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Editorial

«Un desembre amb caloret?»
L'efecte d'una massa d'aire calent que s'oposa a la brisa refrescant de la mar ens està colpejant aquests darrers dies, i no es tracta només de la cada cop més
clara situació a què ens sotmet el ja més que evident canvi climàtic, no. Hi ha una altra massa d'aire calent que ens segueix ofegant i que, aquest cop, parteix
de la pròpia situació que ens toca viure actualment a nivell polític amb el segon fracàs a la investidura de Rajoy i el fet que ara els grups parlamentaris compten
amb dos mesos per solucionar-ho o s'hauran de convocar noves eleccions. El termini acabarà el 31 d'octubre i, si no hi ha president, unes noves eleccions serien
convocades 54 dies després, o sigui, el 25 de desembre. Per tant, un desembre amb «caloret».
D’altra banda, i parlant de la propera Diada, a part del eslògan «A Punt» la manifestació demostraria l'ofensiva de l'Estat contra els principis democràtics més
elementals però aquí no es vol enganyar a ningú i com diuen les diferents entitats organitzadores, l'objectiu de la manifestació és guanyar la independència.

A L’HOSPITAL VERGE DE LA CINTA

XXII Festa dels Xiquets

DIMARTS PASSAT

Juanjo Rovira, pregoner
de les festes d’Aldover
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Acte organitzat pels professionals de l’ICS a les Terres de l’Ebre, any
rere any. La Festa atreu nombrós públic infantil al recinte hospitalari
que canvia per unes hores de fesomia i activitat.
Des de fa 22 anys, la Festa dels Xiquets forma part del programa de
les Festes Majors de Tortosa amb l’objectiu d’apropar als menuts la
cara més amable dels serveis sanitaris mitjançant tallers d’aprenentatge que imparteixen els professionals de l’Hospital i d’Atenció Primària.
A més a més, molts col·laboradors d’altres institucions, empreses i
organitzacions del territori hi han aportat elements i activitats que han
completat la jornada amb un caire més lúdic i divertit també per als
familiars que han acompanyat els xiquets. La jornada ha conclòs amb
un dels actes més emotius: la visita de la reina i les pubilles infantils als
nens ingressats a l’Hospital per repartir-los regals i desitjar-los una
ràpida recuperació. Han estat acompanyades per l’alcalde de la ciutat,
Ferran Bel, la tinent d’alcalde, Meritxell Roigé, i diversos membres de
l’equip directiu de l’ICS a les Terres de l’Ebre.
L’organització de la festa vol agrair, especialment a tots els que hi han
col·laborat, la seva desinteressada participació.

LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI INFORMA

Poblat ibèric de l’Assut de Tivenys
El grup d’investigació GRESEPIA de la URV consolida
diversos habitatges al poblat
ibèric de l’Assut de Tivenys.
Paral·lelament a la consolidació d’aquestes cases, també
s’han realitzat excavacions
que han permès confirmar
quina era l’entrada al poblat i
quees tractava d’un accés
fortificat. Arran d’aquestes
excavacions, en la qual hi
han treballat unes 14 persones entre llicenciats i estudiants d’Història i del
Màster d’Arqueologia de la URV, ha aparegut una important troballa: un
petit cavallet de bronze. D’altra banda, després de les vacances d’estiu el
campus Terres de l’Ebre de la URV ha iniciat aquest dimarts, 6 de setembre l’activitat docent i lectiva del curs 2016-2017 amb un total de 678
estudiants matriculats, d’aquests 194 són nous, és a dir s’han matriculat
per primera vegada per començar algun dels quatre graus que la URV
imparteix a Tortosa. Finalment, dir que dimarts dia 13 es farà la presentació del Butlletí d’Anàlisi de la Conjuntura Local de les Terres de l’Ebre,
segon trimestre del 2016, a Móra la Nova.

Juanjo Rovira, director del MIC i guanyador del Premi Millor Dirigent de
l’Esport, fou dimarts el pregoner de la Festa Major d‘Aldover. Rovira
manifestava que “estic molt content d'haver fet el pregó d'Aldover, al
Baix Ebre, el poble de la meua dona, la Carmen Povill. Gràcies alcaldessa, regidor... Bones festes a tot el poble!”.

PELS INFORMES CONTRADICTORIS SOBRE EL RISC

Fiscal i ecologistes volen reobrir el cas de
la fuita de partícules d'Ascó
Gairebé un any després que el jutjat de Gandesa arxivés provisionalment la
investigació per la fuita de partícules radioactives de la central nuclear d'Ascó,
Fiscalia i les acusacions exercides per Ecologistes en Accions i Greenpeace
esperen encara la resolució dels respectius recursos. El principal argument de
la interlocutòria judicial, del 21 d'octubre de 2015, era que no s'havia pogut
provar que l'alliberament d'aquests elements al medi hauria tingut efectes
perjudicials sobre el medi i les persones. El fiscal i les acusacions volen que el
cas arribi a judici i retreuen que el jutge fes prevaldre els arguments dels informes aportats pels investigats, minimitzant les conseqüències, en detriment
d'altres que els contradeien.

Mostres de condol per la mort del canareu
Francesc Cid i Ejarque
La secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya d'Alcanar mostra el seu condol i el seu profund pesar per la mort de Francesc Cid i
Ejarque, cap de llista del nostre partit a les eleccions municipals de
1987, 1991 i 1995, en les que va aconseguir l'acta de regidor.
Volem manifestar la nostra solidaritat i el nostre suport als seus familiars i amics. També destaquem el seu ferm compromís amb els valors
que defensa el nostre partit i la seua notable tasca com a regidor de
l'ajuntament d'Alcanar.
Descansa en pau, Cisco!
Esquerra d'Alcanar Terres de l'Ebre i del Sénia
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MANEL ALVES. COORDINADOR ANC TERRES DE L’EBRE

Cap de setmana amb actes commemoratius per la Diada i multudinària manifestació diumenge per la tarda a Tarragona
mobilitzar per obtenir un
mandat democràtic que
ens donés la legitimitat
necessària per fer efectiu
el full de ruta cap a la
independència, acordat
amb l’estat o no, enguany,
amb un mandat democràtic inequívoc sorgit de les
eleccions plebiscitàries del
27 de setembre de 2015 i
amb una majoria absoluta
de diputades i diputats
independentistes
al
Parlament de Catalunya,
la diada del 2016 és sense
cap mena de dubte la més
transcendental de totes les
viscudes anteriorment,
perquè serà l’avantsala de
la imminent culminació
del procés d’independència. I en aquest tram final i
també el més complicat,
tenim que estar més
mobilitzats que mai i
sense defallir, perquè
aquesta batalla la guanyarà qui demostri una

major
capacitat
de
resistència i perseverança.
Ha arribat el moment d’acabar
el
que
vam
començar arran la humiliació de l’últim Estatut
d’Autonomia, esquarterat
pel
Tribunal
Constitucional l’any 2010.
Estem a les portes d’assolir el major anhel al qual
pot aspirar un poble i pel
qual, molts avantpassats
nostres s’hi van deixar la
vida. Per ells, per nosaltres
que tindrem l’immens privilegi de ser protagonistes,
i pel futur dels que vindran, omplim la Rambla
Nova de Tarragona el proper diumenge dia 11 de
setembre de 2016 amb
tota la força, amb tot el
somriure i amb tota la
il·lusió d’aquell qui porta
tres segles de submissió a
les espatlles i un futur de
plena llibertat al seu abast.
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Actes
seccions
Locals ERC

11-S: Tot ‘A punt’
Un any més, arriba la
diada
nacional
de
Catalunya i estem tots
convocats de nou a omplir
els carrers, per posar de
manifest la nostra ferma
voluntat d’esdevenir un
estat independent, just,
lliure, solidari, amb veu
pròpia i amb presència
internacional.
Aquest any serà el cinquè
consecutiu que, seguint la
crida de l’ANC i Òmnium
Cultural, ens manifestarem massivament per fer
avançar el procés d’independència. Però enguany,
la mobilització del proper
11 de setembre adquireix
una vital transcendència,
la qual no ens hauria de
passar per alt a ningú. Si
l’11 de setembre de 2012
ens vam manifestar per
empènyer el polítics catalans a iniciar el procés
d’independència, i les diades posteriors ens vam
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Divendres 9
Alcanar
20.30 h Ofrena floral al
Carrer Rafael Casanova
Dissabte 10
L’Ametlla de Mar
7.15 h Concentració a l’oficina de turisme per fer la pujada al Castellet.
Móra la Nova
Plaça de la Verdura
21.00 h VI Botifarrada independentista
23.30 h Presentació de les
JERC de Móra la Nova
00.00 h Actuacions musicals
amb Somerock i Els més
sonats

“La Diada del 2016 és la més
trascendental de totes les viscudes
anteriorment”

Una vintena d'alcaldes criden a participar en la Diada
“Des de la unitat del sobiranisme i sense exclusions”
Una vintena d' alcaldes han subscrit un manifest que
crida a participar en la manifestació de l'Onze de
Setembre des de la unitat del sobiranisme i sense
exclusions. De fet, el text està subscrit per batlles del
PDC, ERC, la CUP i Guanyem. En un acte a l'Arc del
Triomf de Barcelona, s’ha remarcat que l'independentisme i el sobiranisme en el seu conjunt han de
tenir clar que només és possible l'èxit si hi ha unitat.
"Aquest caminar junts, aquest fer pinya i avançar
tenint-nos en compte els uns als altres, aquesta cooperació és imprescindible". La presidenta de l'AMI i
alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, ha
demanat als catalans que diumenge surtin al carrer
en defensa de la democràcia, siguin o no independentistes. L'ANC i Òmnium han desplegat aquest
dimecres pancartes a les cinc ciutats catalanes on enguany es duran a terme els actes centrals de la Diada. L'objectiu
és animar a la participació de la ciutadania aquest diumenge dia 11.

Diumenge 11
Tortosa
9.30 h Acte en record a l’alcalde màrtir Josep Rodríguez
amb ofrena floral a la plaça
del Grup del Temple.
Després es penjarà una gran
estelada al pont roig
Amposta
10 h Ofrena floral i parlaments al Monument per les
Llibertats (rotonda cruïlla
avinguda Catalunya i carrer
Sebastià Juan Arbó)
Móra d’Ebre
11.30 h Ofrena floral al
monument de l’Estela de la
llibertat (a tocar del Club
Nàutic).

Marxa de les Torxes per la
Independència
Demà dissabte, a Tortosa
Per novè any consecutiu, el 10 de
setembre, Tortosa
acull la Marxa de
Torxes
per
la
Independència.
Aquesta manifestació de l’independentisme s’ha consolidat com la més gran del territori. Està organitzada
per la Comissió 11 de setembre de les Terres de l’Ebre
que enguany està formada per les entitats: Assemblea
Nacional Catalana Ebre, Casal Popular Panxampla i
Òmnium Cultural Ebre. La marxa sortirà a les 20:30h
des del Castell de la Suda.

El govern municipal de Tortosa duu al Ple la reforma del Reglament Orgànic Municipal (ROM)
Amb l'objectiu d'actualitzar i ordenar el funcionament intern de l'Ajuntament. L'alcalde lamenta que “l'oposició no hagi fet cap aportació en dos mesos”
El Ple ordinari del mes de setembre preveu fer l'aprovació inicial del Reglament Orgànic Municipal (ROM), l'instrument d'organització interna que disposen tots els ajuntaments, que regula els
diferents òrgans del consistori i que, en el cas de Tortosa, continuava vigent el de 1985. El ROM regula el funcionament dels Plens municipals, les juntes de govern i de portaveus, entre d'altres. Segons nota de l’Ajuntament, l'alcalde, Ferran Bel, ha dit que el nou Reglament té per objectiu actualitzar l'anterior i, en el cas de les sessions plenàries, ordenar i facilitar el debat. Bel ha
lamentat les crítiques de dos dels grups de l'oposició, Movem i PSC, a qui ha acusat de "no fer els deures" durant els vora dos mesos que han disposat de la informació del nou ROM, que inicialment havia de dur-se a aprovació en un Ple al mes de juliol, però l'equip de govern va atendre la petició d'ajornar-ho al setembre perquè tots els grups tinguessin més temps de valorar la
proposta. En tot aquest temps, ha explicat l'alcalde, no ha arribat cap suggeriment per part de cap grup de l'oposició, exceptuant la petició del PSC efectuada en comissió informativa aquesta setmana demanant un nou ajornament. Arribats en aquest punt, l'alcalde considera que "tothom ha tingut temps suficient per estudiar un document tècnic de 24 pàgines" i que es porta
al proper Ple per tal de donar compliment al previst en el Pla d'Actuació Municipal (PAM). Bel ha rebutjat les acusacions que el nou ROM limita la participació al Ple, i ha recordat que la limitació del número de mocions i la regulació del temps d'intervencions es produeix en la majoria d'ajuntaments i demés administracions, i que es fa per tal d'ordenar i facilitar el debat. Cada
moció tindrà un temps limitat d'exposició per part del ponent i de les intervencions posteriors dels grups, rèpliques i contrarèpliques. La durada del debat d'una moció, amb el nombre actual
de grups municipals, pot arribar als 40 minuts. L'alcalde ha recordat que "en els últims mesos ha sorgit una mena de competició entre alguns grups a veure qui presentava més mocions, moltes de les quals eren rèpliques de les enviades per les direccions dels partits". Pel que fa als precs i preguntes, es regula el temps d'intervenció però no el nombre total dels que es presenten.
Bel ha lamentat que l'oposició no s'hagi avingut a negociar durant tot aquest temps cap proposta, exceptuant la petició del portaveu de Movem-ET que es va oferir a aprovar el ROM si el seu
grup disposava de la possibilitat de poder presentar 2 mocions i la resta una per grup, iniciativa que, segons la nota, l'alcalde va rebutjar de principi.
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Carles Puigdemont inaugura el nou
centre de tecnificació del Club de Rem

www.mesebre.cat

S’incorpora un nou servei
regional Tortosa-Barcelona
A última hora de la nit, a partir del 6 de setembre

A Tortosa
El president de la
Generalitat, Carles
Puigdemont, ha
inaugurat aquest
diumenge el nou
centre de tecnificació del club de
rem
Tortosa.
Aquestes noves
instal·lacions han
de permetre als
remers tortosins
entrenar-se al més
alt nivell i esdevenir també un pol
d’atracció
per
esportistes d’arreu
del país. Tal com
informa ebredigital.cat, l'equipament s’ha construït en uns terrenys del Club de Rem
situats a l’antiga carretera entre Tortosa i Amposta i ha tingut un cost de 300.000
euros. L’edifici compta amb un garatge pels bots, gimnàs, dos vestidors, una aula i
un despatx. "Un equipament de país", en paraules del President, qui també ha destacat que contribuirà a l’equilibri territorial i als èxits esportius de Catalunya. "Quan
posem en marxa un equipament d’aquestes característiques hi ha un efecte multiplicador per als beneficiats, en primer lloc els atletes, i la gent que competeix”, i ha afegit que “d’això se’n deriven conseqüències molt positives per al conjunt del país”. La
posada en marxa de les noves instal·lacions de club de rem Tortosa arriba en el millor
moment esportiu del club. Als èxits en competicions europees i internacionals, es
suma la participació de tres remers als Jocs Olímpics. Pau Vela i Alex Sigurjonsson
amb el dos sense timoner i Xavi Vela, amb el doble scull lleuger de l’equip olímpic
brasiler, han posat el nom del club a l’elit del rem. El president de la Generalitat va
estar a Tortosa diumenge portant l’estendard principal de la processó de la Cinta.

