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15.000
EXEMPLARS
Diumenge, Port Pesquer, a partir de les 11 hores

Ja des de demà dissabte

Festa de la Sega de l’Ampolla
Tindrà lloc aquest diumenge. Amb ella, es dóna obertura a les
XVII Jornades Gastronòmiques de l’Arròs, que duraran fins el dia
P3,12 i 13
2 d’octubre.
Avui és notícia

Essència de la cuina rapitenca
25ena. edició de les Jornades Gastronòmiques del Polp
i l’Arròs a la Ràpita. La presentació va fer-se al nou
Espai Gastronòmic del Mercat Municipal. P6, 10 i 11

Tortosa.
Polèmica
l’aprovació
Reglament
Municipal.

per
del
Orgànic
P4

Amposta.
L’Ajuntament contracta
fins a finals d’any a 50
veïns a l’atur amb
necessitat d‘ingressos.
P5

Inici del curs escolar.
Problemàtica a Pinell
on la majoria de nens
no van a classe per un
boicot a dos mestres.
P8

diarimés
ebre

OPINIÓ

2

www.mesebre.cat

DIVENDRES 16
DE SETEMBRE
DE 2016

Editorial

“L’arròs, satisfà el cos”
Ja estem veient les primeres màquines recol·lectores que inicien la sega als camps d'arròs del delta de l'Ebre i res millor que provar la rica i variada cuina basada
amb aquest tresor culinari a les diferents jornades gastronòmiques que comencen aquest cap de setmana. A l'Ampolla (diumenge 18 amb la Festa de la Sega i
les jornades gastronòmiques que duraran fins al 2 d'octubre) i a Sant Carles de la Ràpita amb les jornades gastronòmiques del Polp i l'arròs (a partir de dissabte
17 fins al 12 d'octubre). Mirarem al cel per a què aquestes frenètiques setmanes de collita no es vegin afectades, ja que com diria la valenciana més tristament
popular del moment «Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita».

BITEM 2016

OPINIÓ

Ports: motors econòmics per a les
Terres de l’Ebre
Des d’aquestes línies els voldria parlar dels ports marítims i fluvials de
les Terres de l’Ebre que gestiona Ports de la Generalitat, una empresa
pública adscrita a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, de la qual
ara sóc Gerent. La política portuària actual vol convertir els ports en
infraestructures modernes, sostenibles i integrades en els seus teixits urbans, per donar servei a les empreses i les entitats que hi desenvolupen les seves activitats i als ciutadans. Els
ports estan regulats per la Llei de Ports de Catalunya de 1998 i amb l’aprovació del Projecte
de la nova Llei de ports feta pel Govern aquest estiu, actualment en tramitació parlamentària, les instal·lacions portuàries canviaran el seu rumb per atendre les necessitats i les oportunitats del sector tenint en compte les infraestructures, però amb una especial incidència en la
gestió dels serveis portuaris tant des de la vessant pública com privada. Així mateix, el nou
Pla de ports de Catalunya 2016-2030, actualment en redacció, determinarà les línies estratègiques a executar en els ports fins al 2030. L’objectiu del Govern és que el sistema portuari
català sigui competitiu i capdavanter. Els ports són veritables motors econòmics que generen
ocupació i riquesa en els seus municipis i en el conjunt del territori. A la costa ebrenca, Ports
de la Generalitat gestiona els ports de Sant Carles de la Ràpita, l’Ametlla de Mar, l’Ampolla i
les Cases d’Alcanar. També el port fluvial de Deltebre, el port industrial d’Alcanar i els embarcadors de Tortosa, Amposta, Deltebre i Sant Jaume d’Enveja al riu Ebre. Les instal·lacions portuàries s’ordenen a través dels Plans especials que són els instruments que planifiquen les
actuacions a fer en els ports per al seu desenvolupament. A les Terres de l’Ebre, Sant Carles
de la Ràpita, l’Ametlla de Mar i l’Ampolla ja disposem d’aquesta eina de planejament i a
Deltebre s’està redactant. En aquest context, l’Administració portuària ha fet i està fent un
esforç per posar al dia aquestes infraestructures com a centres de vida i activitat. Sectors com
el pesquer, el nàutic, el turístic, l’industrial i el de creuers que ajudin a la dinamització econòmica de l’Ebre. El Pla d’inversions 2014-2017 ha suposat pels ports de les Terres de l’Ebre una
inversió publicoprivada de set milions d’euros en diverses actuacions com el dragatge
d’Alcanar, la reforma de tres molls, la urbanització de la llotja i el dragatge de la zona de
maniobrabilitat a Sant Carles; la reforma del dic de llevant i la urbanització de la llotja a
l’Ametlla de Mar; l’optimització de la dàrsena pesquera a l’Ampolla; el nou pantalà per a vaixells pesquers i xàrters a les Cases d’Alcanar; i l’optimització de l’espai d’aigua i l’adequació
de la dàrsena esportiva a Deltebre. Acabem d’iniciar les obres de renovació de l’embarcador
de Sant Jaume d’Enveja. Ja estem treballant amb el nou Pla d’inversions de Ports de la
Generalitat 2017-2020 que inclourà noves actuacions en els recintes portuaris ebrencs per als
propers anys. Els meus antecessors en el càrrec han fet molta i bona feina pels ports de l’Ebre,
però encara en queda per fer: inversions en actuacions, equipaments i serveis, promoció i
projecció internacional dels ports escala turística i comercial i negociacions i convenis per
impulsar les 26 instal·lacions portuàries que gestionem, i que amb l’aprovació de la nova Llei
passaran a ser 49 instal·lacions portuàries gestionades directament o indirectament. La nova
etapa professional que acabo d’iniciar és un repte personal que m’he agafat amb molta
il·lusió i empenta. Un encàrrec del conseller Josep Rull, que per primera vegada assumeix algú
de les Terres de l’Ebre, en què m’ha encomanat una tasca cabdal: convertir els ports gestionats per Ports de la Generalitat en instal·lacions portuàries del segle XXI.
Joan Pere Gómez i Comes
Gerent de Ports de la Generalitat
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Bona Festa Major!
Benvolguts/des bitemencs i
bitemenques
Bítem es prepara per viure de
nou una intensa Festa Major,
en honor a la Mare de Déu de
l’Oliva, un parèntesi en el
transcurs de l’any i uns dies
per retrobar-nos amb els familiars i amics, i per compartir
moments amb aquells que
viuen fora i que ens visiten
durant aquests dies. Aquest
any, la Regidoria de Festes
amb el recolzament de l’equip de govern i de l’Associació
de Joves de Bítem intenta incloure en aquest programa
tot un seguit d’actes dedicats a totes les edats per tal d’aconseguir una participació molt més activa de tota la ciutadania. La més cordial felicitació a Pepita Aleixandri
Benet, per haver acceptat ser la pregonera d’aquest any.
Crec que no calen presentacions ja que Pepita és coneguda per tot el poble, més de 30 anys a l’escola de Bítem
dedicada a ensenyar a dos generacions del nostre poble,
persona implicada amb el dia a dia de l’escola, però
també coneixedora de la nostra història. En tot cas i malgrat les circumstàncies, no podem perdre la il·lusió i l’alegria per compartir durant uns dies totes les activitats que
s’han organitzat per gaudir i distreure’ns, oblidant les
preocupacions del dia a dia. En nom propi i de tota la
Corporació, vull felicitar la Festa Major a totes les bitemenques i a tots els bitemencs, i només us demano que
participeu, que col·laboreu amb l’organització i que el
respecte i la comprensió entre nosaltres, sempre hi sigui
present. La meva felicitació a totes les pubilletes, quintos
i hereus i en especial a Edurne, Reina Infantil, que ens
representen com a poble. També el meu agraïment a la
Regidoria de festes, a l’equip de govern, a tot el personal
de l’EMD, a totes les entitats que organitzen actes i participen activament en la nostra Festa i a totes les persones, entitats, institucions i empreses que col·laboren per
fer possible la nostra Festa Major. Un any més, Bona
Festa Major 2016! Visca Bítem!

Josep Cugat i Ginovart
Alcalde-President de l’EMD de Bítem
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EN 1 MINUT

11-S: la manifestació més massiva

*LA LÍNIA R-16 manté
retards tot i la resolució
de l’avaria de Mont-roig.
Primers dies de devolucions dels bitlles, a partir
dels 7 minuts de demora.

