendre més bones decisions en relació a la gestió de
l'aigua en un context de canvi
climàtic i global.

limitats, com bé sabem a les
Terres de l'Ebre.
ME: Quines han estat les
novetats o canvis més importants en Sistemes d'anàlisi
meteorològics, equips d'observació, instruments... d'aquests darrers anys?
PQ: A l'Observatori tenim un
petit tresor, que és la nostra
sèrie meteorològica, que ens
permet conèixer amb molt de
detall com el clima ha anat
canviat a Roquetes des de
finals del segle XIX. A això hi
hem de sumar que des de fa
uns anys estem treballant en
el desenvolupament d'eines
que ens han de permetre
simular amb detall el cicle
hidrològic a la península
Ibèrica i, més concretament, a
la conca de l'Ebre. Hem creat
una base de dades meteorològica per a Espanya, que permet alimentar el model hidrològic. Això té molt de valor, per-

què fins ara no existien bases
de dades prou completes per
a treballar amb models físics
com el nostre. Aquesta base
de dades no només serà útil
per nosaltres, també ho serà
per a la resta de la comunitat
científica. Aviat la farem pública. En relació al model hidrològic, ja tenim preparada la part
que ens permet estudiar processos com l'evaporació o
variables com la humitat del
sòl. Aquest hivern començarem a treballar en el mòdul
que ha de permetre simular
els cabals. Al final, tindrem una
eina que ens permetrà simular
amb detall com és el cicle de
l'aigua a les nostres conques
(humitat del sòl, evapotranspiració, cabal, etc.), com està
canviant i, el que ens preocupa més ara, com pot canviar
en el futur. Aquest treball és
llarg i l'hem portat bastant en
silenci al llarg dels darrers
anys, però està començant a

ME: El cabal de l'Ebre, El Delta
de l'Ebre... alts i baixos...
PQ: Com deia, el cabal de
l'Ebre es veu afectat per molts
factors, des del canvi climàtic,
a la gestió de l'aigua, passant
pels canvis en la massa forestal. Sigui com sigui, el que és
evident és que la pressió és
molt alta sobre el riu i la quantitat d'aigua disponible tendirà
a disminuir al llarg del segle.
Així doncs, és molt important
ser molt prudents i incorporar
el màxim d'informació sobre el
canvi climàtic en els successius plans hidrològics. Tothom
ha de ser molt conscient de
que aquest és un recurs que
molt probablement anirà disminuint.
ME: Riscos que pot ocasionar
el canvi climàtic al territori?
PQ: Són diversos. Hi ha els
impactes que hem comentat
sobre les nostres conques,
però també hi haurà problemes a les zones costaneres,
especialment al Delta, degut a
l'augment del nivell del mar.
Aquest és un problema important. Els canvis en la temperatura i la precipitació afectaran
l'agricultura. L'augment de les
temperatures també pot tenir
impactes sanitaris, (ja han
pujat molt les temperatures
extremes a l'estiu, les altes
temperatures poden atraure
malalties que ara són típiques
de països més al sud). Poc a

poc, de mica en mica, anirem
descobrint els impactes en les
nostres vides. El problema és
que, en ser un canvi lent, ens
costa molt actuar.
ME: Ens falta educació
ambiental i sensibilització?
PQ: Sempre en falta, és evident. Però també és cert que
s'ha progressat molt al llarg de
les darreres dècades. Al meu
parer, el que ens falta ara,
sobretot, és traduir aquesta
consciència dels problemes
ambientals en accions concretes, no només a nivell individual, sobretot a nivell col·lectiu
i, especialment, a nivell global.
A nivell del territori, a nivell
català, s'ha avançat molt, es
fa molta feina i de bona qualitat, però els problemes són
molts i complexos, de manera
que sempre tenim la sensació
de quedar curts. És per això
que, a part d'una acció des de
sota, des del carrer, des de
les institucions locals o nacionals, és important que els que
poden prendre decisions a
nivell global ho facin i ho facin
ràpidament. Això ens porta a
la conferència de París.
ME: Contaminació atmosfèrica, clima i salut...
PQ: Clar, de fet, el canvi climàtic és només un dels problemes ambientals que ens afecten. N'hi ha molts més i molts
d'ells estan interrelacionats.
És interessant perquè mai
hem sabut tantes coses com
sabem ara, la ciència avança a
una velocitat molt alta, però
també és cert que estem
posant una pressió molt
important sobre els ecosistemes que ens sostenen, sobre
el propi medi on nosaltres
vivim les nostres vides fins al
punt de posar en perill la nostra salut.