A partir del 6 de setembre, Renfe incorporarà un nou
servei regional Tortosa-Barcelona a última hora de la
nit per millorar la mobilitat dels viatgers de la línia R16
de Rodalies de Catalunya en aquesta franja horària,
segons ha informat la companyia ferroviària aquest
divendres. El nou tren, que circularà de dilluns a diumenge, sortirà de Tortosa a les 20.57 hores, arribarà a
Sants a les 23.31 hores i a les 23.50 hores a l'estació de
França. Segons ACN, amb aquesta nova freqüència, la
línia R16 comptarà amb 20 trens diaris, 10 per sentit.
Fins ara, l’últim tren que sortia de Tortosa cap a
Barcelona de la línia R16 ho feia a les 19.35 hores i arribava a Sants a les 22.15 hores.

La Policia Local de Tortosa sanciona 50 conductors per estacionar
indegudament amb la nova càmera del nucli antic
En una setmana
Una setmana després de la seva entrada en servei, la càmera de videovigilància de trànsit instal·lada a la plaça Montserrat ha detectat mig centenar d’infraccions viàries que han estat degudament sancionades. Les infraccions consisteixen en estacionaments indeguts en un espai molt
transitat, que fa de ròtula per accedir al centre històric i a l’aparcament del carrer Montcada. L’Ajuntament va instal·lar la setmana passada aquesta càmera que els agents de la Policia Local poden controlar de manera remota, vigilant el trànsit i sancionant les infraccions del codi de circulació, ja que el visor permet apropar-se i captar les dades de la matrícula del vehicle infractor. L’objectiu d’aquest nou sistema de control és posar
ordre en una zona on s’havien detectat molts estacionaments incorrectes i millorar la seguretat de vianants i conductors.

S’arxiva el cas que investigava deu
agents dels Mossos per irregularitats en
les subhastes de vehicles embargats
La jutgessa no veu indicis suficients per atribuir la comissió de cap delicte
El Jutjat d'Instrucció número 5 de Tortosa ha arxivat provisionalment la causa que
investiga deu agents dels Mossos d'Esquadra per possibles irregularitats en les subhastes de vehicles embargats. Segons ha pogut saber l'ACN, un cop han declarat els investigats, testimonis i s'han revisat les proves documentals, la jutgessa conclou que no
existeixen indicis de suficient consistència per a atribuir, encara de forma provisional, la
comissió de cap delicte. La investigació va començar a partir d'una denúncia anònima
dirigida a la fiscalia de Tarragona durant l'abril del 2015 per un presumpte delicte d'activitats prohibides als funcionaris públics i prevaricació en uns fets que s'haurien comès
entre el 2009 i el 2010. La causa investigava la presumpta adquisició de vehicles embargats per la Tresoreria General de la Seguretat Social per part d'agents dels Mossos
d'Esquadra i alguns familiars directes de forma fraudulenta perquè, segons la denúncia,
no s'havien seguit els processos legalment establerts per la subhasta pública.
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EN UN MINUT

Més
notícies
*ACCIDENT: el sinistre
es va produir a les nou
del matí de dimecres, a
l’alçada del quilòmetre
1.176 a l’N-340, al seu
pas per Altafulla, segons
va informar el Servei
Català de Trànsit en sentit nord. El conductor i
únic ocupant d’un turisme va morir en un xoc
posterior contra un
camió. Es tracta de
A.C.B. de 68 anys i veí
de Bítem.
*EL SINDICAT UNIÓ DE
PAGESOS ja dóna per
perduda el 80% de la
collita de les varietats
d’oliva primerenca. La
sequera, però, també fa
perillar la collita d’ametles i la de garrofes. Un
problema que segons els
pagesos només es pot
compensar amb l’augment de l’àrea de regadiu.
*ÈXIT de la prova pilot
de sembra en sec per
combatre
el
cargol
poma.
*LES SALINES DE LA
TRINITAT ultimen una
campanya de sal de
rècords.
*LES MÀQUINES entraran aviat als camps per
començar a segar l’arròs i
iniciar una campanya
amb un volum de producció inferior al de l’any
passat però de qualitat
“excel·lent”. A les portes
de la sega, però, el sector
està molest per les retallades dels ajuts agroambientals.

Programa d'Identificació Genètica de
desapareguts durant la Guerra Civil i la
dictadura franquista
L’inici del Pla és a la Fatarella, al Memorial de les Camposines
El conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva,
el conseller de Salut, Antoni Comín, i el conseller de Justícia, Carles Mundó, han
presentat aquest dimecres el Programa d’Identificació Genètica, impulsat pel
Govern, per tal de constituir una base de dades amb els perfils genètics dels familiars dels desapareguts; una base de dades amb els perfils genètics de les restes
òssies exhumades; i establir les relacions de parentiu i determinar identificacions de
les restes de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista.
Per començar, es realitzarà l’anàlisi genètica de les restes òssies humanes dipositades al Memorial de les Camposines (La Fatarella), així com de totes les localitzades
com a resultat dels treballs d’exhumació arreu del territori català.
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EN UN MINUT

Més
notícies
L'Escola d'Art de la
Diputació a Tortosa ha
presentat
aquest
dimarts la nova i reorientada proposta formativa, que a partir
d'aquest curs s'incrementa i esdevé més
flexible amb l'objectiu
d'arribar a més públics i
fer de l'escola un centre encara més obert al
món. Les matrícules
per a tots els cursos ja
estan obertes. El diputat de Cultura de la
Diputació
de
Tarragona,
Joan
Olivella; la responsable
de l'àrea, Pilar Casas, i
la directora de l'Escola
d'Art, Pilar Lanau, han
estat els encarregats de
presentar la nova proposta formativa per al
curs 2016-2017.

El moviment veïnal proposa
als alcaldes fer un front comú
Per rebutjar les rotondes de la N-340
El moviment veïnal que reclama la
gratuïtat de l'AP-7 ha plantejat als alcaldes de les Terres de l'Ebre afectats
pel pas de la carretera N-340 la creació d'un front comú per oposar-se als
plans del govern espanyol de construir onze rotondes en aquesta via. En
una assemblea oberta a Amposta
aquest dilluns a la nit, els veïns van
demanar als representants municipals
presents que participin també en la
reunió que han sol·licitat a Madrid
amb el director general de Carreteres
del Ministeri de Foment, Jorge Urrecho, per manifestar-li el seu rebuig a
la remodelació que l'executiu espanyol planeja per l'N-340, amb una doble contínua i limitació de velocitat al
llarg de tot el tram ebrenc. Tot i criticar la construcció de rotondes com a solució global, els
alcaldes admeten que en alguns casos poden resultar útils, especialment en cruïlles conflictives. Durant els pròxims dies es reuniran per tractar d'arribar a un posicionament comú
per donar resposta als veïns. Tant alcaldes com veïns han valorat de forma altament positiva l'assemblea, la primera d'aquest tipus que té lloc al territori per abordar el problema,
en la qual van participar una cinquantena de persones i alcaldes o representants dels ajuntaments per on passa l'N-340 –a excepció de l'Ampolla i Sant Carles de la Ràpita que van
disculpar-se perquè no podien assistir-. "Cadascú va expressar les seves visions i els alcaldes van poder manifestar-se davant dels veïns", ha apuntat el president de la Federació
d'Associacions de Veïns d'Amposta, Llorenç Navarro.
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Demà dissabte,
tall número 100
Celebració del rècord amb una xocolatada
El moviment veïnal per una AP7
gratuïta
farà
demà dissabte, a
Amposta, el tall
número 100 de
l’N-340 des que
van començar les
manifestacions
(19h). Ahir, com
cada dijous, va
efectuar-se simultaniàment a l’Ametlla, les Cases d’Alcanar i Sòl de Riu.
Segons el portaveu, Llorenç Navarro, “seguirem lluitant i no pararem. Hem superat el rècord de talls que
fins ara era de 79 a Girona i continuarem insistint per
poder tenir, d’entrada, l’AP7 gratuïta i després per
evitar la destrossa de l’N-340 amb la doble línia continua i les rotondes”. Amb motiu del centenari dels
talls, i per la iniciativa d’una veïna, demà hi haurà una
xocolatada: “són iniciatives personals. Ja en alguna
ocasió, quan és l’aniversari d’un dels veïns, se li ha fet
un pastís i, d’aquesta forma, a més de la nostra reclamació, sense cap interés més que buscar el benestar
de la ciutadania ebrenca, estem reforçant l’associacionisme entre la gent que recolza la lluita. Tot són iniciatives particulars ja que no tenim cap patrocinador
ni ha estat ni és la nostra intenció”. Llorenç destaca
que durant els talls s’informa a usuaris del motiu de la
manifestació i assegura que “n’hi ha que quan s’assabenten del que es vol fer a 66 Kms de l’N-340, es
posen les mans al cap”.
Demà també es farà un minut de silenci en record al
veí de Bítem mort aquest dimecres en un accident a
l’N-340, a l’altura d’Altafulla.
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El nou curs escolar a l’Ebre
s’inicia amb menys alumnes
I una ràtio més baixa que la mitjana catalana

El nou curs escolar a les Terres de l’Ebre s’enceta amb un total de 27.220 alumnes,
el que suposa una reducció de 219 menys que el curs 2015-16, seguint l’evolució
descendent en l’educació infantil dels darrers anys “bàsicament per una tendència
a la baixa de la natalitat i també per la disminució del nombre d’alumnat d’origen
estranger que també ha caigut els últims anys”, ha valorat la directora territorial
d’Ensenyament, Manolita Cid, que ha presentat les dades i novetats del nou curs
escolar 2016-2017 (a la imatge). En aquest sentit, ha destacat que aquestes dades
alhora comporten que l’alumnat ebrenc es reparteixi en 1285 grups, 19 menys que
el curs passat, amb unes ràtios de 25’2 alumnes en secundària i de 20,04 en primària, significativament més baixes que la mitjana catalana. D’altra banda, el nou curs
preveu la implementació de nous recursos i serveis entre els quals destaquen la
inclusió de 8 escoles més en el pla Experimental del primer cicle d’educació infantil
en escoles rurals, “que permet a pobles de menys de 3.000 habitants, amb un
màxim de 10 alumnes de 1 a 3 anys, dotar-los del servei als infants i les seves famílies que no han de desplaçar-se a d’altres municipis; de fet, després de l’èxit del pla
pilot a les escoles de Freginals, Godall i Mas de Barberans, enguany s’implementa
el servei a les escoles de Benifallet, Bot, Garcia, Paüls, Ginestar, Vinebre, la Torre de
l’Espanyol i Campredó”, ha destacat Cid. Alhora s’ofereixen nous recursos en la FP,
amb 2 nous cicles de Grau Mitjà a Tortosa; i dos nous cicles d’FP Dual, un a
l’Institut de l’Ebre i un a l’Institut Els Alfacs de la Ràpita. També és important l’increment d’empreses en l’ensenyament Dual, que han passat de 30 el curs 2015-16
a 65 per aquest nou curs. Segons la nota de la Delegació de Govern, en l’Escola
inclusiva destaca la creació d’una Unitat més de Suport a l’Educació Especial; també
un nou Servei Educatiu Específic de suport psicopedagògic als EAP, docents i alumnes amb espectre autista, amb trastorns de conducta i mentals; i un nou Itinerari
Formatiu Específic (IFE), per garantir l’oferta formativa i afavorir la inserció social
d’alumnes, de 16 a 20 anys, amb discapacitat intel·lectual lleu o moderada que no
han obtingut l’ESO o no es poden acollir a FP. Al mateix temps, Cid també ha explicat que el Departament d’Ensenyament ha realitzat obres de reforma, ampliació i
millora a 23 centres de les TE amb l’objectiu de millorar la seguretat i adequar-los a
les necessitats reals de la comunitat educativa.

Protesta a l'escola Agustí Barberà
d’Amposta abans de l’inici del curs
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Eufònic tanca la seua edició més
internacional amb èxit de públic
“Consolidant-se com un festival de referència al país”

Eufònic, Arts sonores i visuals a les Terres de l’Ebre ha tancat aquest diumenge la seua
cinquena edició, marcada per una important presència d’artistes internacionals. La tradicional musclada-dinar al Xiringuito de la Costa de la Ràpita, amb la doble actuació
del grup emergent Las VVitch, un trio de l’escena trap barcelonina amb un marcat discurs feminista, i del discjòquei també barceloní DJ2D2, ha posat un punt i final de luxe
a un festival que any rere any guanya públic i presència dins i fora de les Terres de
l’Ebre, un certamen que encara no ha tocat sostre però que ja s’ha consolidat com un
festival de referència a país. En aquesta cinquena edició hi ha hagut un increment de
públic considerable i es superaran els 4.000 assistents que van passar per l’Eufònic
2015. I encara queda per comptabilitzar el total de visitants de les instal.lacions artístiques. Entre els espectacles més vistos cal destacar el concert inaugural de llums i so
The Enlightment dels italians Quiet Ensemble, una proposta atrevida i poc convencional en què les lampades elèctriques substitueixen els instruments musicals, que s’ha
escenificat les tres nits del festival al Museu de la Mar de Sant Carles de la Ràpita. El
Mercat Vell de la Ràpita s’ha refermat com a espai de les actuacions més experimentals o novedoses, entre les quals cal destacar el concert de la catalana Bad Gyal i la
seua explosiva combinació de dancehall, femenisme i rap; la dels asturians Fasenuova
o els sons extremadament foscos de Sunny Graves. S’han esgotat les entrades dels
dos concerts de pagament a l’Església Nova, el de Gigi Masin, una de les figures més
representatives de la música ambient italiana que amb Eufònic ha actuat per primera
vegada a l’Estat espanyol, i el del català Ferran Palau. També s’ha consolidat com a
espai de les actuacions musicals de matinada el pavelló de Patinatge on s’ha pogut
escoltar el pop somiador de Svper, el debut en banda de Nico Roig o l’electrònica intimista d’Awwz. També ha estat espectacular l’assistència de públic al vermut musical
de dissabte que per segon any repeteix als Ullals de Baltasar, una mena d’oasi d’eucaliptus enmig del Delta de l’Ebre on el dj Matías Rossi ha mesclat magistralment els
sons de la natura amb la microelectrònica per donar pas al pop esbojarrat de Papa
Topo (a la imatge). Tot i que Eufònic ha acabat, fins a l’11 de setembre estaran obertes les quatre instal·lacions artístiques que les dos últimes setmanes s’han posat en
marxa al Centre d’Art Lo Pati, a Amposta; al castell de Miravet (que es prorroga una
setmana més); a l’Antic Molí d’Oli d’Ulldecona i a la Cisterna d’Alcanar.

La Junta de personal Docent es concentra
contra l’actual sistema de susbtitucions

Es considera que es posa en risc la “continuïtat de l’escola”

Reclamen que els substituts s’incorporen l’1 de setembre
La protesta per les retallades a l’ensenyament continuen mobilitzant col·lectius de professors i de pares d’alumnes, just abans de l’inici del curs. A Amposta, l’AMPA del
col·legi Agustí Barberà denuncia l’eliminació d’una de les línies de P3 del centre, amb
la instal·lació d’un símbol de grans dimensions. L’han elaborat l’associació Engalanats,
de la capital del Montsià, que d’aquesta manera se solidaritzen amb la causa. L’objectiu,
que el departament es repense la redistribució per al curs vinent. En cas contrari, consideren que es posa en risc la continuïtat de l’escola. D’altra banda, segons informa
ebredigital.cat, els sindicats de professors dels centres educatius de les Terres de l’Ebre
han convocat dimecres a les 18 h de la tarda una concentració a Tortosa per denunciar
la constant reducció de llocs de treball a l’ensenyament al territori.