A Tarragona, el manifest el va lllegir Manolo Tomàs, portaveu de la Plataforma en defensa de l’Ebre
Tarragona va viure amb
la mobilització de l’ANC i
Òmnium Cultural la
manifestació més massiva de la història de la ciutat aquest diumenge.
Segons l’organització,
van participar a la concentració a la Rambla
Nova unes 110.000 persones. Des del Balcó
Mediterrani fins a la
plaça Imperial Tarraco, la
Rambla Nova es va
omplir amb ciutadans
vinguts d’arreu de la
demarcació quan encara
quedava una hora per l’inici de la manifestació i
que van fer bategar amb
força els punts de cartolina groga al ritme de la
música. Tal com informa
ACN, a la ciutat, que va
representar la República
en xarxa i de progrés, el
manifest el va llegir el
portaveu
de
la
Plataforma en Defensa
de l’Ebre, Manolo Tomàs

(a la imatge). A la mobilització va participar la
presidenta del Parlament,
Carme Forcadell.
La Rambla es va dividir
en deu trams, corresponents a les deu comarques
diferents,
el
Tarragonès,
el
Baix
Camp, el Baix Penedès,
el Baix Ebre, el Montsià,
l'Alt Camp, la Ribera
d'Ebre, la Conca de
Barberà, la Terra Alta i el
Priorat.
Des de l’ANC Ebre s’ha
informat que 50 autocars
van desplaçar-se des del
territori ebrenc, a més de
tota la gent que va fer-ho
en vehicles particulars.
Entre els ebrencs va ser
emotiu que el manifest el
va llegir el portaveu de la
PDE, Manolo Tomàs, i a
més es valorava que a
l’Ebre ha hagut suport
d’altres indrets del país
en manifestacions contra
el pla de Conca i que per

*ELS VEÏNS DE L'N-340
han celebrat aquest dissabte el centè tall de
trànsit consecutiu de la
carretera per reivindicar
la gratuïtat de l'AP-7.
*QUATRE HOMES de
nacionalitat pakistanesa
s’enfronten a onze anys
de presó cadascun per
haver assaltat i agredit
un compatriota amb
barres de ferro i altres
eines fins a deixar-lo
inconscient. Els fets es
van produir al domicili de
la víctima, ubicat a
l’EMD de Jesús, el 16 de
novembre de 2009.

això ara tocava correspondre “desplaçant-nos
nosaltres. Hem d’estar
units, més que mai”.

50 autocars van desplaçar-se de les
Terres de l’Ebre, a més de la gent que va
anar en vehicles propis

Festa de la Sega, diumenge vinent a l’Ampolla
Al Port Pesquer, a partir de les 11 hores. Inici de les XVII Jornades Gastronòmiques de l’Arròs
En aquesta festa, que comença a les 11 hores, el port pesquer es transforma en un sequer. Allí es mostra als visitants el procés tradicional de transformació de l’arròs un
cop segat, fins al moment de l’ensacat. Aquest procés s’inicia un cop es tenen les garbes d’arròs ja preparades les
quals es transportaven amb el tiràs (mena de trineu que
s’utilitzava per a transportar les garbes d’arròs per l’arrossal).
Aquest dia també es duu a terme, a partir de les 12 h una
Degustació de diversos tipus d’Arròs “cuinats pels nostres
restauradors”. Al llarg de la festa es podrà gaudir de la
música tradicional de rondalla Xino Xano i la jota amb
Silvia Ampolla i l’actuació de les Joteres de Deltebre.
Aquesta jornada dóna obertura a les XVII Jornades
Gastronòmiques de l’Arròs de l’Ampolla, que tindran lloc
entre el 18 de setembre al 2 d’octubre on 11 restaurants
del municipi presentaran diversos menús al preu comú de
27€ (més informació a les planes 12 i 13).

Més notícies

*IV EBRE BEER, la mostra de cerveses artesanes. Demà dissabte, a
Tortosa. Plaça Lluís
Companys (Ferreries).

Més d’un centenar de tractors
van col.lapsar l’N-340
Per reclamar 1,6 ME pels pagesos de l’Ebre
Més d'un centenar
de tractors es van
sumar a la mobilització convocada
pel sindicat Unió
de Pagesos (UP)
per reclamar el
pagament de les
ajudes agroambientals als pagesos. La marxa va sortir
de l'Ajuntament de l'Aldea fins arribar a Amposta, a la
seu del Departament de Territori i Sostenibilitat (imatge). Segons ACN, els pagesos han rebut un 20%
menys de les ajudes compromeses per enguany i que
a l'Ebre suposa més d'1,6 MEUR. El sector més afectat
és l'arrossaire, qui ha deixat d'ingressar 1,3 MEUR.
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L'alcalde i el portaveu d'ERC acusen
Movem i PSC de “defugir el debat”
Sobre el Reglament Orgànic Municipal de Tortosa
El Ple ordinari celebrat dilluns a l'Ajuntament de
Tortosa ha aprovat el nou Reglament Orgànic
Municipal (ROM), l'eina que regula el funcionament intern del consistori i que substiueix
l'anterior, que datava de 1985. L'aprovació s'ha
fet amb l'absència dels regidors de Movem i
PSC, que s'han retirat del Ple en el moment que
s'iniciava el debat, circumstància que ha lamentat tant l'alcalde, Ferran Bel, com el portaveu
d'ERC i soci de govern, Josep F. Monclús, que
han acusat les dues formacions polítiques de
"defugir el debat polític" i de no haver fet cap
aportació durant dos mesos. Bel ha recordat
que el primer esborrany del ROM es va lliurar a
tots els grups durant els primers dies de juliol,
amb l'objectiu de portar-lo a aprovació en un Ple durant el mateix mes. Segons nota
de l’Ajuntament, a petició del PSC es va ajornar per al setembre. I ara, tant Movem
com PSC havien demanat un nou ajornament. "Es un document de 20 pàgines i han
tingut dos mesos per estudiar-lo i fer alguna proposta. Però en comptes d'això, com
que ni tan sols s'ho han mirat i els fa temor el debat, prefereixen marxar del Ple i
buscar fer-se la foto", ha afirmat l'alcalde, qui ha recordat que el nou ROM només
limita el número de mocions, en la línia del que fan altres ajuntaments del país, per
tal d'ordenar i millorar el debat, i que no hi ha limitació de precs i preguntes. Bel ha
recordat que Movem i PSC porten al Ple mocions presentades mesos enrera i ja sotmeses a debat. "No tenen arguments i per això no volen ni tan sols discutir-ho". Per
la seva banda, el portaveu d'ERC i soci de govern de CiU, Josep F. Monclús, ha posat
en evidència que el ROM vigent fins ara era molt antic i requeria una actualització,
per la qual cosa una comissió tècnica hi ha treballat en els últims mesos fins a enllestir un document sobre el qual ni Movem ni PSC han fet cap proposta "i han preferit el rebombori mediàtic".

“Ni Movem ni PSC han fet cap proposta i els fa temor el
debat. Per això van marxar del Ple”
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Movem i PSC abandonen
el plenari de Tortosa
“CiU, els Republicans i el PP es queden sols i aproven junts el nou ROM”
Segons el PSC Tortosa, “l’actitud absolutament autoritària i mancada de consens de
l’actual equip de govern ha provocat que,
dilluns, els grups de l’oposició de l’esquerra,
conformats per Movem Tortosa i el Partit
dels Socialistes de Catalunya, abandonéssim
a la sessió plenària deixant tot sols als grups
de CiU, els Republicans de Tortosa i el Partit
Popular en el moment de debatre per a la
seva aprovació el nou Reglament Orgànic
Municipal (ROM), entenent que es tracta
d’un document fet sense cap mena de consens i que contradiu, una vegada més, els
acords aprovats en el ple”.
“Movem Tortosa i el PSC ja vam manifestar la setmana passada el nostre rebuig a la
modificació del ROM que el govern de Convergència i Esquerra van aprovar en el ple
de dilluns, en tant en quant el govern de Ferran Bel ha ignorat allò que el mateix plenari va aprovar fa uns mesos, quan va tirar endavant una moció de la CUP que demanava la revisió del ROM amb la creació d’una Comissió amb la presència de tots els
grups municipals i amb la participació ciutadana”, ha manifestat el portaveu socialista Enric Roig. “Tot i que a la Junta de Portaveus prèvia al Ple hem fet un darrer intent
d’ajornar aquesta aprovació per tal de poder revisar i treballar el document i portarho a aprovació aquest mateix mes de setembre, Bel s’ha negat manifestant que allò
que havia de dir, que era molt, ho faria al ple”, ha explicat Roig. Per aquest motiu els
grups d’esquerres de l’oposició van decidir aixecar-se i marxar del ple deixant tota la
bancada esquerra buida. Movem Tortosa i el grup socialista ja van denunciar que 31
anys després, amb el nou ROM el govern busca “callar la boca” dels grups de l’oposició amb mesures com la limitació de presentació de mocions a una per cada ple, la
limitació de precs i preguntes; i que no es regula la declaració de béns dels càrrecs de
confiança, sinó només dels càrrecs electes. Per la seua part, Jordi Jordan, portaveu de
Movem, deia que “l'excusa ‘oficial’ és que no hem fet cap proposta i que hem disposat de dos mesos. Fals, atès que ha estat menys temps i comptant amb l'agost, les festes del Renaixement i de la Cinta. A més, el govern va trigar 9 mesos en elaborar-lo.
La realitat és que el que volien era aprovar-lo unilateralment”. (imatge: Ràdio Tortosa)

Rull reitera la falta de transparència del govern de
l'Estat sobre la descontaminació del pantà de Flix
El conseller va visitar dimecres l’Observatori de l’Ebre
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha tornat a denunciar la falta de transparència i d'informació, per
part del govern espanyol, sobre la descontaminació de les aigües confinades de l'embassament de Flix. Rull ha assegurat que fa tres mesos, arran del cas Acuamed, es va sol·licitar, per escrit i via telefònica, la informació al Ministeri
de Medi Ambient i encara no s'ha rebut cap resposta. Segons ACN, el conseller ha fet aquesta reclamació des de
l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, organisme per al qual ha garantit que es mantindrà l'aportació de recursos a la
vegada que s'incrementarà la col·laboració: “és un centre pioner en l'àmbit de la sismologia, per la metodologia i per
disposar de dades excepcionals". Rull també ha explicat, en la seva visita al territori ebrenc, que s'està redactant el
contenciós administratiu contra el Pla Hidrològic de la conca de l'Ebre un cop ja es va fer el requeriment al govern
de l'Estat. D’aquest tema i del de Flix, el Conseller assegurava que “farem un seguiment exhaustiu de tots dos perquè són les dues prioritats bàsiques en matèria ambiental a
les Terres de l’Ebre”. A la imatge, el conseller Rull, amb l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, i l'alcalde de Roquetes, Francesc Gas, saludant el director de l'Observatori, Antoni Romañá.

Aubà: ‘L’engany més gran de l’Estat al territori és la variant de Gandesa’
El senador presenta mocions demanant l’alliberament dels peatges de l’AP-7 i un calendari per reprendre l’execució de la variant
Després que s’hagin constituït les comissions del Senat, de les quals Miquel Aubà serà portaveu del grup republicà a les d’Agricultura i d’Indústria,
Comerç i Turisme, i vocal a les de Foment i Medi Ambient, avui ha registrat les seves dues primeres mocions d’aquesta legislatura. La primera, com ja
va anunciar el passat juliol, reprèn la que va presentar la legislatura anterior i demana ‘la gratuïtat dels peatges per a tots els vehicles que tinguin entrada o sortida durant el mateix trajecte de viatge per qualsevol dels peatges ubicats a l’AP-7 entre Peníscola i l’Hospitalet de l’Infant’. La segona fa referència a la construcció de la variant de la carretera N-420 a Gandesa i que Aubà coneix molt bé de la seva època d’alcalde. Durant el seu mandat, va treballar per fer possible el projecte d’aquesta circumval·lació, de la qual fa trenta anys que se’n parla, i que està paralitzada des de fa temps. La moció
registrada demana a Foment que, ‘abans de finalitzar l’any 2016, estableixi un calendari amb les actuacions, els tràmits i les partides pressupostàries
necessàries per executar les obres de la variant de la carretera N-420 a Gandesa, així com a reprendre’n l’execució de manera immediata’. El senador
republicà, amb la moció, vol ‘saber en quina situació es troba el projecte, a més de les perspectives i els compromisos per tirar-la endavant’. Aquesta
variant, de només 5,1 km, un cost inicial de 30 MEUR, i que va veure publicada la redacció de l’estudi previ de traçat al BOE el mes de març de l’any
2000, té per objectiu treure de l’interior del nucli urbà tota la densitat de trànsit pesat que comporta l’N-420. Segons Aubà, ‘la paralització de la variant
de Gandesa és l’engany més gran que ha fet l’Estat al territori’. El senador ha recordat que l’adjudicació del projecte constructiu no es va fer fins l’any
2008, i que malgrat haver fixat el preu de les expropiacions, mai es van portar a terme. El senador republicà ha destacat que ‘PSOE i PP, en matèria
d’infraestructures, han menyspreat les nostres terres i ha quedat molt clar que els seus interessos i prioritats eren uns altres’.
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XARXA PEDÒFILA

Sis noves
víctimes
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La Ràpita implementa el
Pla d’Ocupació Local
Contempla 11 contractacions

“Amb necessitat d’ingressos”
La Direcció General
d'Atenció a la Infància i
l'Adolescència (DGAIA)
ha identificat sis noves
víctimes de la xarxa
pedòfila desarticulada
fa unes setmanes i que
havia actuat a Tortosa i
Amposta, entre altres
llocs.
Amb aquestes, ja són
13 les persones víctimes d'aquesta organització i que haurien tingut alguna relació amb
la DGAIA.
Aquesta setmana, la
consellera de Treball,
Afers Socials i Famílies,
Dolors
Bassa,
ha
garantit
"màxima
transparència" i s'ha
compromès a informar
de tots els nous casos
de víctimes de la xarxa
pedòfila que es vagin
identificant i que tinguin -o hagin tingutalguna relació amb la
Direcció
General
d'Atenció a la Infància i
l'Adolescència (DGAIA).

Una cinquantena de
veïns d'Amposta a l'atur i
amb necessitat d'ingressos
treballaran contractats per
l'Ajuntament entre un i tres
mesos, fins a final d'any,
cobrant un salari net d'uns
950 euros. La mesura forma part del nou "pla d'ocupació social" endegat
pel govern municipal finançat exclusivament amb
recursos
propis:
uns
215.000 euros aquest
2016. Segons ACN, els
contractats faran feines
d'obra via pública –com la
construcció de voreres-,
manteniment d'equipaments municipals o actuacions de neteja viària. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha subratllat que “es tracta d'un pla pioner a les Terres de l'Ebre en la
mesura que vol acabar donant sortida a les necessitats de recursos detectades pels serveis
socials a través de polítiques actives d'ocupació que permetin les persones més vulnerables
i amb problemes d'integració al mercat laboral poder accedir a un contracte i obtenir ingressos per la seva feina”.
Els primers nou treballadors, operaris, es van incorporar a la feina el passat 5 de setembre i la resta ho fan gradualment fins el pròxim 3 d'octubre. Seran dinou peons d'obra, onze de neteja viària, deu de serralleria –que s'encarregaran de manteniment d'instal·lacions
esportives-, vuit de neteja d'equipaments i dos encarregats.

L’Ajuntament de La Ràpita ha començat a implementar
el Pla d’ocupació local 2016, un programa que té com
a objectiu dur a terme polítiques actives adreçades a
fomentar l’ocupació per millorar les condicions de vida
de la ciutadania i reactivar l’economia. El pla contempla
la contractació d’onze persones inscrites a l’atur per dur
a terme serveis essencials i prioritaris segons ho determina el mateix pla local, en àmbits com els serveis i
equipaments culturals, la conservació i manteniment
d’infraestructures i equipaments, l’atenció al ciutadà,
serveis socials, turisme i dinamització econòmica.
Segons nota del consistori rapitenc, una de les particularitats destacades d’aquest pla local d’ocupació, que va
ser aprovat en Junta de Govern el passat 28 de juliol, és
que tant la tramitació com el finançament els assumeix
íntegrament l’Ajuntament, que li destina un fons específic de 118.783 euros per aconseguir les finalitats del
pla. De moment s’han contractat ja dos peons de jardineria i dos dels tres peons de neteja viària previstos, i
properament s’incorporarà el tercer i també 4 oficials de
primera, un tècnic social i un tècnic de promoció
econòmica.
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Deltebre adjudica de nou les obres
de la segona fase de Riumar
“Per la renúncia de l’empresa adjudicatària”

La sessió plenària del mes de setembre de l’Ajuntament de Deltebre ha estat marcada per l’aprovació, amb els vots favorables de CDC, CE – Socialistes i PP, l’abstenció de les CUP i el vot en contra d’ERC, de l’adjudicació de les obres de Riumar
per segona vegada atesa la renúncia de l’empresa adjudicatària.
En aquest sentit, les obres s’han atorgat a l’empresa Servidel la qual havia quedat
en segona posició d’un concurs en el que es van presentar 24 empreses i que comptava amb un projecte que de 100 punts en presentava 93 d’objectius i només 7 que
depenen d’un judici tècnic de valor. En total, l’obra suposarà un cost de
1.173.657€. Aquesta actuació, que finalitzarà el 2017, preveu dur a terme en un
termini de 10 mesos, una intervenció integral a tota la zona afectada que consistirà en renovar el ferm, substituir la xarxa d’aigua potable, canviar les canonades,
construir una xarxa d’aigües pluvials, millorar la zona de passeig i de vianants,
col·locar nou mobiliari urbà, plantar arbres i dignificar les zones verdes.
En aquest sentit, l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha manifestat que “esperem que,
una vegada aprovat aquest punt, les obres de Riumar puguin començar i finalitzarse sense cap tipus de problema i amb les millors condicions possibles”. De fet,
l’Ajuntament de Deltebre ha obert un concurs públic per tal de contractar un
Director d’Obra. Per la seva banda, el portaveu de CESD, José Emilio Bertomeu, ha
manifestat que “tot i que la renúncia és estranya, ens alegrem que sigui una empresa del poble la que faci l’obra”.
Finalment, la portaveu de la CUP, Dayana Santiago, ha manifestat que “ens alegrem que la primera empresa hagi renunciat atès tot el que vam explicar però en
cap cas estem d’acord en què s’augmenti el pressupost de l’obra contractant un
coordinador extern”.
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“Més de 280 famílies es beneficien
dels ajuts socials”
De l’Ajuntament de Deltebre
L’equip de govern de
l’Ajuntament
de
Deltebre ha presentat les
dades de valoració de la
prestació dels ajuts als
tributs socials i de l’aplicació de la tarifa social
de l’aigua que ha atorgat
el consistori per primera
vegada a la seva història.
Per una banda, i en relació als ajuts als tributs
socials que s’atorguen
per ajudar a les persones
que no poden fer front
als impostos i taxes,
aquesta prestació ha
beneficiat a 149 unitats
familiars i ha estat dirigida a l’Impost sobre Béns Immobles, la taxa de serveis de
Recollida d’Escombraries, l’impost de Vehicles de Tracció Mecànica, la taxa de Serveis
Urbanístics i l’impost sobre l’increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
En total, entre les 149 famílies s’han distribuït 34.300€ que o bé es descomptaran en
els en la segona fracció dels tributs o bé s’ingressaran directament al compte corrent
del beneficiari en cas que ja hagin estat meritats. Cal esmentar que s’han denegat 33
sol·licituds com a conseqüen
̀ cia de superar els barems indicats en la convocatòria, per
no ser titulars de cap tribut o bé per no presentar la informació requerida en temps i
forma. Per altra banda, i en relació a l’aplicació de la tarifa social de l’aigua, 133 unitats familiars s’han vist beneficiades i veuran reduïda la taxa de l’aigua depenent de
la puntuació obtinguda a partir dels diferents informes socials realitzats mitjançant les
seves condicions econòmiques.