Mig centenar de persones s'han concentrat aquest dimecres a Tortosa per denunciar
“les pràctiques del Departament d'Ensenyament a l'escola pública”. Consideren que
la Generalitat aplica "retallades continuades" i, aquest cop, la protesta s'ha centrat
en reclamar que els mestres substituts siguin nomenats a temps per incorporar-se als
centres de destí a 1 de setembre. Segons ACN i tal com ha explicat el president de
la Junta de Personal Docent no Universitari, Marc Martínez, els nomenaments no es
feien fins al primer dia de curs i enguany s'ha aconseguit que es facin el 8 de setembre. "És un petit avenç però no és suficient. Hem d'aconseguir que totes les plantilles de personal estiguin disponibles a 1 de setembre per preparar i començar el curs.
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EN UN MINUT

Més notícies
*FLIX: el proper dilluns 12
de setembre, de 3 a 6 de
la tarda, i al Centre
d'Empreses La Ribera, de
Flix, es farà el seminari
"Tècniques de marxandatge. El màrqueting al
punt de venda", a càrrec
d'Albert Pàmies.
*RIBERA D’EBRE
El
Servei Comarcal de Català
de la Ribera d'Ebre, que
depèn del Centre de
Normalització Lingüística
de les Terres de l'Ebre, ha
organitzat, un any més,
diversos cursos de català
per a adults. Una oferta
formativa tant presencial
com a distància per a la
qual s'han obert les inscripcions coincidint amb
l'inici del curs escolar. Les
places són limitades, cal
formalitzar la inscripció al
Servei Comarcal de Català
de la Ribera d'Ebre.
*HORTA: del 7 a l'11 de
setembre, Festa Major de
la localitat.
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El Ral.li RACC tornarà
a la Terra Alta

Neix la Trans TerraAlta,
una ruta MTB de quatre dies

El dia 14 d’ocubre

Ofereix dos recorreguts
Després de la bona acollida que va tenir La
Transcatllaràs, s'ha estat
treballant en una nova
ruta: la Trans TerraAlta,
una ruta turística MTB
de quatre dies, amb la
intenció de descobrir la
singular bellesa de la
comarca de la Terra
Alta,
La Trans TerraAlta s'ofereix en dos recorreguts:
Ruta Turística: 183 km i
3.109 metres de desnivell acumulat, que recorre les poblacions de
Gandesa, Pinell de Brai,
Arnes, Corbera d'Ebre, la Fatarella, Vilalba dels Arcs, la Pobla de Massaluca, Batea,
Bot i Horta de Sant Joan. La Ruta Turística fa un recorregut pels punts més
emblemàtics de la Terra Alta així com els principals atractius turístics. Comprèn quatre allotjaments en règim de Mitja Pensió i des de l'organització ens encarreguem
en tots els casos del Transport d'Equipatge.
Ruta Completa: 250 km i 4.147 metres de desnivell acumulat.
Comprèn 4 allotjaments en règim de Mitja Pensió i des de la poblacions de
Gandesa, Pinell de Brai, Arnes, Corbera d'Ebre, la Fatarella, Vilalba dels Arcs, la
Pobla de Massaluca, Batea, Bot i Horta de Sant Joan.

Garcia acollirà enguany la 7a edició de la
Festa de la Jota de la Ribera d’Ebre
El dia 17 de setembre
La població de Garcia serà l’amfitriona
enguany de la setena edició de la Festa de
la Jota de la Ribera d’Ebre, organitzada pel
Consell Comarcal riberenc i per l’associació
Lo Fardell Patxetí amb el suport de tots els
pobles de la comarca. Se celebrarà el
pròxim dissabte 17 de setembre, a la Pista
de Garcia. Aquesta població riberenca ha
mantingut sempre la ballada de la seva jota
en el romiatge a l’ermita de Santa
Magdalena. Va ser l’any 2011, però, quan
des de l’associació Lo Fardell Patxetí, en
col·laboració amb la gent gran del poble, van acordar la coreografia de la jota garciana que és la que
es balla actualment. La persona que inaugurarà enguany la Festa serà l’etnòleg Salvador Palomar, gran
coneixedor del patrimoni cultural de la Ribera d’Ebre, entre el qual la jota, i de les comarques veïnes.

El dia 14 d'octubre el Rally
RACC Catalunya arriba a les
Terres de l’Ebre. Un dels
trams que recorrerà s'iniciarà
a Caseres, a la Terra Alta.
Aquest tram cronometrat
començarà a una zona ràpida i estreta, per acabar
enllaçant amb el camí que
portarà els pilots fins a Bot.
Una altra cita amb el motor
a la Terra Alta i que serveix
també de promoció turística
de la comarca i dels Ports.

Tivissa i la Fundació Pau Costa iniciaran un
estudi sobre l’incendi del 2014
De la Mola de Bellerils
L’Ajuntament de Tivissa, amb el cofinançament de la Diputació de
Tarragona, ha signat contracte amb la Fundació Pau Costa, per
desenvolupar el projecte “Estudi de recerca i gestió del coneixement
en matèria d’ecologia del foc (Mola de Bellerils)”.
Entre els objectius d’aquest projecte d’estudi hi ha la recollida de
documentació, tant pel que fa a les alternatives preses i les conseqüències aconseguides i evitades durant el foc, per tal d’extreure
lliçons i experiències tant pel que fa a la gestió de l’emergència com
a la gestió del paisatge. Més concretament, es tracta de fer un cas
d’estudi de l’incendi de Tivissa adreçat tant als cossos d’emergències
com als responsables de prevenció i gestió del territori.
El projecte també preveu la modelització d'escenaris de gestió dels
règims naturals de llamps de la zona, usant les bases de dades de
Bombers dels darrers 30 anys i els models de canvi climàtic de
l'European Forest lnstitute (EFI).
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Els usuaris de l'R16 podran
sol·licitar la devolució exprés
A partir dels 7 minuts de retard

*LES
CONDICIONS
EXTREMES que s’han viscut a principis de setmanavan obligar a Protecció de
la Generalitat de Catalunya
a regular l’accés al massís
del Port per l’elevat risc
d’incendi, una mesura
excepcional que, en el conjunt del massís, no s’activava des de feia tres anys.
La mesura, però, no restringia l’accés ni als veïns
de les urbanitzacions ni els
propietaris de terrenys. Si
que afectava, però, els aficionats al senderisme, al
ciclisme, a l’escalada i les
empreses de serveis turístics que van haver d’ajornar les seves activitats. I és
que s’han viscut temperatures rècord en el que portem de setembre. La previsió indica que tendeixen a
baixar des d’ahir.
* BENIFALLET: celebració
de les festes del dia 7 a l’11
de setembre.

Per impulsar l’economia del territori

Aquest 2016 ja farà dos
anys que existeix el
COPATE, Consorci de
Polítiques Ambientals de
les Terres de l’Ebre. I
aquest octubre farà un
any que Paco Gas, alcalde
de Roquetes, n’és el president. Com a responsable de la coordinació de
les cinc àrees que cobreix
el COPATE, Salubritat
Pública,
Residus,
Assistència
tècnica,
Entorn natural i Territori, i
la Reserva de la Biosfera
de les TE, Gas ha recordat
que l’objectiu bàsic del
COPATE ha estat des dels
seus inicis la unificació de
la gestió tècnica i administrativa de les polítiques
ambientals que es duen a
terme a les 4 comarques
de les Terres de l’Ebre.
“Volíem dissoldre els cinc
consorcis que abans s’encarregaven per separat
dels aspectes mediambientals i unificar-los en

un de sol”, comenta el
president. “I aquest és un
dels punts que el COPATE
ha assolit, ja que actualment gestiona el Medi
Ambient de forma íntegra
en el territori. Així i tot,
encara hi ha dos consorcis, el de la gestió dels
residus del Montsià i el
Consorci de Residus del
Baix Ebre (ReBé), que a
hores d’ara no s‘han aca-

Stars Wars i l’estació de tren moranovenca,
a l’exposició de Diorames

bat de dissoldre jurídicament.És un dels objectius
que pròximament s’acabaran
aconseguint”,
assegura Gas. Per al futur
immediat, tot i que les
subvencions no són suficients si es comparen amb
el volum d’activitats que
s’estan duent a terme, el
que es planteja el COPATE, entre altres qüestions,
és aconseguir més recursos per a àrees com la
salubritat, per millorar-ne
la gestió i augmentar la
quantitat i qualitat de les
programacions a fer i facilitar i millorar la feina dels
equips tècnics.
Paco Gas també ha volgut posar en valor el fet
d’haver estat designats
Reserva de la Biosfera per
la UNESCO: “una obligació de no només mantenir-ho sinó millorar-ho per
a les persones que vivim i
treballem a les Terres de
l’Ebre”.

Els usuaris de la línia R16
de
Rodalies
(Barcelona-TarragonaTortosa) podran optar a
la devolució exprés del
seu bitllet a partir dels 7
minuts de retard en
comptes dels 15 minuts
habituals, segons ha
confirmat aquest dilluns
el Departament de
Territori i Sostenibilitat.
La mesura entrarà en
vigor el proper 12 de
setembre i s'allargarà
fins a la recuperació
dels temps de viatge.
Segons ACN, l'objectiu és que els usuaris d'aquesta
línia no es vegin perjudicats per l'aplicació de les modificacions horàries. Ara fa un mes Adif i Renfe van posar
en marxa una modificació provisional dels horaris de
l'R-16 fins a la finalització de les obres de millora de la
infraestructura, uns canvis que han augmentat el temps
de trajecte en una mitjana de 8 minuts per assegurar la
puntualitat als usuaris.
Segons dades facilitades per Renfe, la puntualitat mitjana dels 24 trens que circulen per l'R-16 durant el mes
d'agost va ser del 63%, amb un retard mitjà de 6
minuts.

Trens Dignes vol que la Generalitat apliqui
el contracte programa i sancioni Renfe

A Móra la Nova
Móra la Nova ja ho té tot preparat per acollir aquest cap de
setmana, dies 10 i 11, la IV Exposició de Playmòbils, organitzada per l’Ajuntament de Móra la Nova i l’associació de
col·leccionistes de Playmòbils Somosclicks. Més de 150 metres
quadrats d’exposició amb uns 18 diorames de diferent temàtica ompliran el pavelló firal. Hi destaca un diorama de 30
metres quadrats sobre el món ferroviari on surt representada
l’estació de Móra la Nova, així com d’altres sobre la batalla de Hoth de Star Wars o
una festa tirolesa. Una forta presència de participants de les Terres de l’Ebre complementada amb altres muntatges arribats de Barcelona, Lleida i la resta de la demarcació de Tarragona. L’exposició oferirà tres punts de venda especialitzats en aquestes
joguines, a més de diferents concursos. Hi aixeca gran expectació el concurs de diorames infantils, fins als 14 anys, que s’iniciarà a les 11 del matí.
L’entrada a la mostra és totalment gratuïta. Pel que fa als horaris són: dissabte de
10.00 a 13.30 i 17.00 a 21.00 i diumenge de 10.00 a 13.30 i 17.00 a 19.00.

“Per incompliments del servei”
La Plataforma Trens Dignes ha reclamat a la Generalitat que sancioni econòmicament
Renfe per les deficiències i incompliments del servei ferroviari a les Terres de l'Ebre
aplicant les penalitzacions que recollia l'anterior contracte programa amb l'operadora
–entre 2011 i 2015-. Tot i desconèixer si ha estat prorrogat o es manté amb els mateixos termes, l'entitat ha recordat que l'acord facultava el Govern amb sancionar amb
30.000 euros en cas de supressió o retards de trens i reduir fins a 3 milions d'euros
anuals l'aportació pública a l'empresa per no complir els indicadors de qualitats.
D'altra banda, Trens Dignes, que ha celebrat la posada en marxa, a partir d'aquest
dimarts al vespre, d'un nou comboi diari que unirà Tortosa amb Barcelona sortint tres
minuts abans de les nou de la nit (en previsió d’arribada a Barcelona a les 23.31 h),
considera que la reducció a set minuts sobre l'horari previst per reclamar el retorn del
bitllet demostra el "fracàs" de la modificació horària que va permetre integrar els
retards fa un mes.
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A QUIET MAN
T OTA

VS

FABIO VEGA
el que havia estudiat en manuals
i tutorials i segons es va comentar aleshores, és el més autèntic
dels meus àlbums i el millor disc
per a conèixer la meua música.

És un cantant amb una veu càlida i profunda, compositor i guitarrista. Viu a Sant Carles de la
Ràpita i ja compta amb sis discos al mercat tots ells realitzats
amb molta cura, amb unes
melodies força seductores i una
cuidada instrumentació on destaca la seua càlida veu parlant
d'amor, de desamor, de relacions, d'estats d'ànim, de situacions apassionades, de relacions tempestuoses i de reflexions... En definitiva, emocions
en estat pur.

ME: Tots els teus temes són en
anglès, per què?
AQM: El tema de l'idioma em
sembla molt important, sempre
que no es faci música instrumental, clar. L'anglès s'aparella
molt bé amb el tipus de melodies que componc, així que ho
veig com una part de la música i
no com un afegit, crec que és
important trobar-te còmode a
l'hora de cantar i estar convençut del que fas i això només
em passa quan canto les meues
cançons en anglès.

Isabel Carrasco

LA MEVA VIDA HA GIRAT I GIRA AL VOLTANT DE LA MÚSICA

ACTUALITAT

Més Ebre: «A quiet man» (un
home tranquil) té alguna cosa a
veure el teu nom artístic amb la
pel·lícula de John Ford?
A Quiet Man: Sí i no, quan era
petit sempre veia el títol de la
pel·lícula retolat a una cinta de
vídeo del meu pare, però no és
una pel·lícula que m'apassione,
sols és un nom que musicalment
m'agrada com sona i a la vegada sóc una persona bastant
tranquil·la, val a dir que la
pel·lícula es titula The Quiet
Man i jo sóc A Quiet Man.
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ME: "While you were sleeping"
(2015)
AQM: És un disc molt profund,
compost quasi totalment entre
les dues i les sis del matí. D'aquí
la seua delicadesa i nocturnitat.
Estic molt content del so que
vam treure. Va ser la primera
inclusió del meu instrument
favorit, el baix fretless, gràcies a
Kike.
ME: "Hypnotized" (2016)
AQM: És un disc en què al veure
un quadre que havia pintat l'artista Miquel Serratosa vaig tindre
clar el concepte que li volia
donar. És de tractament electrònic però suau, amb delicadesa,
com diu el seu títol t'has de deixar hipnotitzar. Està rebent molt
bones crítiques i això em fa molt
feliç.
ME: Parlem dels teus discos. El
primer "Warsaw Smells of You"
(2009)
AQM: Aquest àlbum va ser una
necessitat i després d'haver gravat unes dotze maquetes era el
moment de fer el salt, està gravat amb pocs recursos i si té
alguna cosa que m'agrada és la
innocència i els errors gramaticals a les lletres (riu)
ME: Al 2011 "Sadness Tolerant
Songs"
AQM: En aquest es va
començar a definir el so i tinc
molt bons records de l'època
fent concerts arreu amb los
companys Julio i Joan i gravant
en sessions maratonianes a l'estiu.

ME: "The Affairs" al 2012 amb
una portada polèmica i censurada...
AQM: En aquest disc vaig polir el
que no em convencia i em va
ajudar molt el fet d'estrenar una
nova formació de músics i
començar a entendre molts dels
aspectes necessaris per al so dins
de l'estudi. També en Marc Ortiz
em va ajudar a entendre qui era i
el que volia ser amb els espectaculars vídeos que em va fer.
Algunes de les cançons que
millor funcionen en directe son
d'aquí i també el mestre Chiri em
va ensenyar coses molt interessants de la percussió.
ME: "Into the night" (2014)
AQM: Vaig posar en pràctica tot

ME: Quin estil et definiria?
AQM: Trobo que la meua música és força eclèctica. Em descriuen com un crooner, però no
ho sé, potser se'm considera crooner per la textura de la veu i la
forma de cantar. Sóc cantautor
perquè componc, gravo i represento en directe, sóc independent perquè ho faig quasi tot jo
sol i a casa també sóc alternatiu
perquè no hi ha molta gent que
ho face i també trobo que a la
meva música hi ha una mica de
soul, jazz, electrònica, pop,
rock...
ME: Una carrera llarga, constant
i amb força creativitat em porta
a preguntar-te si es pot viure d'
una passió com la música....

AQM: Jo no puc viure de la
música, tinc molts vicis i no els
podria pagar amb els pocs
ingressos que aquesta em genera. Partint de què la passió per
crear música és justament el meu
major vici, doncs, no em queda
més remei que tindre una altra
faena per mantenir-lo (riu)
ME: A l'hora de compondre on,
com i quan?
AQM: A casa o bé dins de l'estudi, de tarda nit o ben prompte,
de matinada. Quan estic sol,
m'agrada molt seure al menjador
i ficar sèries fantàstiques en versió original i començar a tocar i
tocar en guitarres diferents i crear
efectes, moltes vegades no surten cançons però sí idees interessants que acaben convertint-se
en bons temes.
ME: Referents o influències
musicals?
AQM: Això pot sonar una mica
pretensiós, però escolto molta
música, tota la meva vida ha
girat i gira al voltant de la música. Tinc mils i mils de Cds, centenars de Lps, un grapat important
de cassetes i milers de carpetes
de música a l'ordinador. A casa
sempre hem viscut envoltats de
música i tenim també algun
músic més a la família, tots som
molt melòmans, el primer i més
important és el meu pare.
ME: Els teus projectes?
AQM: Ara mateix estic gravant
tres discos alhora, un força profund i pausat que serà el següent
en sortir, si tot va bé l'any que ve.
Els altres dos estan a mitges però
prou avançats, un molt electrònic
i l'altre amb un punt més de Soul.
Mentrestant segueixo component i treballant en temes que
encara tenen un futur incert.
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ELISA TOMÀS, DEL CLUB PATÍ L’ALDEA

Fase classificatòria per la Lliga Catalana
Les noies de Noel Uriarte es
juguen aquest cap de setmana estar entre els millors
equips catalans de la categoria juvenil i per això hauran
de disputar tres complicats
partits en tres dies. Passen els
2 millors dels 4 equips del
grup B. Avui divendres a les
20 h. jugaran a Sant Pere de
Vilamajor (Montseny) contra
el H.VILAMAJOR. El dissabte
a les 17 h. al Pavelló
Municipal d'Amposta contra
el
H.SANT
QUIRZE.
I el diumenge a les 10 h. a
Cerdanyola del Vallés contra el H. CERDANYOLA. “Un cap de setmana d'infart amb un nivell
molt alt d'exigencia, ja que el primer objectiu de la temporada és jugar a Lliga Catalana”. D’altra
banda, el sènior disputarà demà dissabte, a Amposta, el darrer partit de pretemporada, contra
C.H. Sant Esteve Sesrovires, equip recenment ascendit a la Divisió d'Honor Plata (20.30h)

TAEKWONDO. TKD ALFARO D’AMPOSTA

Representació a
l’Europeu
també de Manel Villarroya.
Andrea va tenir algunes errades amb l’execució del programa curt que la van portar
al tretze lloc de la classificació
remuntant fins al vuitè amb el
programa
llarg.
Aquest campionat ha estat

DISSABTE DIA 17 DE SETEMBRE

Va per tu Vidal!
El proper 17 de
setembre se celebrarà, a l’Ermita
de Mig Camí
(Tortosa), el 6è
Va Per Tu Vidal,
acte festiu i
esportiu
en
record del jove
estudiant i ciclista
Vidal Fusté.
Durant la jornada, organitzada
per l’Associació
Va Per Tu Vidal,
tindran lloc un
seguit d’activitats
que començaran
a les 16.00h amb
un descens de
BTT amb remuntadors.

11

CLUB HANDBOL AMPOSTA JUVENIL FEMENÍ

Bronze a l’Europeu
Del 26 d’agost al 3 de setembre Friburgo (Alemanya) va
acollir el Campionat d’Europa
de patinatge artístic. Primer el
de categoria Cadet - Juvenil i
tot seguit el Junior - Sènior.
La patinadora ebrenca Elisa
Tomàs del Club Pati l’Aldea,
de la mà del seu entrenador
Manel Villarroya va penjar-se
la medalla de bronze en la
modalitat de lliure femení de
categoria Junior. Elisa va
obtenir una segona plaça
provisional amb el programa
curt mantenint
el podi
desprès de l’execució del seu
disc llarg. L’or va estar per
Francesca Neri (Fed. Italiana)
i la plata per Greta Piccardo
(fed. Italiana). La resta de
representació estatal Silvia
Rodríguez i Ana Rodríguez
van obtenir un cinquè i un
vuitè lloc a la classificació.
Aquest any Elisa Tomàs ha
estat campiona Territorial,
Autonómica, Estatal i medalla
de bronze al Europeu. La propera cita serà al Mundial que
es celebrarà del 27 de setembre al 8 d’octubre a Novara
(Italia). Gran resultats i un
orgull per l’Aldea i el C P
l’Aldea. D’altra banda cal
esmentar la participació al
europeu juvenil de l’alcoiana
Andrea Silva, patinadora
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una bona experiència per
Andrea que es sumarà als
èxits aconseguits aquest
2016, campiona territorial i
autonòmica i subcampiona
d’Espanya.

Les representants del Taekwondo
Alfaro d’Amposta, Raquel Tirado i
Ashley Bourreau, ja estan a Bucarest
(Romania) amb la selecció espanyola per competir en el campionat
d'Europa cadet 2016. “Des del club
desitgem que puguin gaudir de l’experiència i les animem davant
aquest gran esdeveniment”.

190 COTXES EN LA III EDICIÓ

CB CANTAIRES. EN BENEFICI DE LA FUNDACIÓ NOÈLIA

III Tunning Show Tivenys

Torneig de bàsquet solidari

El diumenge dia 28 d’agost Tivenys va viure el III Tunning
Show. Segons David Montardit, organitzador de l’esdeveniment, “ha estat l’edició de la consolidació, passant
dels 107 cotxes de l’any passat als 190. Tot un èxit”.
Cotxes arribats del territori català, espanyol i de França.
Una gran jornada per als apassionats del Tunning. “Ara ja
cal pensar en la propera”, diu David.

El Club Bàsquet Cantaires
ha aconseguit recaptar 460
euros gràcies a la venda
d'entrades
del
partit
amistòs d'aquest diumenge
contra el Valls de lliga EBA.
Tal com informa ebredigital.cat, els diners es destinaran a la Fundació Noèlia
que lluita contra la distròfia
muscular
congènita.
Enguany el CB Tortosa ha
volgut dedicar el Torneig Ciutat de Tortosa a una causa
solidària. Els tres euros de l’entrada s’han destinat a la
Fundació Noèlia que es va crear fa un any per investigar
aquesta malaltia minoritària. Una iniciativa que va sorgir
de la mà del capità de l’equip, Xavi Fortuño, per ajudar al
fill d’un amic que pateix aquesta malaltia.
A nivell esportiu, l'encontre d'aquest diumenge ha estat
el primer test de pretemporada per al conjunt sènior tortosí que enguany debutarà a Copa Catalunya. El
Cantaires va guanyar el Valls de lliga EBA, per 91 a 86.
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DISSABTE PASSAT VA JUGAR EN LA LLIGA AMB EL TORTOSA, AL CAMP DEL REDDIS

El futur d’Aleix Salvadó
La Rapitenca podria ser la seua destinació, però li falta la baixa
La polèmica pot arribar amb l’afer Aleix Salvadó. Dissabte va jugar al camp del Reddis en el debut del Tortosa en la
lliga. Però va ser el mateix dissabte, quan, segons fonts del
CD Tortosa, “el jugador ens va dir que tenia una proposta
de la UE Rapitenca i que estava interessat en marxar”. Ja fa
unes setmanes, Paulino, que estava al Tortosa, també va
decidir demanar la baixa i anar al juvenil de la Rapitenca,
que ara esta entrenat per David Escandell, extècnic roigiblanc. El president del Tortosa, Arturo Llorca, ahir dijous a la
Aleix Salvadó.
tarde, manifestava que “a hores d’ara, no ens ha vingut cap
club per demanar la baixa d’Aleix i, per tant, tot i que pugui entrenar amb la Rapitenca, és jugador del Tortosa. Amb això no estic dient que no li donarem la baixa, simplement que
cap club s’ha posat en contacte amb nosaltres per parlar-ne”. Sobre el fet que un jugador, que ha començat la temporada
amb l’equip, pugui marxar a un altre, el president del Tortosa, a hores d’ara, no volia fer valoracions. Fernando Garcia, director esportiu de la Rapitenca, es troba aquesta setmana fora del país, potser per aquest motiu no ha pogut parlar-ne amb el
Tortosa. No obstant, també pot existir la possibilitat que la Rapitenca cregui que és el jugador qui, per iniciativa seua, vol deixar el Tortosa i qui ha d’aconseguir la baixa, sense haver d’intervenir.
A principis d’estiu, tres jugadors que estaven a la Rapitenca van tornar al Tortosa: Cristian, Puig i Anell. Ara sembla que es
produeix un efecte ‘boomerang’. Aleix cal recordar que ja va pertànyer a la Rapitenca, al futbol base, i que al juliol ja es va
especular que podia tornar. La imatge és del facebook d’Aleix Salvadó.

Des del CD Tortosa es comunica que

NOVETATS DEL MERCAT
*Moha (Rapitenca) ha fitxat amb la Cava.

“el jugador ens va dir que té una

*La Rapitenca incorpora un central de Paraguai,

proposta de la Rapitenca però a

company de Pachu.

nosaltres cap club se’ns ha posat en

*El Gandesa fitxa al davanter Mario Hernández,

contacte pel tema de la baixa”

que procedeix del Burgos B i que ara viu a Reus.
*L’Ampolla fitxa al central Pep Cuerba (Reus B)

Seguim amb el debat
La setmana passada, parlava de que començava la temporada i que sorgien nous
debats. Plantejava la situació actual del
mercat ebrenc, limitat i amb dificultats per
a renovar-se. Era una opinió. Ja el mateix
divendres vaig rebre diversos missatges.
Alguns d’ells en desacord. He d’aclarir que no posava en
dubte el treball de tota la gent que hi ha al futbol formatiu.
En absolut, tot al contrari. Penso que tota la gent que està
vinculada al futbol base té moltíssima il.lusió en progressar
i en treballar pels joves jugadors dels seus planters. Els entrenadors cada cop es preparen més i busquen que les condicions per ensenyar siguin les més modernes possibles. Des
d’aquí el meu reconeixemet. Jo no anava en aquesta direcció. Apuntava que potser falta una correspondència entre el
futbol base i els primers equips, en general. Saber on es vol
arribar i que es vol fer. Tinc clar que si al futbol base d’un
club hi ha un Messi, l’entrenador del primer equip el pujarà
de seguida. Però de Messi només n’hi ha un. Llavors, penso que és un problema de que surtin jugadors competitius i
que als primers equips es confiï amb ells. Entenc que no és
fàcil perquè normalment s’aposta per jugadors més consolidats. I aquí és on es trenca la cadena. S’han de buscar les
fòrmules perquè no sigui així. Aquí està la clau. També crec
que hi ha poca paciència entre els joves jugadors i que els
pares, en ocasions, no ajudeu a que la tinguin. Però el pare
paga i pot decidir. De totes formes, també cal dir que en la
primera jornada vaig comprovar com jugadors que la temporada passada eren juvenils, van tenir minuts amb la Rapitenca, al primer equip, i van marcar. I també un juvenil del
Tortosa va fer un gol amb el primer equip. Per tant, serà per
manca d’efectius o no, però alguna cosa va canviar. Seguirem amb el debat.

PROPERA JORNADA
TERCERA DIVISIÓ
ascó-Júpiter (diss 19h)
PRIMERA CATALANA
J i Maria-lleida B (diss.
18h)
S.Ildefons-Rapit. (diu18 h)
SEGONA CATALANA
Dissabte
Ulldecona-amposta (17h)
Cambrils U-Reddis (18h)
Diumenge
Catllar-Vendrell (12h)
Riera-Camarles (12 h)
Tortosa-Salou (17h)
Batea-Valls (17h)
la Cava-Segur (17h)
Torredembarra-Hospitalet
(17.30h)
R Berà-Gandesa (18h)
TERCERA CATALANA
Dissabte
Flix-Sant Jaume (17h)
Roquetenc-alcanar (18h)
Diumenge
ampolla-S Bàrbara (17h)
Godall-R Bítem (17h)
la Sénia-Olimpic (17h)
Vilalba-Pinell (17h)
J i Maria B-Catalònia (18h)
aldeana-Corbera (18h)
Perelló-ametlla (19.15h)
QUARTA CATALANA
Dissabte
B-Tivenys
Catalònia
(16.30h)
ametlla B-arnes (17h)
a m p o s t a - M a s d e n v.
(17.30h)
E Escola-Deltebre (18h)
M Nova-Benissanet (18h)
Diumenge
alcanar B-Ginestar (16h)
Fatarella-ascó (17h)
Xerta-Batea B (17.15h)
Camarles B-Bot (17.30h)

TERCERA DIVISIÓ

1A CATALANA. JESÚS I MARIA (1-0)

ÀLEX FORÉS, JACK CID I NACHO VAN MARCAR

Derrota a Castelldefels

Represa fatídica

Gran debut de la Rapitenca

Demà rebrà el Júpiter

El Lleida B visita l’Aube, demà

L’equip de German visita el Sant Ildefons, diumenge

L’Ascó va perdre el segon partit de la lliga,
en el segon desplaçament seguit. Els asconens tenen 3 punts en 3 jornades. Van caure
a Castelldefels (2-0). Primera meitat igualada, amb més presència ofensiva del conjunt
local que es va avançar en el marcador quan
Adri Alonso va aprofitar una indecisió d’un
defensa visitant. Gol clau (43’). L’Ascó va poder empatar a la represa però va ser el Castelldefels qui va sentenciar quan Jaume es va
avançar a la sortida tardana del porter asconenc Sergio. L’Ascó rebrà demà el Júpiter.