La Ràpita presenta les XXV Jornades
Gastronòmiques del Polp i l’Arròs
Al nou Espai Gastronòmic del Mercat Municipal

El rasquerà Jesús Benaiges és el
nou director de MADE
Mesa d’Alcaldes per al Desenvolupament de l’Energia
Jesús Benaiges és des de dimarts el nou director executiu de la Mesa d’Alcaldes per al
Desenvolupament de l’Energia. Així ho ha
comunicat aquest dimecres el president d’aquest organisme, Josep Maria Buixeda. Aquest
va ser un dels punts de l’ordre del dia de l’assemblea que es va dur a terme a l’Ajuntament
de Móra la Nova.
Jesús Benaiges (a la imatge) és economista i
està vinculat professionalment al món de
l’empresa privada. En la seva vessant pública
és regidor de l’Ajuntament de Rasquera i conseller comarcal de la Ribera d’Ebre. Segons
Josep Maria Buixeda, el nou director podrà
aportar la seva experiència i complir amb els
objectius que es planteja la nova MADE.

El Mercat Municipal de La Ràpita compta des d’aquesta setmana amb un Espai
Gastronòmic, un punt de confluència entre els productes excel·lents de proximitat del
municipi i el bon saber fer dels restauradors locals, que sorgeix a iniciativa de la regidoria de Turisme, amb el suport del Col·lectiu de Cuina i també de la Confraria de
Pescadors Verge del Carme, els comerciants del Mercat i l’associació de dones Ràpita
Endavant. Aquest nou Espai Gastronòmic s’ha estrenat en motiu de la presentació de
les XXV Jornades Gastronòmiques del Polp i l’Arròs (a la imatge) que tindran lloc al
municipi a partir de demà dissabte 17 de setembre, i fins al 12 d’octubre. Durant gairebé quatre setmanes, una vintena de restaurants oferiran menús d’entre 30 i 38
euros en què el polp i l’arròs, de nou dos productes essencials de la cuina marinera
rapitenca, en seran protagonistes. Les jornades estan organitzades per la regidoria de
Turisme de l’Ajuntament amb la col·laboració directa les restauradors de la població,
de l’Estació Nàutica i també d’agents socioeconòmics de diversos sectors.
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EN UN MINUT

Més notícies
*LA RIBERA D’EBRE és la
comarca on més escoles
s'han adherit al Pla
Experimental de primer
cicle Infantil en escoles
rurals. Segons informa el
Consell Comarcal, quatre
Ajuntaments ho han
sol·licitat aquest curs:
Vinebre, Garcia, Ginestar i
la Torre de l'Espanyol, de
les 50 de tot el país, amb
l'objectiu que la seva
població escolar no marxi
a estudiar fora del poble.
També s’han adherit Bot,
Paüls,
Benifallet
i
Campredó. Així mateix,
uns tres mil alumnes van
començar el curs escolar a
la Ribera d'Ebre. En total,
la tornada a l’escola a les
quatre comarques ebrenques ha estat de 27.220
alumnes.
*FLIX: amb motiu de les
Jornades Europees del
Patrimoni, els dies 16, 17
i 18 de setembre, es faran
actuacions musicals: al
refugi, al castell i a l'església.

TERRES DE L’EBRE
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El sindicat USTEC demana
200 professors més a les Terres de l'Ebre

DIVENDRES 16
DE SETEMBRE
DE 2016

Problemàtica a Pinell on la
majoria de nens no van a classe
És un boicot per un conflicte amb dues mestres

“Falten 209 docents per atendre els alumnes en condicions”
El sindicat de professors
USTEC estima que a les
Terres de l’Ebre falten
209 docents per atendre als alumnes en condicions de qualitat i
salut pels docents.
Segons el sindicat és la
xifra que correspon al
aplicar l’anterior horari
d’hores lectives de 23 a
Infantil i Primària i 18 a
l’ESO. El sindicat USTEC
va fer, el cap de setmana abans de l’inici del
curs, un repàs a les
reclamacions que plantegen a d’Ensenyament. Segons informació d’ebredigital.cat,
el president de la junta de personal de USTEC a les Terres de l'Ebre, Marc Martínez,
va denunciar que els professors no tenen temps per coordinar-se o preparar les
classes: "l'educació no és una cadena de montatge a veure quantes hores fas al dia,
els professors estem saturats d'hores lectives". El sindicat també va assenyalar que
“les retallades de la Generalitat en educació continuen”. Enguany la despesa del
Departament d'Ensenyament ha estat d'un 2,05% del PIB, quant la “LEC preveu
que sigui del 6%”. Martínez va criticar que les “Conselleres Rigau, abans, i
Meritxell Ruiz, ara, vulguin emmirallar-se en el model educatiu de Finlàndia on s'inverteix el 7%”. També es denuncia que el decret de plantilles aprovat pel Govern
copia les males pràctiques de l’empresa privada per seleccionar els docents, com la
discriminació de dones embarassades o persones amb malalties cròniques.

La música de pandero i la subhasta de coques, les
novetats de la 7a edició de la Festa de la Jota
Demà dissabte, a Garcia
Arriba la 7a Festa de la Jota de la Ribera
d’Ebre, organitzada pel Consell Comarcal de
la Ribera d’Ebre i l’associació riberenca Lo
Fardell Patxetí amb el suport de tots els
ajuntaments de la comarca i el Centre
d’Estudis de la Ribera d’Ebre (CERE). La cita
és demà dissabte, 17 de setembre, a partir
de les 5 de la tarda, a la Pista de Garcia, i
estarà amanida d’importants novetats que
s’incorporaran a partir d’ara a aquesta festa
anual. Així, d’una banda, es podrà escoltar la
música de pandero i, de l’altra, s’introduirà la subhasta de coques, una tradició molt lligada al ball de la
jota i que dóna nom a moltes de les ballades de festa major als pobles, en el tradicional ball de coques.
A més, mantindrà com és tradició ja d’aquesta festa la ballada de totes les jotes de la Ribera. Aquesta
nova edició de la festa s’ha presentat aquest dilluns a la seu del Consell Comarcal (a la imatge).

Els dos intents d'Ensenyament de convèncer als pares de
l'escola Cèsar Martinell que acabin amb el bloqueig de
l'inici del curs escolar al Pinell de Brai no han funcionat.
Segons ACN, les famílies no veuen vàlida com a solució
que les dues mestres amb les quals estan descontents,
per mètodes educatius insuficients, hagin agafat la baixa
mèdica. Descartada per part del Departament l'opció
d'apartar-les de la docència, els pares demanen ara
garanties que les dues mestres substitutes que han
enviat a l'escola es quedin fins a final de curs, tant si les
mestres titulars es reincorporen com si no ho fan. Ahir
dijous fou el quart dia en què només una cinquena part
de l'alumnat ha anat a classe. La resta de nens i nenes
del Pinelli s'han quedat a casa per decisió dels pares i es
preveu que així sigui mentre no es solucioni el conflicte
tal com desitgen. Aquesta ha estat la incidència d’un inici
de curs a l’Ebre que, tal com vam informar divendres
passat, s’ha fet amb menys alumnes.

La pedregada no afectarà la qualitat
de la collita de la Terra Alta
Va tenir lloc el cap de setmana passat
Malgrat la forta pedregada del cap de setmana passat a Batea i
Caseres, la qualitat del raïm de la zona no es veurà afectada i s’espera “una anyada excepcional”, especialment per a la garnatxa
blanca.
La forta calamarsada, que va tenir lloc la nit del divendres a dissabte després d’uns mesos d’intensa sequera i en plena verema, va
registrar entre 27 i 40 litres per metre quadrat.
El fenomen meteorològic es va localitzar als municipis de Batea i
Caseres i va afectar a 910 hectàrees de vinya i 3 milions de quilos
de raïm. D’aquestes hectàrees un 20% s’ha perdut pràcticament en
la seva totalitat i la resta de la superfície s’ha vist afectada parcialment. Durant la setmana, s’ha fet una collita d’urgència del raïm de
les vinyes menys afectades per intentar minimitzar els efectes de la
calarmasada i evitar que les pèrdues siguin totals. “Aquest raïm, si
és collit a temps, pot donar lloc a vins d’una qualitat notable”.
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Isabel Carrasco

A QUE UNA TERRA SEGUEIXI VIVA S ’ HA DE VALORAR , CUIDAR I PROMOCIONAR

ACTUALITAT
Núria Ibáñez López va nàixer a
Sant Carles de la Ràpita, va créixer a Santa Bàrbara i actualment
viu a Tarragona. És Llicenciada
en Geografia i Història per la
URV, i arqueòloga de professió.
Fa uns quants anys que la Núria
apropa les tradicions, la cultura,
el paisatge i la nostra parla a
través de la Bàrbara i Jaume,
dos nens de deu anys, que passejant per diferents llocs del
territori ens fan participar de les
seues descobertes i dels seus
paradisos des de la mirada de la
innocència.