El Jesús i Maria va perdre diumenge a Almacelles (1-0) en la primera jornada. Des de
Jesús i Maria, comentaven que “la primera
meitat fou igualada, amb ocasions repartides.
Nosaltres en vam tenir dues, amb un tret
llunyà d’Ike i a través de Ferreres. Però a la represa no vam jugar amb la mateixa intensitat.
I l’Almacelles, amb els minuts, es va imposar.
Va tenir més opcions i va controlar millor el
partit, fent el gol”. La seua victòria “va ser
justa, si tenint en compte que la segona meitat nostra va ser fluixa”.

L'equip rapitenc es va imposar en el primer partit de lliga,
contra el Vista Alegre (3-0). Primera part força igualada amb
un Vista Algre que va sortir amb convicció. Però fou la Rapitenca, arran d'un llançament de banda, qui va fer l'1-0. Gol
d'Àlex. El Vista Alegre també va tenir opcions per a marcar. A
la represa, el fort ritme del primer temps, la calor extrema i el
fet de ser la primera jornada van suposar que el partit es través i estés incert. German, tècnic local que debutava com a
primer entrenador oficialment, va introduir canvis i va posar a
dos joves. Nacho ja havia entrat en la primera meitat per la lesió d'Oriol. I Jack Cid ho va fer a la represa. Tots dos eren juvenils la temporada passada. Jack, en una de les primeres intervencions, va tenir clar el que volia fer. Gol ADN Jack Cid.
Va controlar la pilota a la frontal i va inventar un fort tret que
va sorpendre a Tomás, porter rival. Amb el 2-0, el partit es va
trencar i van existir molts espais. Pachu, un dels rapitencs destacats, va robar una pilota i va assistir al jove Nacho que va
sentenciar amb el 3-0. Primera victòria i satisfacció local.

DEMÀ DISSABTE, AL CAMP DE L’AMPOLLA, FASE FINAL

Torneig aleví Jordi Pitarque
Demà dissabte, al camp de l’Ampolla, es
disputarà la fase final del torneig aleví que ens
recorda a Jordi Pitarque. El cap de setmana
passat es va fer la fase prèvia. L’Amposta,
Lleida i Santes Creus van ser-ne els guanyador i, per tant, tindran ocasió demà de gaudir
de la fase final.
Fase final
GRUP A: Vilareal, Reus, Màlaga i l’Ampolla. GRUP B: Espanyol, SP i SP, Alboraya i Lleida. GRUP C: Barcelona, Nàstic, Sevilla i Amposta. GRUP D: Llevant, Rapitenca, Cornellà

i Santes Creus.
Els dos primers de cada grup disputaran els
quarts de final. Posteriorment, es faran les semifinals i a partir de dos quarts de vuit del
vespre, la final. Cal destacar l’esforç de l’Associació Esportiva Jordi Pitarque amb la seua
vessant solidària i també en l’aspecte esportiu
per ampliar el nivell amb presència al Torneig
d’equips alevins de clubs de primera divisió.
Un Torneig que té una gran vessant emotiva
i que permet recordar a Jordi Pitarque a través del futbol formatiu, que a ell tant l’apassionava.

CLUB BÀSQUET CANTAIRES

Copa Catalunya
Des del Club Bàsquet Cantaires s’informana ahir que “orgull i satisfacció per al bàsquet tortosí de ser representat pel
CB Cantaires Tortosa en la presentació de la XVII edició de la
Copa Catalunya a Barcelona”. L'Entrenador del primer equip,
Claudio Cesar Prieto i el president de l'entitat, Sisco Pepió van
assistir a la presentació de la competició en representació del
club i van recollir l'acreditació otorgada per la FCBQ.
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PARTIT EN FESTES A LA CAPITAL DE LA TERRA ALTA (2-0)

El Gandesa suma el primer triomf, contra la Cava
Cristian Vallés i Dilla van marcar. El Gandesa va començar la lliga amb una victòria (2-0), contra la Cava. Partit de festa major a la capital de la Terra Alta. Primera part interessant, amb un inici en el que la Cava va ser més vertical i va tenir dues aproximacions, una d'elles
amb una jugada de gol anulada a Àngel i que fou protestada. El partit estava igualat. Al Gandesa li costava arribar amb claredat a la porteria de Vizcarro, fins que al minut 18, arran d'una falta lateral, Cristian que va fer una centrada-xut i la pilota es va enverinar, sorprenent
al porter visitant, i entrant per l'escaire. Amb l'1-0, el partit va obrir-se. El Gandesa es va imposar més al centre del camp i va controlar-lo
millor. A més, va aprofitar les escletxes defensives de la Cava. En una jugada per l'esquerra en la que la Cava va replegar tard, va haver-hi
un penal que el porter Vizcarro va aturar a Dilla. Abans del descans, però, els gandesans van encarrilar
el duel amb una jugada de Frede per la dreta, aprofitant una errada defensiva cavera, i que fou culmiPartit disputat en festes majors a Gandesa.
Proper partit
nada per Dilla. El defensa Roger no va estar encertat en el moment d'allunyar la pilota. La represa, amb
La Cava rebrà el Segur, en la molta calor, va ser ensopida. Algunes opcions de la Cava que va intentar-ho mentre que el Gandesa va
dormir el partit i va tenir les seues ocasions amb una falta que Vizcarro va haver de voler per a evitar el gol. Al final, 2-0. Cristian Vallés fou considerat el misegona jornada i el Gandesa llor jugador del partit i va rebre un reconeixement per aquest motiu, en el partit de festes. La nota negativa, la lesió de Dilla després d’un cop per darrera a
visitarà el Roda Berà
l’esquena.

VA COMENÇAR GUANYANT A CASA

TRIOMF PER 2-4 DE L’ULLDECONA

L’Amposta visita demà dissabte
l’Ulldecona en el derbi (17 h)

L’equip faldut va remuntar a la represa
i va guanyar el primer partit de la lliga, a Camarles

L’Amposta visita demà dissabte l’Ulldecona (17h) en un derbi
interessant i que fa anys que no es disputa oficialment. El partit
és atractiu perquè tots dos equips van començar amb una victòria. L’Amposta va superar, en el debut en lliga, al Roda de Berà,
equip que va fer una bona impressió (2-0). Per l’Amposta, després del descens i de la renovació de la plantilla, en base a les possibilitats actuals del club, iniciar el campionat amb una victòria fou
força important. Versiano arran d’un córner va fer l’1-0 mentre
que Aleix Llobet va sentenciar a poc del final. Albert Company,
tècnic de l’Amposta, comentava que “amb la renovació que hem
sofert penso que hem d’anar de menys a més, amb les jornades.
Diumenge era un partit en el que s’havia de superar la responsabilitat del debut a casa i penso que vam saber fer-ho. A la primera meitat, dins de la igualtat, vam estar ben posats i vam crear diverses opcions, amb el gol de córner. A la represa, el Roda va
pressionar i va ser superior durant uns 20 minuts tot i que Àlex
no haver de fer cap aturada destacable. Ens vam recomposar
amb els canvis i al final va arribar la sentència amb el gol d’Aleix.
Important començar guanyant i no rebre cap gol. Poder crèixer
amb bons resultats és poistiu per tenir més confiança”.

L’Ulldecona va sorpendre el Camarles en la primera jornada (2-4). La bona feina dels falduts i la seua efectivitat va decidir a la represa. Toni va marcar el 0-1. A la represa, els locals van capgirar el marcador a través de Teixidó i d’Edgar. El partit es va fracturar i
l’Ulldecona no va perdonar a la contra. Albert i Amado (2) van decidir. Els locals, amb el 2-2 van reclamar un gol fantasma.
Segons Xavi Cid, tècnic local, “no vam estar encertats com en partits de la pretemporada. Vam cometre quatre errades defensives
i l’Ulldecona va saber aprofitar-les. No vam estar fluids en la transició de la pilota, vam estar imprecisos, mal ubicats i ens vam desorientar per portar pressa. Malgrat això penso que a la primera meitat, mereixiem per les ocasions avançar-nos en el marcador. Però
van ser ells, en canvi, els que van marcar abans del descans. A la represa va haver-hi caràcter per remuntar i vam fer-ho amb el 2-1.
Però després vam tornar a tenir ansietat per finiquitar el partit i això ens va desordenar altre cop. En una contra i en una acció en la
que no vam estar contundents, un xut fou desviat per un jugador nostre, l’Ulldecona va posar-se amb el 2-3. Cal dir que amb el 22 vam tenir una clara opció que Fran va evitar amb una gran aturada. Jo no puc assegurar-ho però es diu que la pilota va poder entrar. Del 3-2 es va passar al 2-3. Vam arriscar però a la desesperada i al final, en una altra contra, va venir el 2-4”. Cid afegia que
“en la pretemporada només ens havien fet tres gols. Havíem estat un equip sòlid millorant respecte la lliga passada. Però en aquest
primer partit no vam ser-ho i si reps 4 gols, complicat poder guanyar”. El tècnic del Camarles volia felicitar “a l’Ulldecona perquè va
fer un partit intel.ligent, ben plantejat pel seu tècnic. Nosaltres, per moments, no vam saber llegir-lo”. La nota negativa fou la lesió
de Robert Cabrera. Enric Alaixendri, tècnic de l’Ulldecona, deia que “el Camarles va sortir molt intens, molt fort, en els primers 20
minuts, tenint dos o tres ocasions amb un travesser. Després, el partit es va igualar, vam saber fer-ho, buscant no deixar maniobrar
al Camarles que de meitat per amunt té grans jugadors. A més, ens vam avançar amb el 0-1. A la represa, ens va costar entrar en
situació. Aviat ens van xiular un penal que fou l’1-1. Vam passar per una fase de desconcert, patint, i ells van fer el 2-1. Ens vam recuperar i Albert Castell va marcar el 2-2. El gol ens va donar molta força; vam refermar la feina defensiva, ben tancats darrera, i a la
contra vam fer mal, sobre tot amb els canvis, quan va entrar Amado que va sentenciar amb dos gols”. Enric afegia que “el resultat,
per la pretemporada dels dos equips, podia ser inesperat. La nostra pretemporada no ha estat fàcil, no hem pogut comptar amb tots
els jugadors i poc a poc estem coesionant el grup. Cal destacar l’actitud i el treball en el primer partit”.

3-3 A SEGUR. EL KILLER AGUSTÍ ESTÀ LESIONAT

Debut històric
del Batea a la
Segona catalana

El Batea va empatar en el debut a la categoria, al camp d’un equip que també debutava: el Segur (3-3). Segons el mister Jordi Roca, “sabíem que podia pesar el factor
emocional del debut però vam saber contrarrestar-ho tot i que és cert que ens va faltar ofici en segons quins moments per no deixar escapar un partit que teníem de cara amb el 0-2”. Miguel Reverté, amb un gran gol de volea, i Adrià Sales van posar per davant al Batea: “va ser una primera meitat igualada, amb ocasions repartides. Figo va estar força bé evitant-les les del rival mentre que nosaltres fórem més efectius”. Es va arribar al descans amb el 0-2 i amb protestes de part de l’afició local a l’àrbitre que, a la segona, va poder canviar el seu criteri. A la represa, segons Roca, “per diverses circumstàncies, també la calor, vam fer un pas enrera. Un penal va ser l’1-2
i el partit es va crispar. I aquí ens va faltar l’ofici necessari que hem d’anar adquirint. Una jugada polèmica va ser un altre penal. Per a mi no ho era. Va haver-hi tensió durant uns minuts i Miguel fou expulsat quan es va dirigir a un aficionat perquè havien insultat a la seua mare. El segon penal fou el 2-2. Un resultat que vam aguantar fins
el final. Hem de tenir en compte que amb l’1-2 vam tenir l’ocasió per marcar el tercer gol. I també ens van invalidar contraatacs per fores de joc dubtosos. En definitiva,
empat que d’entrada era positiu, en el debut, però que tal com va anar el partit ens deixa un sabor agredolç. Hem d’apendre i seguir. El Segur em va agradar, sobre tot
un jugaor per banda esquerra, Brayan”. El killer Agustí, amb una fisura al peu, és baixa. En té per a un mes. Miguel també serà baixa per al debut a casa contra un dels
aspirants a l’ascens, el Valls.

VA GOLEJAR EL REDDIS (0-4)

El Tortosa és el primer
líder de la temporada
El Tortosa va golejar el Reddis (0-4) i és el primer líder. No va
ser un partit assequible com el resultat indica. El Reddis, equip
que té un conveni amb l’empresa d’Albert Viñas i que disposa de
joves valors que tenen contracte i que poden esperar la seua
oportunitat de marxar a jugar a lligues estrangeres, va pressionar
molt durant la primera mitja hora. Després, ja amb el 0-1, obra
de Cristian (el destacat), el Tortosa va controlar millor el duel i a
la represa, amb el gol matiner de Mochi, va imposar la seua superioritat. Virgili i el juvenil Roger Turch van marcar els altres gols.
El Tortosa rebrà diumenge el Salou (17h).
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MONFORTE I VIZCARRO VAN MARCAR (2-0)

Un gol de De la Torre val el triomf de
l’Alcanar contra l’Ampolla

El R. Bítem supera un Flix molt
minvat per les baixes

Partit entre dos aspirants a l’ascens. Dos equips renovats que van baixar la
temporada passada. I, tot i ser la primera jornada i amb l’adversitat de la calor,
van oferir les seues possibilitats. L’Alcanar va acabar guanyant amb gol de De la
Torre (1-0). Al primer temps, dins de la igualtat, l’Ampolla, liderat per David Ramirez, va intentar tenir la pilota i va disposar de més aproximacions davant d’un
Alcanar ben posat. El partit era tàctic, amb molt de respecte. A la represa, amb
els minuts, es va trencar. Una assistència d’Ion la va culminar De la Torre amb
l’1-0 (54’). L’Ampolla, quan el partit va tenir més ritme, va acusar la manca d’efectius. Malgrat això, va tenir una ocasió amb un travesser mentre l’Alcanar, amb
espais, va disposar de més possibilitats amb un travesser i altres arribades en una
represa marcada per la calor però que fou atractiva. Tres punts amb doble valor
per a l’equip del jove canareu Marc Bel. Importants per la confiança.

El R Bítem, en la seua nova etapa a Tercera, va guanyar un Flix
que es va presentar amb fins a nou baixes (2-0). Yuri, Porta, Cristian, Juncà, Mohedano, Hierro, Dani Pérez, Pol i Arnau no van
poder jugar. Primera meitat igualada amb dues possibilitats dels
locals, que Jordi, porter flixanco, va evitar. A la represa, amb l'entrada de Monforte, el R Bítem va guanyar metres mentre que el
Flix, amb els minuts, va perdre força. Una bona jugada d'Emili per
la dreta, assistint a Monforte, va ser l'1-0. El partit es va trencar i
el Remolins Bítem, que va demostrar les seues possibilitats amb
bon joc, va sentenciar arran d'una acció de Xexu que va culminar
Aleix Vizcarro. Amb el 2-0, els locals, amb espais i amb el rival entregat, van tenir més opcions per haver pogut golejar.

DAVANT EL ROQUETENC (2-1)

El Sant Jaume, amb molt de treball,
suma els primers punts de la lliga
El Sant Jaume, en el retorn a la categoria, es va imposar en el
debut contra el Roquetenc (2-1). Primera meitat en la que els locals van sortir amb més convicció i intensitat. Sergi, amb un magistral llançament de falta, per l’escaire, va fer l’1-0. A la represa,
Manel va resoldre una acció embolicada dins de l’àrea i va establir el 2-0. El Roquetenc, que enguany afronta una temporada en
base a les possibilitats del club, va reaccionar amb el gol d’Òscar
Camarero. Però, malgrat intentar-ho, amb deu, no va tenir més
opcions clares i el Sant Jaume, amb gran treball, tot i la calor, va
tenir-ne a la contra. Victòria amb gran valor per la confiança.

3-2

GOLS DE PAU (2), ASIN (2), ROVIRA I CRISTIAN

L’Olímpic remunta els gols de Fidel
L’Olimpic va haver de patir per guanyar el Godall. Malgrat la limitació de jugadors i que encara és un equip per acabar de construir, els godallencs van vendre cara la derrota. El veterà Fidel va fer el 0-1 quan el
Godall ja havia tingut dues opcions. L’Olímpic, que va començar adormit (els 41 graus pesaven), va empatar arran d’un penal, ‘dubtós’ segons els visitants, ‘molt clar’ segons els locals. El Godall, efectiu, va tornar a marcar. Fidel va fer 1-2. El partit estava embojit. Soriano va
reestablir l’empat abans del descans. A la represa, l’Olimpic va pressionar molt amunt. Ernest, amb jugada de Soriano, va marcar el 3-2. El
propi Ernest es va lesionar i l’Olimpic va acabar en deu. Al final els visitants van poder empatar. Nogales va evitar-ho i, segons els godallencs, “ens van anular un gol que per nosaltres era legal”.

El Catalònia s’imposa a la
represa, davant el Vilalba
El Catalònia, en partit jugat en diumenge (19 h) per la boda d’un jugador, va imposar-se (6-3) a un Vilalba que, mentre va tenir forces, va estar ben posat. Els de la Terra Alta momés disposaven de 13 efectius per les baixes i perquè encara
han de completar la plantilla. Els visitants Sisco i Ruben remuntaven el gol inicial d’Asin que, a la vegada, empatava a
2 abans del descans. El Catalònia va estar apàtic al primer
temps. Va millorar a la represa quan físicament va imposarse i també fou efectiu en l’estratègia. Rovira, Pau (2) i Cristian van decidir mentre que John va fer el tercer gol vilalbí.

GOLS DE DAVID CALLARISA (2) I GERARD (P)

2-1, GOLS DE LLUÍS ESPINACH I RAUL ARROYO

La Sénia és letal en
la seua visita a la Cala

El Pinell capgira el marcador contra
un Perelló que no va reaccionar

L’Aldeana sorprèn el Santa Bàrbara,
en el primer partit

La Sénia va aconseguir el primer triomf de la lliga, al camp de
l’Ametlla. Els locals van protestar diverses decisions arbitrals, sobre tot a la primera meitat (vegeu noticies de la part inferior. Des
de la Sénia es comentava que “a la primera meitat vam ser bastant superiors, amb el control del partit i de la pilota, i això va fer
que arribéssim amb el 0-2”. David Callarissa amb assistència de
Gerard va fer el 0-1 i Gerard, de penal, el 0-2. A la represa, aviat,
David Callarisa va marcar el 0-3 després d’aprofitar una passada
d’un juvenil, Ferran. L’Ametlla ho va seguir intentant però “vam
saber contrarrestar-ho. Estem contents del resultat i sobre tot del
joc. S’ha de seguir treballant i millorant el que face falta”, deien
els seniencs.

El Pinell va remuntar davant el Perelló (2-1) i va assolir una
victòria important en el retorn a la categoria després d’una pretemporada accidentada en la que hi havia jugadors compromesos
que finalment no es van presentar. Per això va tpcar fer noves gestions per fitxar. Magí Andreu, jugador del Perelló, encara mb molesties, va estar a la banqueta i va fer de tècnic una vegada Narcís
no podia estar per motius personals. El Perelló va començar bé i
arran d’una acció desafortunada dels locals es va avançar en el
marcador. Amb el 0-1, els visitants reclamen un penal no xiulat a
Pedrosa. El Pinell va empatar abans del descans i a la represa es va
imposar amb el gol de Raul (un dels darrers fitxatges, del Vilaseca). Els locals van tenir més opcions per ampliar l’avantatge davant
d’un Perelló que no va estar bé i que no va reaccionar.

Després de la pretemporada que havien fet els dos equips, el
resultat final (1-4) fou inesperat. El Santa, enguany amb renovació total en tots els àmbits del club, va fer l’1-0 molt aviat, gol de
Marc Baiges. Però l’Aldeana va reaccionar i va empatar abans del
descans (gol de Robert). I va remuntar a l’inici de la represa amb
dos gols seguits, de Marc i Àlex. El propi Àlex, culminant una bona jugada, va decidir amb el quart gol. Robert Cantó, tècnic local, opinava que “no vam estar, tot i marcar aviat, gens posats
en el partit i l’Aldeana ens va superar en tot. El resultat va ser
prou just. A seguir treballant i sobre tot millorant”. Bartolo, de
l’Aldeana, deia que “la clau fou l’inici de la segona meitat quan
vam sortir amb molta força i vam fer dos gols en dos minuts”.
El davanter Nico, del Santa, es va lesionar a la primera meitat.

DOS GOLS CONTRA EL J I MARIA B (2-0)

L’eficàcia del ‘crac’ Roger Vidal
decideix la victòria del Corbera
El Corbera comença una nova etapa. Comença la de Joel
Martorell com a primer tècnic en un equip amateur. L’equip,
que ha sofert canvis, ha pogut mantenir el seu pichichi, Roger,
que el primer partit ja fou letal. El J. i Maria B va fer una bona
imatge, amb opcions com un tret al pal de Guillem Navarro (jugador del primer equip) i una altra de Lucero. Però, arran d’una greu indecisió visitant, Roger va marcar l’1-0. El propi Roger
va fer el 2-0 abans del descans. El Jesús i Maria, que va pagar
cares les errades, ho va seguir intentant i va tenir altres opcions,
tot i que a la segona meitat, amb espais, el Corbera, amb Roger, hagués pogut ampliar l’avantatge amb ocasions clares que
va evitar el porter del cadet del J i Maria, Pau Bertomeu. Manu,
porter local, també va estar molt encertat durant el partit.
Els visitants lamentaven “la manca d’encert en les ocasions i
les errades que vam tenir que vam pagar cares. Pensem que per
domini i ocasions no vam merèixer el resultat de 2-0. Però el
Corbera fou resolutiu amb un Roger que no perdona”.

BREUS DE LA JORNADA
*A les planes 19 i 20 de Més Ebre d’avui tenen
les plantilles dels equips ebrencs actualitzades
per Joaquin Celma.
*Oriol Labella, davanter pichichi de la Tercera
catalana de Lleida la temporada passada i que
es va comprometre amb el Flix, ha deixat penjat
al club de la Ribera que ara haurà de buscar un
davanter. “Ni ens contesta a les trucades ni als
whats. No en sabem res i estem molt decebuts.
Com a mínim podria respondre”.
*A l’Ametlla no van quedar molt d’acord amb l’arbitratge de dissabte contra la Sénia: “criteri desigual en l’aplicació del reglament en les faltes, un
gol anulat que hagués estat l’empat a un i un
penal per unes mans involuntàries fora de l’àrea
que fou el 0-2. No traiem cap mèrit a la Sénia,
un bon equip que va fer circular força bé la pilota, però van ser decisions que van influir”.
*Ferran Tiscar, Òscar Querol i Gerard Gavaldà,
tres juvenils que foren titulars amb el primer
equip de la Sénia, dissabte.

VICTÒRIA DELS DE BARTOLO PER 1-4

Anàlisi de la 1a jornada
Ja torno a estar aquí després d'un mes en la meva Mèxic, la meva
segona pàtria. Potser en un dia els expliqui les meus aventures, que
van ser-ne moltes. Jo estic encara de pretemporada, pensant que invento per
aquest any. La passada setmana l'extra plantilles que en un mes he coordinat
des de Mèxic; només arribar, a les set hores d'aterrar em vaig posar a treballar
en aquest extra d'avui (planes 19 i 20) de tots els jugadors actualitzats d’aquesta temporada, amb els últims fitxatges. De la primera jornada, dir que fou jugada amb molta calor. Em va sorprendre el 3-0 de la Rapitenca. Servirà molt per
a la moral d'aquest equip mentre que el Jesús i Maria va perdre amb la seva
estrella Danilo, que no va poder intervenir gaire. A la segona catalana cap dels
cinc ascendits va guanyar i dels quatre descendits només ho va fer l'Amposta,
això demostra que d'aquests vuit equips que no van guanyar poden estar els
descensos. Dels meus quatre candidats per a l'ascens: Tortosa, Gandesa, La cava
i Valls tres van guanyar. A Tercera catalana, 6 són els meus favorits per a l'ascens. 4 van guanyar: Jesús Catalònia, Remolins-Bitem, Alcanar i la Sénia i sinó
van fer-ho Flix i Ampolla eren perquè s'enfrontaven a altres candidats, amb la
qual cosa aquesta lliga estarà liderada per aquests sis equips més alguna sorpresa. La categoria amb més salsa també va començar, la 4 catalana, amb 18
equips. Rècord guines d'aquestes últimes temporades. Es presenta molt emocionant. Acabo amb l'afer del jugador Aleix Salvadó que no volia renovar pel
Tortosa, va fer-ho i torna el ‘lio’. Se'n vols anar a la Rapitenca on està Amador
Voces ex Tortosa que es diu que pot marxar. No volia aquesta setmana escriure actualitat perquè estic de pretemporada però alguna cosa dins meu em va
dir a última hora que devia fer-ho. La propera setmana més, però a mig gas.
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CRISTIAN BARBERÀ, DE LA UE TIVENYS, 28 ANYS

El Masdenverge és el primer líder
El Masdenverge és el primer líder d’una Quarta catalana ebrenca que es presenta més competitiva que altres anys, en tenir
fins a 18 equips. Els de Jordi Vallés, que tornen a la competició, ho fan amb molta il.lusió i amb un projecte ambiciós que ja es
va mostrar en la primera jornada, contra el Camarles B (5-0). Francesc Tomàs, molt aviat, va fer l’1-0 mentre que Dani Iniesta
va marcar el segon gol. Iniesta jugarà fins que, per motius professionals, en unes setmanes, hagi de marxar fora de territori. Jordi Romeu i Pau Tomàs van sentenciar abans del descans. La represa, amb molta calor, va sobrar. Pau Tomàs va repetir marcant
el 5-0. L’Amposta B, per la seua banda, va golejar a Tivenys (1-5). Segons Lluís Zaragoza, tècnic del Tivenys, “vam començar
força bé, fent Adrià l’1-0. Ja sabíem que l’Amposta té un bon equip i per això vam plantejar el partit jugant més replegats i
sortint a la contra. Tot i que l’Amposta va empatar, així vam tenir les nostres opcions. A la represa vam seguir igual fins que va
arribar l’1-2 (65’). A partir d’allí, amb la calor que feia i tenint pocs efectius a la banqueta, ja va haver un altre partit i l’Amposta B, amb un Òscar Masdeu pletòric amb les seues cavalcades, va ampliar l’avantatge fins el resultat final”. Masdeu va fer tres
gols, provocant a més un penal. L’Ascó B amb gols de Ferran (2), Ricard (2) i Isaac Martin va golejar l’Alcanar B (5-1). El Deltebre també va golejar, en aquest cas a l’Ametlla B (4-0). Gerard, Aaron, Joan i Llosa van marcar. El Móra la Nova, en el derbi entre dos equips que han baixat, va imposar-se a Ginestar (1-3). Segons Lizaso, tècnic moranovenc, “no va ser una victòria
còmoda. El Ginestar em va semblar que té més equip que l’any passat i va saber reaccionar amb el 0-2, fent l’1-2 i tenint opcions per empatar. Vam patir fins que Yassine va marcar l’1-3. Va ser un bon partit, i cal destacar els jugadors, per la calor que
feia”. Edu Llop i Lucas van fer els altres gols. El Benissanet va guanyar 2-0 al Xerta en un partit en el que el veterà porter local, José Gallego, va estar esplèndit evitant les opcions del Xerta per avançar-se en el marcador. El local Ribes fou letal amb dos
grans gols (70’ i 84’) que van determinar la victòria dels de Xavi Solé que, enguany, parteixen amb
l’objectiu de ser més competitius a la categoria. El Batea B (en el debut) va empatar amb l’Ebre Escola (2-2). Idèntic resutat que es va donar a Bot, en el derbi contra la Fatarella. Segons Guiu, tècnic de
la Fartarella: “estic satisfet. Penso que vam puntuar al camp d’un equip on pocs guanyaran o puntuaran. Teníem baixes perquè encara no s’han pogut fer totes les fitxes, però la gent que va jugar va
posar-hi moltes ganes, destacant el veterà Jordi, amb 37 anys, per la feina que fa en benefici del grup.
Ens vam posar per davant amb un gran gol de Sergi Anguer. Va empatar el Bot i a la represa vam
marcar l’1-2, gol de Pau Pellisa. Però acte seguit el Bot va igualar el marcador arran d’un penal que
va ser-ho”. Vili, jugador que semblava que havia d’anar al Pinell però que ha seguit a Bot, va fer els
gols locals. La Fatarella farà demà un sorteig en el que el guanyador se sabrà arran de la tifa d’un camell, on la faci, a les caselles que hi haurà al rectangle del camp de futbol. Un torneig peculiar i que
ha donat molt que parlar per la idea innovadora. El partit entre l’Arnes i el Catalònia es disputarà el
dia 12 d’octubre. La setmana vinent oferirem les imatges dels equips que falten en l’especial.

El president més jove
El futbol a Tivenys anava a desaparèixer. Quan tot semblava perdut, el jove Cristian Barberà (28
anys) va sorpendre presentant-se
com a president. Cristian, que ja
col.laborava els darrers anys amb el
club, explica que “amb el suport de
Jordi Vicente i Robert vaig decidir
fer el pas perquè pensava que era
una llàstima no tenir futbol. Es futbol és vida per al poble”. Lluis
Zaragoza és el tècnic i David
Montardit ajudarà com a delegat. No és el president més jove
del futbol català; està el del Vallmoll, Enric de la Torre, amb 27
anys. Hi ha altres presidents joves també enguany, com el de la
Fatarella, Xavi Borrell (33).