Més Ebre: Com i per què et converteixes en escriptora de literatura infantil?
Núria Ibáñez: Per tres coses, la
primera és per necessitat, perquè
enyoro el caràcter de la gent i el
paisatge, d’esta manera puc
retrobar-me i expressar tot lo
que sento. La segona perquè
volia transmetre a mons fills l’amor que tinc per la meua terra i
ensenyar-los-hi les meues arrels
per a que puguen entendre una
mica més perquè sóc com sóc o
perquè parlo com parlo. I la tercera perquè penso que és una
bona manera de promocionar
los pobles de les Terres de l’Ebre
aquí i més enllà del nostre territori. Són contes que semblen
petites guies dels pobles i si ajuden d’alguna manera pos millor.
El nostre lema és que per a que
una terra segueixi viva s’ha de
valorar, cuidar i promocionar. No
m’agrada pensar que hi ha tradicions d’un poble del nostre territori que no es coneixen al poble
del costat i de la mateixa manera intento fer saltar el cuquet de
la curiositat a la gent que no
coneix la nostra terra, per exemple gent de la mateixa província,
als que les Terres de l’Ebre els
sona com a un territori llunyà
quan en realitat està a una hora
de distància de la capital de província.
ME:Uns llibres per compartir
pares i fills?
NI: Sí. Estem veient que tenim
un ampli ventall d’edats que ens
segueixen. Un dels objectius és
que pares i fills o iaios i nets interactuen entre ells. Los menuts
aprenen i els grans recorden i

poden explicar les seues experiències complementant el conte
i fent-lo més enriquidor. D’aquí
que siguen contes intergeneracionals.

segons el poble protagonista,
esta varietat mos fa ser més
especials i proporciona una
riquesa excepcional perquè som
capaços de mantenir-ho.

ME: Quines diferències hi ha
entre escriure per a nens i
escriure per adults?
NI: El vocabulari i la manera de
narrar els fets ha de ser més planera, però sense deixar de
banda el contingut pedagògic i
la frescor que fa que no s’avorrisquen a la tercera pàgina.

ME: Com treballes?
NI: La base dels meus contes és
el treball de camp. Faig entrevistes a la gent per a captar l’essència del caràcter de cada poble i
entendre quines coses són
importants per a ells i mantenirles vives, també em documento
en llibres i experimento al màxim
visitant o participant dels actes
del poble protagonista. La inspiració pot arribar en qualsevol
moment i el lloc pot ser on
menys t’ho esperes, per això
sempre intento portar un boli i
paper a prop per a que no s’escapen les idees.

ME: La literatura infantil hauria
de ser divertida i educativa,
quina d'aquestes funcions seria
una prioritat per a tu i quines
serien les principals característiques de la literatura infantil.
NI: Les dos. Intento conscienciar
als més menuts de lo important
que és estimar i cuidar cadascun
dels seus pobles i explicar orgullosos allà on vagin totes les
coses boniques que tenen i que
són el resultat de l’esforç dels
seus avantpassats i si cal també
han d’explicar els punts febles
per a col·laborar a millorar-ho de
grans, d’una manera fresca i graciosa intento promoure l’hàbit
de la lectura i també que sigui
una eina per a usar a les escoles,
trobant als diàlegs paraules que
solen usar en lo seu parlar diari
penso que també és una manera
de sentir-se més còmodes i predisposats a entrar dins de la
història. M’agrada posar les
variants per dir una mateixa cosa

ME: Qui tria les il·lustracions?
NI: Jo el que faig és transmetre
al meu equip el que vull que
quede plasmat a la imatge final.
Primer el fotògraf, l' Alfred
Blanch busca l’indret que li dic
que m’agradaria que el lector
vegi, després li explico a la il·lustradora, la Míriam Cid, quina
expressió i acció dels personatges voldria que quedés palesa al
dibuix i una vegada ha captat la
meua idea, passa els dibuixos a
la noia que fa el tractament d’imatge, la Marina Rascón, per a
ajuntar-ho tot.
ME: L'elecció dels personatges
dels teus llibres, la Bàrbara i el
Jaume.

NI: Inspirant-me en los meus
bessons que ara tenen 10 anys
vaig crear els personatges de
Bàrbara i Jaume que són dos
nens que sempre van en bicicleta i són molt curiosos! La col·lecció es titula El Montsià de
Bàrbara i Jaume (en honor als
dos patrons dels meus dos
pobles la Ràpita i Santa Bàrbara).
ME: Els teus llibres passen una
mena de prova per part dels
teus fills abans d'enviar-los a
l'editorial?
NI: Els meus fills participen en el
treball de camp quan és possible
i els hi dic que es posen en situació i m’expliquen què farien ells
si es trobessen a cadascun dels
pobles, saben per on anirà el fil
conductor però la lectura la fan
una vegada ja està publicat, com
la resta de nens.
ME: Què llegies de petita?
NI: A vore si me’n recordo...contes dels germans Grimm,
Perrault, Puck, Esther, Las aventuras de los Cinco, Cavall Fort,
Ot el Bruixot, reflexions
d’Snoopy i Mafalda, els tebeos
de Zipi i Zape, Carpanta, Rue
Percebe, Mortadel·lo i Filemó,
llibres sobre animals…
ME: Ens podries fer cinc cèntims
dels teus llibres?
NI: Tenim cinc contes publicats i
a l’octubre ja seran sis. El primer
”Un tresor dins la muntanya”
tracta sobre el descobriment de
les
pintures
rupestres
d'Ulldecona, que com ja sabreu

són patrimoni mundial declarades per la Unesco. El segon “Un
Sant Jordi especial” tracta sobre
La Ràpita i en especial sobre el
dia de Sant Jordi, tradició pesquera, les muscleres, arquitectura en època de Carles III, etc. El
tercer “Descobrim l’or de la
Plana!” tracta sobre la producció
de l'oli a Santa Bàrbara. És un llibre per valorar la faena que
comporta cuidar una oliva des
de que surt a l'arbre fins que
arriba a la cooperativa, molts
nens només veuen les ampolles
a les botigues. El quart es titula
“Entre la serra i la mar” i està
dedicat al municipi d’Alcanar,
tracta sobre el seu origen iber, el
conreu de les clementines i de
com les seues terres han estat
transformades a base de molt
d’esforç per arribar a com són
ara. El cinquè dedicat a Sant
Jaume d’Enveja, en ple cor del
Delta de l’Ebre, es titula “Els ritmes del Delta de l’Ebre”.
L’essència dels pobles del Delta
de l’Ebre no s’entendria sense
tenir en compte els ritmes musicals, per això al títol hem posat
“els ritmes”, perquè el Delta no
només té ritmes naturals sinó
també musicals.Tracta del cicle
de l’arròs, la jota ebrenca, el riu i
moltes coses més com el tema
del transvasament. I del sisè que
el presentarem ara a l’octubre de
2016 només us puc dir que no
podreu evitar anar a provar l’experiència si no la coneixeu, prepare-us per a embrutar-vos!
ME: Ep! El Més Ebre ja sap de
que tracta el sisè conte però ho
mantindrem en secret.....Teniu
fins i tot una banda sonora de la
col·lecció? Explica’m…
NI: Sí, li vaig demanar a Arturo
Gaya que ens compongués una
jota i penso que és lo millor que
he fet. En la cançó queda molt
clar qui són i què fan los protagonistes. La música igual que el
nostre parlar mos identifica allà
on anem, la podeu trobar posant
a youtube amb el nom de Jota a
Bàrbara i Jaume”.
ME: Projectes?
NI: Acabar la col·lecció dels
pobles del Montsià i esperar que
altres pobles de les Terres de
l’Ebre vulguin que Bàrbara i
Jaume els visiten per a escriure
un conte sobre els seus tresors.
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A L’AMPOLLA. L’ESPANYOL FOU EL CAMPIÓ

El Torneig Jordi Pitarque és un nou èxit
El passat dissabte es va celebrar a l'Ampolla la VI edició del
Torneig de Futbol Base, Jordi Pitarque Ceprià en categoria Aleví
F7. En aquesta edició igual que les anteriors van participar 16
equips, dels quals cinc pertanyen a clubs de primera divisió:
Vila-real CF, RCD Espanyol,CF Barcelona i dos invitats de luxe,
Màlaga CF i Sevilla CF. També van ser-hi equips amb gran
potencial en el futbol base com el Reus Esportiu, Club Gimnàstic
de Tarragona, UE Santes Creus, Escola de Futbol Sant Pere Sant
Pau, Alboraya UD del país València, Lleida Esportiu CF de la
Terra Ferma, Cornellà CF, del Barcelona, juntament amb els
equips de les terres de l'Ebre UE Rapitenca, CF Amposta i CF
Ampolla. Un cartell de luxe que van delectar al voltant de cinccents aficionats que van anar passant per les instal·lacions
Municipals durant tota la jornada. A la tarda es van celebrar els
quarts de final i semifinals tant de consolació, com finals i la
gran final. La final de consolació la va jugar el Vila-Real CF i la
UE Rapitenca i el resultat va ser de 6-2. Les semifinals les van
jugar RCD Espanyol-Alboraya UD i el resultat va ser d'1-0 i CF
Barcelona-Cornellà 1-0. I la gran Final la van disputar els dos
equips catalans, i el resultat va ser favorable al conjunt perico
per un ajustat 1-0. Una gran jornada, com ja ho havia estat el
cap de setmana anterior amb la fase prèvia. Un nou èxit gràcies
al treball de l’Associació Esportiva Jordi Pitarque. Ells són el
motor d’un esdeveniment consolidat i que creix cada any. Un
referent en els tornejos de futbol base. L’organització, el desplegament que s’efectua al camp municipal de l’Ampolla i el tracte que reben els equips que, per aquest motiu, volen tornar, distingeixen el Torneig Pitarque. La vessant esportiva cada any es
millora, però també cal destacar la solidària i, sobre tot, l’emocional. El record a Jordi Pitarque amb futbol i amb joves jugadors. Un Torneig amb gran sentiment i emoció com la que es va
viure en l’entrega de trofeus. L'Associació Esportiva Jordi
Pitarque Ceprià vol donar “les gràcies a tots aquells que fan
possible que la flama de Jordi estigui present. 7 vegades gràcies”. A les imatges, l’Espanyol campió, el Barça, subcampió, i el
Reus Deportiu lliurant una samarreta amb el 7 de Jordi Pitrque
al seu germà, Dani.
DEMÀ DISSABTE

Va per tu Vidal!
Demà dissabte 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 h amb un
descens de BTT
amb remuntadors.