CD BENISSANET

La tifa d’un camell decidirà demà el guanyador del peculiar sorteig
que ha organitzat la nova junta de la Fatarella

FC BOT

SCER L’AMETLLA B

CATALÒNIA B
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LES PLANTILLES ACTUALITZADES. PRIMERA I SEGONA CATALANA. JOAQUIN CELMA

UD JESÚS I M
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JUGADOR
Marc Masdeu
Raul Jimenez
albert Torres
Carlos Herrero
Edu Escoté
Hugo Fornós
Mauri Ulla
Raul González
Raul Istoc
Òscar Benet
Àlex Borrull
Guillem Navarro
Ike Romera
Joan Canaldas
Niko Diaz
Sebas albacar
adrià Vallsells
alberto Cuenca
Danilo Peinado
Jesús Ferreres
Brian Hurtado

PROCEDÈNCIA
la Cava
Inactiu
17
3
Valls
Mercantil
3
3
Rapitenca
amposta
2
la Cava
2
Torredembarra
Cambrils Unió
12
alcanar
3
Vilaseca
Camarles
alcanar

UE RAPITENCA
P

JUGADOR

PROCEDÈNCIA

P

JUGADOR

PROCEDÈNCIA

P

P
P
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV
DV
DV

Josué andreu
Selu
albert Vilarroya
amador Voces
Eric alarcon
Fernando Diego
José luis Rosales
Oriol Vallespí
Sam Garcia
Francisco Collado
Ivan Gasparin
Pau Ripoll
Xavi Marqués
aleix Salvadó
Ivan Páez
Josep Madrid
Nacho Nuez
Sergi Jose Moya
Àlex Forés
Jack Cid

4
amposta
3
Tortosa
Juv
Paraguay
5
2
3
Jumilla
4
ascó
2
Tortosa
4
ametlla
Juv
2 (segona etapa)
2 (segona etapa)
Vilaseca Juvenil

P
P
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV
DV
DV

Àlex Iniesta
Guillem Pallisé
Fran Corella
Hans Esteban
Jan
Jonatan llorach
Pau Valmanya
Jonatan Tomàs
Cristofer
Eduald Recansens
aleix llobet
David Medina
Felipe Guachapa
Isaac Casanova
Omar Oliveras
Ignasi Rosales
arnau Bertomeu
Erik Pascual
Ivan Gonzalez
Joaquin Cardona
Versiano

Ulldecona
2
aldeana
Juvenil
Ulldecona
5
Remolins-Bítem
aldeana
4
Cambrils Juv
Nàstic Juv /Valls
Remolins-Bítem
Camarles
Jesús Catalònia
2
aldeana
2
Juvenil
Jesús i Maria
Mercantil
Ulldecona

P
P
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV
DV
DV

CF CAMARLES
P

JUGADOR

P
P
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
DV
DV
DV
DV
DV
DV

aitor arasa
Gerard Estorach
Àlex Ionita
arnau Beltran
Carlos Kader
Edgar Bertomeu
José luis leon
Josep Vilanova
Pau Monclús
Roger Roig
Cristian Bertomeu
Pau Sansaloni
Sergi Cid
Thomas Sentis
Victor Pujol
Soufaine Barakat
Edgar Samper
Marcos San José
Raul Teixidó
Robert Cabrera
Wiliam

PROCEDÈNCIA
ampolla
Deltebre
2
Tortosa
Tortosa
Juv
Reddis
la Cava
Floresta
J i Maria B
4
6
3
2
Jesús i Maria
alcanar
3
Canonja
2
ampolla
Juv

JUGADOR

P
P
P
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV
DV
DV
DV

JUGADOR

P
P
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV
DV

Fran Reolid
lluch Garcia
Javi Rivas
Jordi adell
Marc Tena
Miguel Callarisa
Moha Hadri
Pau Castro
Joan Callarisa
albert Castell
Bernat Bel
David Blanco
Davide Bisegilie
Ferran Domènech
Fran Subirats
Ivan abat
Yassine
amado Clotet
Jose Mari Monfort
Roberto Márquez
Toni Ondozabal

David Rojas
Miki Boira
alexis Pedraza
Joan Batiste
Joan Vives
Josep Domènech
Marc Domènech
Pere Martínez
Enric Ubalde
Federic Giné
Genís Navarro
Jaume Gumiel
Robert Costa
Cristian Vallés
Jaume Guiu
Javier Dilla
Robert Cubells
Sergi Prats
Josep Ferrando
Mario Hernández

PROCEDÈNCIA
11
2
ascó
4
4
6
12
3
2
6
10
7
3
2
4
6
Reddis
2
Falset
Burgos B

P

JUGADOR

PROCEDÈNCIA

P

JUGADOR

P
P
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV

Marc Bertomeu
Manel Vizcarro
agustí Castells
José Ramon Vidal
Raimon Fosch
Roger Santaella
Sergi Gilabert
angel Hernández
Eric Fernandez
Ferran Roig
Guillem Casanova
Joab Fatsini
Sergi Castaño
Sergi Grau
Gerard Franch
Moha
Àngel Garcia
Jonatan lopez
Jordi llaberia
Enrique Chimeno

Jesús i Maria
Ulldecona
6
Ulldecona
3
7
Juv
aldeana/Rapitenca
3
5
2
2
Juv
3
Rapitenca
Rapitenca
Ulldecona
Juvenil
3
Ulldecona

P
P
D
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV
DV

Eudald Brull
Miguel Gasparin
Àlex Cuenca
Dani Bel
Fran Sorolla
Manolo Puig
Marc Vilarroya
Josep Otero
Raul Garcia
Victor Calsina
Cristian Ventura
Ivan Cristino
Sergi Galera
Xavi anell
Joan avante
albert arnau
Jose R. Chillon
Maikel Emperador
albert Virgili
Roger Turch

L’AMETLLA

UE ALDEANA
PROCEDÈNCIA

Jesus C
Vinaròs Juv
Juv
alcanar
alcanar
2
Tortosa
2
2
3
2
alcanar
4
4
2
9
9
Corbera
Jesús i Maria
4
Jesús Catalònia

JUGADOR

P
P
P
P
D
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV
DV

Xavi Matamoros
Sergi aure
Joaquin Esteban
Dani Fluixà
Josep Reverté
lluc Pepiol
Pau Gonzalez
Pau Sanchez
Josep Uliaque
Ramon Pagà
Eros
albert alegre
Didac Rius
Florenci alegre
Marc Montesó
Marc Garcia
Òscar Insa
Robert lópez
Sergi Ventura
Àlex alegre

PROCEDÈNCIA
3
Camarles
Ulldecona
3
4
Godall
2
3
Juvenil
Inactiu
2
2
3
Inactiu
2
3
2
2
3

P
P
P
D
D
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
M
DV
DV
DV

JUGADOR
Gerard C
Ivan Romeu
Marc Garcia
Edgar Pasto
Eduardo Paris
Hector Benaiges
Micael Dieguez
Robert B
Xavi Callau
Eric Torres
Florin
Manel llambrich
Sergi Callau
Àngel Balfegó
Ivan Hernandez
Ruben Bonachi
Sergi Brull
Xavi Fages
Jordi Boyer
Valentin leonel
Igors azizoovs
Jordi llaó ‘Rullo’

P
P
D
D
D
D
D
D
M
M

JUGADOR
Eric Ferré
Damià Fernández
Eric Garrido
Jordi Sabater
Marc Perelló
Nando Exposio
Gerard abril
Pep Cuerva
Marc Estivill
Ferrando

PROCEDÈNCIA
Camarles
Cambrils
2
2
7
Selva Del Camp
Cambrils
Reus B
Santes Creus
2

PROCEDÈNCIA
Tortosa
3
2
6
Tortosa/C Clar
13
5
Valls
Roquetenc
3
10
4
17
ampolla/C Clar
2
6
4
10
Reddis
Remolins-Bítem
S. Bàrbara

PROCEDÈNCIA
Morell
Rapitenca
amposta
R-Bítem
2
Rapitenca
2
Roquetenc
2
2
Rapitenca
Rapitenca
2
Rapitenca
Reus juvenil
5
2
R-Bítem
ascó
Juvenil

CD ALCANAR
PROCEDÈNCIA

5
12
5
4
Juvenil
6
Deltebre
7
5
Jesús i Maria B
Deltebre
9
2
6
Juvenil
4
9
Roses
Juvenil
Campredó
3
5

JUGADOR

P
P
P
D
D
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV
DV
DV

Moisés Muñoz
Rasvan
andreu Queralt
Genís
Joan Forcadell
Joan Martinez
Josep Forcadell
Manel Sol
Xavi Obiol
Toni Domingo
Ruben Cabrera
Marc Chillida
Daniel Ghisalberti
Edu aguilar
Gerard Curto
Oriol Subirats
Ricard Reverter
Marc Bort
Josep de la Torre
Ion Oslabanu
Miguel Reverté
Santi Sancho
Sergio Ruiz

PROCEDÈNCIA
4
Canareu
S. Bàrbara
Remolins-Bítem
3
4
Ulldecona
Remolins-Bítem
Remolins-Bítem
S. Bàrbara
Inactiu
5
6
S. Bàrbara
3
2
Rapitenca Juv
S.Bàrbara
4
2
S. Bàrbara
Camarles

CF CORBERA

L’AMPOLLA
P

JUGADOR
Figo
Oriol altaba
aleix almestoy
aleix Muñoz
Fran Rodriguez
‘Kiko’ aguilo
Joan Galende
Mansour Thioye
aleix Chavarria
David Bes
Enric Suñe
Jordi Vilanova
Miquel adrià
Moisés Haro
alejandro Prats
adrià Sunyer
agusti Fornós
Eloi Gavaldà
adrià Sales
Miquel Reverté
Dani Porcar

CD TORTOSA

CD LA CAVA

CF GANDESA

ULLDECONA
P

CF BATEA

CF AMPOSTA

P
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV

JUGADOR
Joaquim Bru
Dani Barroso
David Ramirez
Marc Serral
Òscar Ruibal
Cristian Regolf
David Gallego
Paco Casas

PROCEDÈNCIA
Pinell
2
la Cava
2
Camarles
J. Catalònia
Tortosa
11

P
P
P
D
D
D
D
D
M
M
M

JUGADOR
Marc Panisello
Josep Blanch
Jordi Hostau
Joel Serret
Fernando Maña
abdeliah El Kautari
Marc Sabaté
Ricard Maña
Jordan alvarez
lachem Ouhdadi

PROCEDÈNCIA
2
Maella
Campredó
7
Bot
Hospitalet
ascó B
Inactiu
ascó Juv
5

P
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV

JUGADOR
Jaume Vela
Guillem aubanell
Edy Calugarita
adrià llop
Samu
Roger Vidal
Robert Martorell
abdhejalil

PROCEDÈNCIA
2
Horta
Juvenil
2
Deltebre
2
Bot
2
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LES PLANTILLES ACTUALITZADES. TERCERA CATALANA. JOAQUIN CELMA

CF CATALÒNIA

JE FLIX
P

JUGADOR

P
P
D
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV
DV
DV

Jordi llorens
Joan Junca
abel Tarragó
albert Saltor
arnau de la Prada
Cristian Barajas
Dani Hernandez
Dani Misut
Edu Usall
Maria Hierro
Joan Mani
llorenç Peral
Nacho aroca
Òscar Casals
Pol Esteve
Yuri Storozhuk
Dani Perez
Giorgi aptsiauri
Jacob Papaceit
Jaume Esteve
Joan Porta
Jordi Mohedano

PROCEDÈNCIA
6
Inactiu
Gandesa
5
ascó B
arnes
2
2
3
2
15
3
ascó B
6
2
3
4
3
Móra la Nova
3
13
11

JUGADOR

P
P
P
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV

OLIMPIC
P
P
P
D
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV
DV

JUGADOR
Marc Castellví
Òscar Nogales
aitor Giné
Àlex Cabré
arnau Vidal
Dani Calvo
Jaume Guerola
Joaquin Vila
Jordi José Moya
Marc Farnós
Bernat Galbany
Ernest Rosell
Fèlix Chorto
Johan Pérez
Maiol Caballero
Sergi Vila
albert Troyano
aleix Martí
David Ferré
Jaume Soriano
Pau Muñoz

P
P
D
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV
DV
DV

JUGADOR
Àlex Estorach
Roger Garcia
Cristian Fosch
David Pardo
Didac Cid
Fran Julve
Maikel Fernandez
Marc Curto
Pere Pitarch
Ramon Castells
albert Gallego
Gerard Reyes
Jordi Valls
Marc alegre
Marti Farreny
Xavier Genaro
Ivan arasa
Josep Marti
Òscar Camarero
Robert Pujol
Xavi Bautista
Jonatan Ruiz

PROCEDÈNCIA
Tortosa
austràlia
6
8
4
5
6
2
2
4
7
5
Tortos Juv
3
Inactiu
5
Tortosa
8
Roquetenc

P
P
D
D
M
M
M
M
DV
DV

JUGADOR
Eric Segarra
Manu Fernandez
Josep lorente
alin Stan
Miguel Cana
Robert Margalef
aleix Bustos
Juan Canalda
F Moron ‘Xescu’
Carlos Valverde

P
P
P
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV
DV

PROCEDÈNCIA
9
Floresta
3
4
3
4
ascó B
4
8
Vilaseca Juv
Móra Nova
4
Ginestar
4
2
4
ascó B
Móra Nova
4
2
4

JUGADOR

P
P
P
P
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV
DV

axel llaó
Manel llaó
Marc andreu
Vicent Brull
arnau Pallares
David Flox
Jordi Gilabert
Jorge Donoso
Marc Pardo
Oriol Mauri
Àlex Pedrosa
arnau Pedreny
Didac Subirats
Eric Barberà
Eric Brull
Joan Esteban
Narcís Franch
Oriol Cid
Marc Martí
Dani Robles
Enric Sentís
Magí andreu
Martí Barberà
Brigi Garcia

PROCEDÈNCIA

aldeana
Roquetenc B
Roquetenc B
2
Roquetenc B
2
2
5
2
5
2
2
5
13
Ebre Escola
Roquetenc
5
Roquetenc B
Deltebre
Roquetenc B
4
Bot

JUGADOR

P
P
P
P
D
D
D
D
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV
DV
DV
DV
DV
DV

Rafael Moreso
Xavier arasa
admed
Joaquin Marti
Jose M. Pio
Xavi Pastor
Jordi Ventura
albert Queral
alex Ramos
Edgar Esbri
Ivan arasa
Jordi Roda
Kazu
Eric Bernad
Carles Soler
albert Gordo
Nico
Toni Calafat
Jose Mulet
SergI Otero
Marc Baiges

PROCEDÈNCIA
2
Ulldecona
la Galera
2
la Sénia
Ulldecona
la Sénia
la Sénia

aleix Galve
Francesc Franch
Navarro
aaron Casanova
agusti Marti
aleix Ventura
David Catala
Fran Ortiga
Sergi Curto
albert March
Ferran Galve
Jesse Pareja
Juan Cortés
Marc lucero
Roger antó
Sergi Prats
Pau Roda
Marc Niviera
aleix Franch
Brian Hurtado
Johan Rosero
Jordi Rullo

2
5
11
Deltebre
4
6
2
S. Jaume
8
2
2
2
2
6
2
7
3
2
2
Ginestar
3
2
Cambrils

P

JUGADOR

P
P
D
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV

Gerard Moreno
Josep Gonzalez
Àlex Escarihuela
Carlos Montagut
Cristian Rodriguez
Emilio Folqué
Jordi Serres
Josep Vicens
lluís Castelló
Manel Vallespí
Cristian alvarez
Edu Maestre
Redouane
Soufaine
Víctor Gonzalez
lluís Espinach
Raul arroyo
Victor Bertomeu

PROCEDÈNCIA
2
2
Juvenil
4
2
2
2
amposta B
Jesús i Maria a
Tortosa Juv
2
4
6
Tortosa Juv
Juvenil
2
Ebre Escola
2
alcanar
Rapitenca
2

P
P
P
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV
DV
DV

PROCEDÈNCIA
Godall
2
Corbera
4
8
Godall
Juvenil
Camarles/Horta
Godall
8
2
7
Corbera
la Galera
Juvenil
Corbera
Horta
2
Godall
Futbol Sala
Horta

P

JUGADOR

P
P
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV
DV

Àlex Casanova
Roger Pardo
abraham
David Magrinyà
Ivan Benito
Marc Garriga
Ruben Casanova
andreu Cervera
Carlos Curto
Eros Tirado
Ferran Gisbert
Joan Collazo
Juan Navarro
Marc Casanova
Saul Nelson
Sergi Casanova
Xavi llorach
agustí Valldeperez
José Ramon Mars
Juan M llambrich
Juanjo Magrinyà
Manel Tomàs