CLUB HANDBOL AMPOSTA

El juvenil, a lliga catalana

Merescuda victoria de l'equip juvenil a Cerdanyola que
certifica que aquesta temporada 2016-2017 estarà entre
els 12 millors equips de Catalunya disputant la Lliga
Catalana. Partit sempre controlat per les noies de Noel
que a la primera part ja guanyaven 6 a 16. Un altre gran
èxit per al club. Una fita històrica i important per a la base
i per al futur de l’entitat. D’altra banda, el sènior comença
la lliga demà dissabte rebent l’Elda (19h).

CB CANTAIRES

Segueix la preparació
Les Vinyes del Convent C.B
Cantaires Tortosa visitava el
poderós equip del Reus
Ploms, en el seu segon
encontre dels quatre que té
previstos. L’equip sabia
d’entrada que s’enfrontaria
a un rival de luxe amb
experiència a la categoria, i
així va ser: un test duríssim
per al conjunt ebrenc. Els
últims 5' Les Vinyes del
Convent va sortir molt fort, amb molta intensitat, aconseguint un parcial de 2-11 i després d’això, mantenint la
calma justa per a tancar l’encontre amb un 95-99.
Comentar que aquest dimarts s’incorporaven als entrenaments Luc Archimede i el nou fitxatge, Ervin Gogo, jugador de Macedonia.
Tots dos debutaran el proper Diumenge 18/9/2016 a les
18:30 Pavelló Ferreries contra els Amics de Castelló, en
un altre partit de pretemporada.

Canal Terres de l'Ebre estrena el seu primer 'reality' aquest diumenge
A les 22.30 h
Les Terres de l'Ebre estaran representades a 'Joc d'Amfitrions', el primer 'reality' que s'estrena a Canal TE i en què 12 concursants d'arreu de Catalunya competiran aquesta tardor per erigir-se en el millor amfitrió del seu municipi. Produït per La Xarxa
amb el suport de Canal Reus TV, el programa recorrerà la geografia catalana i en cada episodi un dels participants introduirà la
resta en els aspectes més rellevants del seu poble o ciutat
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UE RAPITENCA. EL JUGADOR JA TÉ LA BAIXA DEL TORTOSA

Torneig Jordi Pitarque

Aleix ja pot jugar
I no serà la darrera incorporació. Avui pot fitxar un mitja punta i s’esperen dos jugadors més
La setmana passada parlàvem de l’afer Aleix Salvadó. Ara ja està solucionat. La Rapitenca es va posar en contacte amb el Tortosa i si bé no va rebre la baixa per a poder jugar el cap de setmana passat, si que va tenir-la ahir dijous i diumenge ja podrà entra en
la convocatòria si el mister German ho creu oportú. No serà la única novetat de la Rapitenca que, des de dimecres, té un jugador que també podria fitxar. Ahir la nit s’estava
pendent d’arribar a una entesa. Es un mitjapunta que podria adaptar-se a l’equip. I el capitol d’altes podria no acabar aquí perquè la defensa es podria apuntalar amb més incorporacions. Cal dir que el defensa paraguià amb qui ja hi havia un acord, tal com vam
anunciar la setmana passada, no fitxa per temes burocràtics. D’altra banda, la Rapitenca
rebrà diumenge el Balaguer (12h), líder del grup havent guanyat els dos partits en els que
no ha rebut cap gol i n’ha fet 4. La Rapitenca, per la seua banda, en la jornada passada,
va perdre per 2-0 a Sant Ildefons. Segons German Inglés, tècnic rapitenc, “no vam fer un
mal partit, l’equip va jugar ben posat, i, tot i que potser va mancar-li més profunditat, va
tenir opcions aillades com una d’Àlex Forés davant del porter a l’inici de la represa que
hagués pogut ser l’empat. Estic descontent pel resultat però satisfet del treball. L’equip,
tot i rebre el 2-0 al minut 72, va donar la cara fins el darrer instant”.

Aleix Salvadó.

La Rapitenca rebrà diumenge el líder de

El defensa paraguià que havia de fitxar,

l’inici de la competició, el Balaguer

finalment no ho farà per temes burocràtics

PROPERA JORNADA
3a DIVISIÓ
Santfeliuenc-ascó diss. 18h
PRIMERa CaTalaNa
Rapitenca-Balaguer diu 12h
Reus B-J i Maria diu 17h
SEGONa CaTalaNa
Dissabte
Reddis-Batea (16h)
Vendrell-Hospitalet (18h)
Diumenge
Catllar-Tortosa (12h)
Salou-Cambrils U (16.30h)
Valls-la Cava (16.30h)
Gandesa-Ulldecona (17h)
amposta-la Riera (17h)
Camarles-Torredem. (17h)
TERCERa CaTalaNa
Dissabte
Catalònia-aldeana (16.30h)
Diumenge
Pinell-J i Maria (16.45h)
S Bàrbara-Corbera (16.45h)
ampolla-Roquetenc (17h)
alcanar-Flix (17h)
R Bítem-la Sénia (17h)
Olimpic-Perelló (17h)
Vilalba-l’ametlla (17h)
S Jaume-Godall (18h)
QUaRTa CaTalaNa
Dissabte
Tivenys-l’ametlla (16.45h)
Masdenverge-Catalònia (18h)
Batea-M Nova (19.30h)
Diumenge
ascó B-Bot (16.30h)
arnes-Ebre Escola (16.45 h)
Ginestar-Fatarella (16.45h)
Deltebre-Xerta (17h)
Benissanet-alcanar (17h)
Camarles-amposta (19h)

TERCERA DIVISIÓ. (2-1), CONTRA EL JÚPITER

L’Ascó remunta en els darrers cinc minuts
Osado i l’ampostí Bertomeu van capgirar el marcador (83 i 85)
L’Ascó va assolir la segona victòria de la temporada, contra el Júpiter (2-1). Un partit tens i estrany que es va decidir en els darrers minuts. Després d’un primer temps igualat, amb més domini local, a la represa els visitants es van avançar en el marcador. Amb el 0-1, el Júpiter es va
fer fort en defensa i l’Ascó es va abocar. El premi va arribar al minut 83 amb el gol d’Osado. L’equip de la Ribera, esperonat, va seguir insistint i l’ampostí Víctor Bertomeu va marcar el 2-1 daant el deliri de l’afició local en uns instants tensos per una incidència que va succeir entre un nen
que va buscar les pilotes que van fora del terreny de joc i el tècnic visitant. Al final, 2-1.
Incidència. El tècnic del Júpiter, Juanjo Garcia, aclaria que “al minut 87, quan l’Ascó guanyava 2-1, la pilota surt fora, i al veure que el nen no me la donava, li pregunto si no me la volia
donar, i em va contestar que no, que si guanyaven li havien dit que no (cosa que entenc, ja que
forma part del futbol). Això ha estat tot. No ha hagut res més. Però no accepto que des de la
graderia hi hagi algú que m’acusi d’haver maltractat a un nen. No és cert i això mai ho faria”.

VA ACABAR JUGANT AMB L’EQUIP ON ES VA CRIAR ESPORTIVAMENT

Roquetenc: homenatge a Carlos Gilabert
Dissabte passat, coincidint
amb el debut del primer equip
del Roquetenc a casa, en el present campionat, la directiva que
presideix Loli Mulero va fer-li un
reconeixement a Carlos Gilabert,
jugador de Roquetes, un dels
més destacats en la història del
club i que la temporada passada
va acabar amb el seu Roquetenc, tancant així la seua brillant
trajectòria com a futbolista. Gilagol ha decidit penjar les botes.

Avui no és dia de polèmica. O d’aclariments. Els deixo per més endavant. Avui és
dia de transmetre el que vaig sentir el dissabte a les 21 hores al camp de l’Ampolla.
S’estava fent l’entrega de trofeus del Torneig Jordi Pitarque. Jo estava prop d’on es
lliuraven. Una sensació d’emoció envadia les instal.lacions
esportives de l’Ampolla. El camp de Jordi. L’ambient era immens amb tots els equips esperant el seu trofeu per haver
participat i un gran nombre de públic a la graderia gaudint
del que va ser una festa. La sensació era aquesta. Satisfacció i emoció. Satisfacció, independentment dels resultats
dels partits, per un nou pas endavant de l’Associació Esportiva amb la feina que estan fent durant l’any i que es veu
reflectida amb el Torneig. Una feina, però, que no acaba
aquí i que té altres vessants com la solidària i la formativa.
I emoció pel valor del record a Jordi.
Vaig entrevistar per a Canal Terres de l’Ebre a Josep Roca, director del Torneig. La seua mirada ho resumia tot. Un
any més, vaig notar-ho. Era la mirada d’una persona feliç,
satisfeta amb tot el que s’està aconseguint amb un esdeveniment, el Torneig Pitarque, ja consolidat gràcies a la bona
feina d’un col.lectiu. Roca, a l’entrevista esmentada, no va
poder evitar les llàgrimes quan vam recordar a Jordi. No calien paraules.
Una nova edició del Torneig Pitarque és un èxit per tot.
L’Ampolla, cada vegada més, té més repercussió a través
d’un esdeveniment esportiu de gran valor pel futbol base.
I que compleix els objectius pels quals fou creat (esportius,
solidaris i emocionals). Allí vaig estar, com sempre col.laborant. I allí vaig viure el sentiment que planejava pel camp.
Només us puc dir, a tots els que ho feu possible, moltes
gràcies per aconseguir-ho.

PRIMERA CATALANA

Una jugada polèmica priva de la
victòria al Jesús i Maria
El Lleida B empata al minut 93
Empat a l'Aube amb el Lleida B (3-3). Els locals van començar bé, avançant-se amb un gol de Danilo, que va fer una
rematada amb el cap. Però, poc després, arran d'una acció en
què els locals reclamen mans del jugador visitant, en l’acció
prèvia, el Lleida B va empatar. Acte seguit, desajust de marcatge local i gran acció de Gerard que va fer l'1-2. Fins el descans, el Jesús i Maria va gaudir de dues ocasions clares mentre que els lleidatans, a la contra, també van tenir la seua. A
la represa, els visitants es van defensar enrera perquè el Jesús
i Maria, arriscant amb els canvis, va pressionar molt amunt.
Les opcions locals no van aprofitar-se. Però, en la recta final
del duel, Alberto Cuenca va fer un gol de mag, amb un control orientat i un tret parabòlic des de fora de l'àrea. Era el 22. El Jesús i Maria va insistir i a la sortida d'un córner, en el rebuig, fou Adrià qui va marcar un gran gol. També
espectacular. El partit semblava que acabaria 3-2, però el Lleida va empatar en temps afegit amb un gol de Jordi, jugador
que va fer-li una falta clamorosa al defensa partidalenc, Herrero, que tenia la posició guanyada. La jugada no tenia dubte. Final amb protestes locals i empat a 3.
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ELS D’ALBERT COMPANY GUANYEN AMB CLAREDAT PER 1-3

Victòria brillant de l'Amposta a Ulldecona
L'equip d'Albert Company va guanyar per 1-3. Ja ben aviat, es va comprovar que l'Ulldecona volia esperar replegat i li cedia la pilota a
l'Amposta. Aquest plantejament es va accentuar una vegada es va avançar en el marcador amb el gol d'Amado, en una acció desviada per
un defensa visitant (4’). L'Amposta havia començat jugant amb poca intensitat. Però es va posar dins del partit mentre l'Ulldecona es veia
obligat a defensar massa enrera. Felipe, que va fer un gran partit, va empatar amb un gran gol, des de la frontal de l'àrea gran. Amb l'empat, l'Amposta va agafar el domini i va oferir molt bones sensacions com a equip conjuntat i que sap el que vol. I que a més té arguments.
Una recuperació de pilota visitant, contraatac ràpid i Versiano, que visitava el seu exquip, va marcar l'1-2. L'Ulldecona, en aquesta fase, va
reclamar un penal, que no fou xiulat. L'Amposta va arribar al descans crescut i podent sentenciar amb
tres ocasions clares de gol que no va aprofitar. Va perdonar. A la represa, com era d'esperar, l'UlldeFormació de l’Ulldecona. Foto: Braian Queralt
Proper partit
cona va avançar línies i va arriscar amb defensa de tres passant a Moha al centre del camp. Els falduts
van pressionar ben amunt a un Amposta que es va haver de defensar més enrera però que va saber
fer-ho amb encert. L'Ulldecona va tenir una opció per a poder empatar. Molt clara. No va empatar i amb espais, un gran Amposta va sentenciar arran d'un
L’Amposta rebrà la Riera, en
contraatac d'escola. Eudald va definir l'1-3. L'Amposta va tenir altres opcions per marcar més gols. Molt bona impressió ampostina amb un equip que està
la propera jornada
adaptat i que serà dels competitius a la categoria, amb un Felipe extraordinari. Un conjunt, en general, treballador i que li posa intensitat al seu joc.

DIUMENGE VISITA EL CATLLAR

DIUMENGE REBRÀ EL TORREDEMBARRA

ELS DE RAFEL VAN EMPATAR A RODA (0-0)

El Tortosa guanya amb
comoditat el Salou (3-0)

El Camarles es refà de la primera
derrota guanyant a la Riera

El Gandesa rebrà diumenge
l’Ulldecona, en el derbi

Maikel i Virgili (2) van marcar. El Tortosa es va imposar al Salou
(3-0) i és líder, amb els mateixos punts que Amposta, Valls, i Hospitalet, equips que han guanyat també els dos partits. Els d'Àngel
Garcia van ser els dominadors de la pilota des de l'inici davant d'un
Salou respectuós i que es va tancar darrera. Els locals, ja al primer
temps, van gaudir de nombroses ocasions a més del gol de Maikel,
que fou clau poc abans del descans. Amb l'1-0 es va arribar al descans. Durant la primera meitat es va produir l'anècdota de que l'àrbitre va permetre aturar el partit (com un temps mort) perquè els
jugadors i ell mateix, amb els seus assistents, puguessin refrescar-se
a les banquetes. A la represa, aviat, el Salou es va quedar amb deu
i el partit no va tenir més història. El Tortosa va combinar i va obrir
el camp aconseguint noves arribades. Dues incursions per banda
esquerra de Dani, amb centrades genials, van permetre dues rematades d’un Virgilli que no va perdonar. Dues jugades calcades. Amb
el 3-0, els roigiblancs van gaudir de noves arribades però el marcador ja no es va moure. El Tortosa, refermant la seua condició d'equip que buscarà l'ascens, ha sumat els sis punts oferint la seua
qualitat individual i també una bona actitud en conjunt. Destacar el
partit dels laterals, el jove Marc Vilarroya i Dani Bel.

El Camarles va guanyar el primer partit, al camp de la Riera, recuperant-se de la derrota contra l’Ulldecona. Segons Xavi Cid,
“els primers deu minuts foren igualats, sense un dominador clar.
Però, poc a poc, ells van passar a defensar més a camp propi i ens
cedien la inciaitiva. Nosaltres vam agafar-la i, a més, vam tenir
tres opcions molt clares, una de Carles, una de Cristian i una d’Edgar, per avançar-nos en el marcador. Ells no ens van crear gairebé perill”. A la represa, segons el tècnic, “va seguir la mateixa
dinàmica, i, amb els minuts, més ocasions nostres. Dues de Raul,
una d’Edgar, una altra de Carles...però no marcàvem i per això el
partit estava incert. Jugàvem molt bé però ens faltava definir, tenir encert en la darrera passada. També cal destacar la gran actuació del porter de la Riera, Victor Contreras”. El gol va arribar,
de penal: “acció de Carles i un defensa en la mà estesa va desviar la pilota. Per a mi clar. Indiscutible. Amb el 0-1, ells van pressionar amb un joc directe però ens vam mostrar molt segurs i vam
mantenir la victòria. Una victòria penso que merescuda i curta per
les opcions. Era important refer-nos de la derrota de la jornada
passada. Lamentar les ocasions pèrdudes però valorar que les van
crear i més fora de casa, i també el fet que no vam rebre cap gol;
en defensa vam recuperar el nivell de la pretemporada. Buscarem
fer bona la victòria diumenge, contra el Torredembarra”. Raül
Teixidó va transformar el penal que fou el 0-1 (82’).

El Gandesa va empatar, al camp del Roda, en la segona jornada (0-0). Segons el tècnic, Rafel Navarro, “la valoració és positiva. Vma puntuar en un camp en el que les darreres tres temporades havíem perdut. Camp complicat. Penso que el més
important fou la imatge d’equip sòlid i serio que vam oferir. Segon sense encaixar cap gol i fins ara demostrem que és difícil que
ens marquin. Partit igualat, amb alternatives, i que, sobre tot a
la segona meitat, va estar obert, amb ocasions pels dos equips.
La nostra més clara, una de Genís que es va quedar sol davant
del porter rival, apofitant una indecisió de la defensa local. Ells
també n’han tingut i per això penso que l’empat és meritori,
considerant també que el Roda és un equip fort i competitiu”.
En la jonada, vinent, el Gandesa rebrà l’Ulldecona, “amb el desig de refermar el bon inici de lliga, de les dues jornades”.

MOHA VA DEBUTAR AMB ELS DE NAVARRO

La Cava visita
el Valls amb
necessitat de
retrobar-se

La Cava no ha començat bé la lliga. Diumenge, després de perdre la primera jornada a Gandesa, va empatar amb un dels equips que debuten, el Segur (2-2). Llaberia va fer l’1-0 però la Cava no estava dins del partit, i el Segur, a còpia d’il.lusió i amb molta actitud, va saber aprofitar les concessions locals, remuntant amb
l’1-2. Agustí, arran d’un córner, empatava abans del descans. A la represa, quan va debutar Moha (jugador
que arriba de la Rapitenca), la Cava va dur la iniciativa però no va tenir claredat ni encert en els darrers metres. I no va poder doblegar un Segur que en alguna contra va inquietar. Segons Sergio Navarro, tècnic local, “no vam jugar bé i vam tenir dificultats davant d’un equip que va tancar molt els espais. Hem de millorar però també hem de veure que estem en procès d’adaptació i que ens està costant”. La Cava visita el Valls,
un partit per a poder reflectir les possibilitats de l’equip cavero davant d’un dels capdavanters del grup.