JUGADOR
Kevin Moreno
Effren
Gerard Gavalda
Xavi Pomada
Ramon Centelles
Quim Bonet
Miquel Fonollosa
Òscar Querol
Ferran adell
Gerard Estrella
Marc lleixà
Isaac Rodriguez
Jordi Escubedo
Ferran Tiscar
Joan labèrnia
Pol Rodriguez
Ivan Capitan
Joan Zaragoza
David Callarisa

PROCEDÈNCIA
2
1
Juvenil
6
3
5
2
Juvenil
la Galera
2
2
7
2
2
Godall
6
2
Godall
amposta

UE R BÍTEM
PROCEDÈNCIA
Corbera
Olimpic
Inactiu
Pinell
Pinell
Tivenys
Pinell
Pinell
Corbera
Pinell
la Galera
Vilaseca
Pinell
Xerta
Hospitalet
Ebre Escola
Vilaseca
Roquetenc

P
P
P
D
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV
DV

S JAUME

S BÀRBARA

PROCEDÈNCIA

JUGADOR

CF PINELL

FC GODALL
P

P

PERELLÓ

CD ROQUETENC
P

Juanjo Centelles
Sergio Serret
Carlos Ferreres
David Cosido
Enric Sebastià
Juanjo Rovira
Martí Panisello
Pau P.
Dani Benaiges
Jordi Tomàs
Nacho Orozco
Pau Diez
Roger Rius
Sergi Escoda
Xavi Gisbert
Cristian arasa
Javier asín
leandro Rovira
Marc Prades

CF LA SÉNIA

JESÚS I M B

JUGADOR
andreu Borras
Claudiu Iaunau
abdulayah
Àlex Guarch
arnau Figueras
Xexu
lotfi Hachimi
Pau Galiana
Victor Bartolomé
Edgar Bartolomé
Emili Descarrega
Sergi Bel
Jota
Sada Keida
aleix Vizcarro
Joan Esmel
Pau Muñoz
Robert Beltran
albert Monforte

PROCEDÈNCIA
2
3
Tortosa
4
ametlla
la Cava
Inactiu
Ebre Escola
4
4
14
5
9
Tortosa Juv
Deltebre
2
la Galera
Tivenys
2

CF VILALBA
PROCEDÈNCIA
Juv
2
2
9
4
Deltebre
2
2
Deltebre
2
Vinaròs
la Cava
3
2

P
P
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV

JUGADOR
Miguel Roch
albert Marto
Jose a. March
Musta
Xavi Suarez
abdul
albert arrufat
Eric Curto
Roger aubanell
Zouhir Quachene
Ruben Barceló
Jaafr Igalf
Domingo Fornos
Joan aregio
John
Sisco Mendez

PROCEDÈNCIA
5
6
4
3
Gande juv
6
13
2
Gandesa juv
Móra nova
inactiu
3
4
4
ascó B

2
2
4
Jesús i Maria B
Godall
Roqueten
Horta

JOAQUIN CELMA
P

JUGADOR

DV Brian Prats
DV Edgar Ferreres
DV Fidel Guardiola
DV

PROCEDÈNCIA
la Sénia
la Galera

Actualització de plantilles (8-9-16).
A la columna de Procedència, la xifra significa
el número de tempoorades que el jugador està al club.
P: Posició al camp. P: Porter. D: Defensa. M: Migcampista. DV: Davanter.
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MÉS EBRE RECOMANA

Risotto de sobrassada

HISTòRIA DE LA SObRASSADA
l'origen de la sobrassada es perd durant la Història antiga a l'època de màxim desenvolupament i esplendor
en els territoris d'Orient Mitjà. Va sorgir davant la necessitat de crear una fórmula per guardar els aliments
durant indeterminats períodes de temps, i una vegada comprovat l'èxit dels mètodes de salat, neix la tècnica
d'embotir carn picada d'animals en els seus propis budells. Com a primera dada reveladora, se sap que durant
l'expansió del Renaixement a la conca del Mediterrani, en concret a Sicília, es practicava una tècnica coneguda amb el nom de Sopressa, que significa "prensat", aplicat a la carn per embotir. D'aquí, amb tota probabilitat, passa a València gràcies a l'important comerç marítim de l'època, punt d'expansió del producte cap a
Mallorca, on s'adaptà ràpidament. És a partir del segle XVI quan Mallorca desenvolupa una important tradició
xarcutera, amb els primers signes distintius propis, i en pocs anys, la sobrassada es converteix en una de les
formes de conserva alimentària habitual als rebosts mallorquins. l'arrelament de la sobrassada al cor de la
societat mallorquina és definitiu ja en el segle XVII i passa de ser una simple forma de reserva de carn a apreciar-se com un signe característic d'una gastronomia exquisida i pròpia. Podem situar el segle XVIII com el punt
d'inflexió de la sobrassada. a finals d'aquesta centúria és quan es fa el canvi més important pel que fa a la presentació del producte: la coloració vermella. El pebre bord, originari d'amèrica i dut a Europa en els primers
viatges continentals, s'incorpora a la recepta i hi atorga el color vermell tan característic i distintiu. I no només
això, d'acord amb una societat il·lustrada i que avança tecnològicament, se substitueixen els instruments
manuals per picar la carn per màquines molt més efectives. a partir d'aquest moment la sobrassada experimentarà pocs canvis respecte als nostres dies. Gràcies a l'èxit, els elaboradors han tingut la necessitat de crear el
Consell Regulador, el qual s'ha ocupat d'obtenir la Denominació Específica Sobrassada de Mallorca, aconseguida el 1993. aquesta denominació protegeix el nom de Mallorca com a zona exclusiva d'elaboració i curació
de l'embotit.

INGREDIENTS:
• 300 grams d'arròs (millor Arbori)
• 1 ceba
• 1 cullerada de mantega
• 50 grams de sobrassada
• 1/2 copa de vi blanc
• 1 litre de brou de verdures o d'aigua
• oli
• sal i pebre
• formatge parmesà

PREPARACIÓ:
• Pelem i tallem la ceba a trossos petits. Sofregir la ceba amb
una mica de mantega i una mica d'oli fins que quedi daurada. Afegir l'arròs al sofregit i donar un parell de voltes, després el vi blanc i la sobrassada tot mesclant i deixar-lo evaporar. Tirar sobre el brou ja calent a demanda de l'arròs, en
vàries vegades i de tant en tant remenar, perquè deixi anar el
midó. Coure aproximadament 12 minuts, afegir el formatge,
remenar, tancar el foc, tapar i deixar reposar uns 4 minuts.
Ha de quedar cremós. Servir i decorar, jo amb aquest cas,
amb unes làmines de formatge.
Us sorprendrà!

Maridatge
Vi Blanc Jove

-

Temperatura 10º - 12º
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Àries

20/3 al 19/4
Avui pots viure certa tensió amb la teva parella,
potser per no explicar els teus plans amb antelació. Respecte a la teva salut; els ronyons i la
zona lumbar poden ser objecte d’inflamacions.

SECCIÓ PATROCINADA PER:

El temps. Previsió

L’horòscop

CATALUNYA

Balança
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TERRES DE L’EBRE

22/9 al 22/10

TEMPERATURES

Certes converses amb la teva parella et faran
replantejar-te les coses des del començament.
Vés amb compte amb les dietes inadequades
o amb el consum de fàrmacs.

Taure

Escorpí

20/4 al 19/5

22/10 al 21/11

Màxima

Mínima

28º 23°
MATÍ

PASSATEMPS

MIG/MOLT ENNUVOLAT

Estàs en un moment ideal per construir coses en
comú amb la teva parella. En qüestió de salut, si
t’esforces només 20 minuts al dia fent esport de
seguida agafaràs una forma física òptima.

Perquè tot et funcioni bé en l’amor, deixa’t
portar per la qual cosa sents i és el més
natural possible. Respecte a la teva salut,
és temps de neteja.

Bessons

Sagitari

20/5 al 21/6

21/11 al 21/12

Temes com llibertat i independència tindran un nou
sentit per a tu, les teves experiències sentimentals
poden ser enriquidores. No deixis que res aliè als
teus interessos entorpeixi la teva bona marxa.

Aprendràs dels sentiments propis i aliens, una
cosa que a curt termini resultarà molt positiva
en la teva vida sentimental. La teva vitalitat és
molt forta i els teus bioritmes en alça.

Cranc

Capricorn

22/6 al 21/7

21/12 al 19/01

TARDA

MIG/MOLT ENNUVOLAT

Estat del cel
De matinada el cel estarà entre mig i molt ennuvolat a la meitat oest del país, mentre que la resta
estarà poc ennuvolat. Al llarg del matí, la nuvolositat s'anirà trencant alhora que creixeran nuvolades a punts de muntanya i arribaran nuvolades per l'oest. En general, a partir de migdia, el cel
quedarà entre mig i molt ennuvolat amb estones de cobert.
Precipitacions
De matinada són probables alguns ruixats al litoral i prelitoral sud, així com al Prepirineu occidental. Tot i així, a partir del final del matí s'esperen ruixats i xàfecs a punts de muntanya, així com a
altres indrets del país a partir de migdia. Les precipitacions seran d'intensitat entre feble i moderada, localment fortes, i sovint aniran acompanyades de tempesta i localment de calamarsa o
pedra. En general, s'acumularan quantitats entre minses i poc abundants de precipitació, si bé
localment podran ser abundants.

Temperatures

En assumptes d’amor intentaràs donar regna
solta a les teves fantasies. Respecte a la teva
salut has de ser el més objectiu possible. Evita
cometre imprudències, la teva salut ho agrairà.

El factor sort t’arriba a través de la parella,
els contactes socials o els amics, així
doncs, és el moment ideal per potenciar la
teva vida social.

Lleó

Aquari

22/7 al 22/8

20/1 al 18/2

Has de tenir una mica més d’habilitat i tacte
referent a les teves relacions familiars . El
millor és que pensis en la teva felicitat deixant que sigui el sentit comú el que et guií.

Avui et ve de gust passar un dia amb la teva
parella, sense viure cap tipus de problema.
Respecte a la teva salut no has de deixar que
la mandra s’imposi en la teva vida.

La temperatura mínima serà similar. La màxima, serà semblant o lleugerament més baixa al
Pirineu, Prepirineu i al nord de la depressió Central, i semblant o lleugerament més alta a la resta.
La mínima es mourà entre els 9 i 14 ºC al Pirineu, entre els 11 i 16 ºC al Prepirineu, entre els 14
i 19 ºC a la depressió Central, al prelitoral central i nord i al litoral nord, i entre els 19 i 24 ºC a la
resta. Pel que fa a la màxima, oscil·larà entre els 23 i 28 ºC al Pirineu i entre els 26 i 31 ºC a la
resta.

Visibilitat
La visibilitat serà entre bona i regular en general, si bé serà localment dolenta a zones elevades de
l'interior i en moments de xàfec. Independentment, es podrà formar alguna boirina matinal a valls
i fondalades de l'interior.

Vent

Verge

Peixos

23/8 al 21/9

19/2 al 20/3

La teva història d’amor l’estàs portant al teu
terreny. Sentiràs que afines amb més precisió. És
important que t’oblidis de les aparences. Millor
estar sa per dins que aparentar-ho per fora.

Avui viuras experiències de tipus amorós que
trenquin amb l’establert. Respecte a la teva salut,
has d’evitar que el teu cos engreixi de forma gradual. Preocupa’t per les teves despeses.

Bufarà vent fluix i de direcció variable a l'inici i final del dia. Al centre de la jornada s'imposarà el
vent de component sud i oest en general, llevat del quadrant nord-est on bufarà de component
sud i est, d'intensitat entre fluixa i moderada, amb algun cop fort al litoral central. Amb tot, bufarà
la tramuntana fins a migdia a l'Empordà, d'intensitat entre fluixa i moderada. Independentment,
hi haurà ratxes fortes de vent en moments de tempesta.

AVISOS
· Avís per intensitat de pluja

Font.
Font. Servei
Servei Meteorològic
Meteorològic de
de Catalunya
Catalunya

T E LÈ F O N S D’IN T E RÈ S : E mer gè nci es · M o s s os d’ E s quadr a · Bomber s · U r gènci es (Ambul ànc i es )
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COMPRO
PÀRQUING
“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527
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.

EN VENDA UN
SOLAR DE 420 M2
SITUAT AL
CENTRE DE LA
CAVA-DELTEBRE.
INTERESSATS
TRUCAR AL:

696 01 16 29
Preguntar per
Francisca
TORTOSA
ES TRASPASSA
BAR/RESTAURANT
EN PLE FUNCIONAMENT, O ES
VEN/LLOGA LOCAL
TOTALMENT EQUIPAT.
CLIENTELA FIXA.
CONTACTE:
670 91 80 25
LLOGUER LA SÉNIA: possibilitat de compra, LOCAL
COMERCIAL
totalment
equipat de 183m3. a. condicionat, parquet i bany. C/
General
Prim
Tel.
977576137
PARTICULAR ALQUILA
LOCAL CÉNTRICO EN
AMPOSTA.
13,75 m2, apto para joyería/peluquería, etc...
Aire acondicionado y muebles (económico)
973266178 - 680341620

LLOGUER
PÀRQUING
“FERRERIES,
EDIFICI MERCADONA
TORTOSA"
Tel. 639 594 527
ES TRASPASSA NEGOCI
SANT CARLES
DE LA RÀPITA
Oportunitat de negoci en
ple rendiment del sector
del Electrodomèstics
i Electrònica de consum
a Sant Carles
de la Ràpita.
Interessats contactar
via correu electrònic a
comecs@comecsonline.com

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

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

PUBLICITAT
877 180 170
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

classificats

www.mesebre.cat

SERVEISÑ

AGENCIA
MAISOL
t’agradaria trobar
una parella seria i
estable?
Nosaltres t’ajudem

www.maisol.com

OFERTA
CATALANA
PLANTA DE LUJO

tlf. 695410052

MASAJES
RELAJANTES
COMPLETO 20€
DISCRETO
INDEPENDIENTE

TÈCNICS TITULATS EN
JARDINERIA
- Podes, gespa, escarificacions, control de plagues (palmeres i altres),
optimització del reg, rocalles, etc...

PRESSUPOSTOS DE
NOVA CREACIÓ DEL
SEU JARDÍ I/O MANTENIMENT SENSE
COMPROMÍS
Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadèmica, ASSEGURANÇA de
responsabilitat civil, carnet
i CERTIFICAT d'aplicador
de productes fitosanitaris,
pla d'higiene i SEGURETAT
al treball en vigor.
Tel. 615 24 66 99

Tlf. 664 149 258

RELAXÑ

www.florestajardineria.com
florestajardi@hotmail.es

OCUPACIÓÑ

RESIDÈNCIA
L’ONADA
(GANDESA)
Necessitem un/a auxiliar de geriatria a jornada completa
Sou segons conveni.
Lloc de Treball:
Residència L’Onada
(Gandesa)

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

PUBLICITAT
877 180 170

Contacte: Sofia. RRHH
Mail: rrhh@lonada.com

comercial@mesebre.cat

Tel. 977 25 27 27

VARIS Ñ
COMPRO Motos velles,
encara que no funcionen i
no
tinguen
papers.
Pagament
al
comptat.Tlf.680 968 290

HABITACIÓN
POR HORAS
Cerca de
Tortosa
(WhatsApp)
Tlf. 609 76 12 06

No t’ho pensis
més!
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