DEBUT HISTÒRIC A LA CATEGORIA, A CASA

El Batea no es doblega fins els
darrers minuts, contra el Valls
El Batea va perdre en el debut a casa, en la Segona catalana. Va
caure contra un dels favorits a l’ascens, el Valls (0-3). Però, tot i el
que indica el resultat, els locals, amb el suport d’un gran nombre
d’aficionats, van estar ben posats en la primera meitat, quan el
partit fou igualat i quan van tenir dues opcions per marcar. Al descans s’arribava amb el 0-0. A la represa, el Batea va seguir amb
molta intensitat. Però l’ofici i l’encert a pilota aturada va decidir.
Ferri va fer el 0-1 i, arran d’un altre córner, el Valls posava el 0-2.
Malgrat això, i amb els ànims de l’afició, el Batea va continuar
pressionant i va tenir noves oportunitats com un tret al pal. A darrera hora, el Valls va assolir el 0-3. Miguel i Agustí foren baixa i
ofensivament es va poder acusar. “Hem d’apendre per adaptarnos a la categoria i si juguem amb aquesta actitud i intensitat, ho
aconseguirem”, diu Roca, tècnic local.

JOAQUIN CELMA. L’ANÀLISI

Què li passa a la Cava?
Tortosa i Valls ja estan comandant la classificació juntament amb
un Amposta que, de moment, m'esta sorprenent. Crec que quedarà
més amunt del que vaig pronosticar. L’equip sorpresa, fins ara, de la part alta és
l’Hospitalet. Ja veuran com aquesta lliga a la part de baix s’anirà clarificant molt
aviat, en dues jornades, nou equips encara no han guanyat. La pregunta del
milió: què li passa a la Cava? Sota el meu punt de vista li falta intensitat i que
quan no tenen la pilota es posen nerviosos. A més, Chimeno surt d'una lesió. Li
pregunto al seu mister Sergi què passa: "Tot bé, tot correcte. A seguir treballant
per millorar", em diu. Diumenge, en guanyar a Valls, tot arreglat. El Gandesa en
dues jornades zero gols rebuts. El Batea va aguantar fins al 56 al Valls que va marcar dos gols de córner. El Tortosa, set gols en els dos primers partits i està imbatut, però s’ha enfrontat a rivals fluixos. Ulldecona va perdre el derbi. Amado, que
juga millor a segona catalana que a tercera ja ha fet 3 gols. Per a mi l'equip que
està sorprenent és l'Amposta. Gent molt jove, amb ganes i amb moltes variants
en el seu joc, gairebé els podria assegurar que quedarà entre els quatre primers.
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VICTÒRIA DELS DE DAVID BURGOS PER 5-2

Pedrosa lidera la victòria perellonenca amb un ‘hat-trick’

El Santa Bàrbara perdona i l’Ampolla fou molt efectiu

El Perelló guanya l’Ametlla per 3-2, amb un hat-trick (2 de penal). La Cala va començar molt millor el partit. Rullo, explosiu per la dreta, va crear fins a tres ocasions clares. I va ser Bonachi, arran
d'un rebot, qui va fer el 0-1. El partit es va anar igualant. El Perelló va entrar en situació a través
d'una jugada de Pedrosa que va acabar en penal. Un penal molt dubtós perquè és Pedrosa qui va
buscar el contacte. El jugador del Perelló, va empatar. Amb l'1-1 i fins el descans, el derbi, que va
tenir intensitat i contacte, es va travar. A la represa, els caleros van avisar amb una nova ocasió.
Però va ser el Perelló qui va marcar arran d'un altre penal, aquest més clar. Pedrosa va establir el
2-1. El gol va afectar als caleros que, no obstant, van poder empatar amb un tret de Rullo que va
anar al travesser. Del possible 2-2 es va passar al 3-1 amb una falta lateral que va rematar de cap
Pedrosa. Ja en temps afegit, Hèctor va aconseguir el 3-2 de falta. Els de Vilabrú, en la darrera jugada, encara van fer una rematada per a poder empatar. Al final, 3-2. Primera victòria d'un Perelló que té la baixa de Magí. La Cala va oferir una bona imatge d'equip amb marge de millora i que,
si juga com al Perelló, evolucionarà durant la lliga. El derbi, amb gran ambient, no va decebre.

Primera victòria dels de David Burgos en un partit boig. El Santa va començar el duel amb les idees clares. Volia pressionar dalt de tot a l'Ampolla. Va fer-ho bé. A més, Baiges va refermar els de la
plana amb el 0-1 amb gol, com sempre, dedicat a Pitarque. Amb els minuts, l'Ampolla va reaccionar i una bona combinació de David i Gallego va culminar-la el primer amb l'empat. L'Ampolla havia millorat però en la darrera fase del primer acte, el Santa va tornar a guanyar metres i Baiges va
marcar l'1-2. I Calafat enviaria una pilota al pal. A la represa, el partit va seguir fracturat, potser encara més. El Santa va gaudir de dues noves ocasions però va ser la qualitat individual que té l'Ampolla la que va decidir. Un gran gol de Dani Barroso, amb tret des de 25 metres, va valdre l'empat.
El Santa Bàrbara va acusar-ho i acte seguit, Paco Casas, el millor dels locals, per la dreta, va fer una
centrada que va rematar Regolf amb el 3-2. Malgrat això, en un partit sense consistència defensiva, Toni Calafat va tenir dues situacions de gol. L'empat no es va produir i va ser l'Ampolla, amb
més pegada, qui va sentenciar a través de Gallego, amb una rematada al segon pal. Era el 4-2. Ja
en els darrers minuts, Manolo establia el 5-2. Un resultat molt inflat pel que va ser el duel.

CRISTIAN DIAZ, NOU FITXATGE DELS DE BÍTEM

BONA IMPRESSIÓ DE L’OLÍMPIC (2-0)

BONA IMATGE DEL CORBERA

La Sénia va tenir més eficàcia

El R Bítem remunta a Godall

L’Aldeana, amb deu, pateix però guanya

Partit molt igualat i atractiu que no es va decidir fins el minut
70, quan va arribar el 2-0. Primera meitat més de control de pilota de la Sénia davant d’un Olimpic ben organitzat i que sortia
bé a la contraaatac. Així va tenir les seues opcions, clares per fer
el 0-1. Mallol, molt incisiu, estava sent assistit quan es va produir
l’1-0. Joan Zaragoza va fer-lo. Els morencs consideraven que “va
haver-hi fora de joc en la jugada”. A la represa, el partit va seguir
igualat i obert. A la contra, els morencs van tornar a tenir una
ocasió, per empatar. Però la Sénia, amb molta pegada, al minut
70, va sentenciar. Passada de Marc Lleixà i David Callarisa que va
driblar el porter i va marcar. Els morencs al final van intentar-ho
gaudint d’un parell d’arribades però sense encert. Bon partit.

El R. Bítem va guanyar a Godall en un partit igualat i incert fins
el final (1-2). Els locals es van avançar amb una acció de Xescu, jugador que protagonitza els atacs godallencs. Els visitants van remuntar amb un gran gol de Xexu. Va enviar la pilota per l’escaire.
Emili, oportunista, va establir l’1-2. Segons Alfredo Fuster, tècnic
del Godall, “va ser un partit igualat amb poques opcions, si bé el
R. Bítem en va tenir algunes més. Va guanyar l’equip amb més ofici. A nosaltres ens falta rematar la feina, una vegada anem guanyant”. Parra, del R. Bítem, admetia que “va costar adaptar-nos
però vam fer-ho i vam assolir un triomf treballat davant d’un Godall lluitador”. Cristian Diaz, exRoquetenc, ha fitxat amb el R. Bítem. És un mitjapunta ofensiu que pot aportar molt a l’equip.

L’Aldeana va sumar la segona victòria, contra el Corbera (2-1).
Els aldeans van començar força bé, dominant i fent dos gols, obra
de Marc Gonzalez i de Robert. Però es van quedar en deu i van patir fins el descans, quan el Corbera, a més, va reduir distàncies amb
el 2-1. A la represa, d’entrada, els locals van perdonar dues ocasions i després el Corbera va insistir però els aldeans van defensarse amb treball conservant la victòria, destacant el debut del porter
juvenil de primer any, Carlos. Segons Bartolo, tècnic local, “he de
felicitar els jugadors per l’actitud aconseguint una victòria davant
d’un Corbera que em va agradar per la seua proposta i joc”. El porter Quim, per una lesió, deixa el futbol: “un gran porter, una gran
persona i un gran amic. Molts d’ànims”, li desitja Bartolo.

TRIOMF CONTRA EL J I MARIA (1-3)

CONTRA EL ST JAUME (2-0)

EN EL DERBI, AMB EL PINELL 3-2

Javi Asin impulsa el Cata

Primers punts pel Flix

Efectivitat del Vilalba

El Jesús i Maria B va vendre cara la derrota
contra el Catalònia(1-3). Va avançar-se arran
d’un penal a Rullo que va transformar Agustí. El
Cata va empatar arran d’un altre penal que va
venir per una acció de pilleria, quan va traure una
falta ràpida al mig del camp. Asin va empatar. En
un llançament de banda, Asin va marcar l’1-2. A
la represa, Pau Diez va sentenciar amb l’1-3. Segons Enric Galve, del Jesús i Maria, “l’ofici del
Catalònia va decidir un gran partit dels dos
equips”. Fernando Garcia, del Catalònia, valorava la feina: “ens vam adaptar bé i vam tornar a
remuntar davant d’un rival que em va agradar,
equip jove que penso que serà molt complicat de
guanyar-li al seu camp”.

El Flix va assolior la primera victòria, contra
el Sant Jaume, però va patir fins el final. Primera meitat igualada, amb poca profunditat pels
dos equips i un Sant Jaume que, tot i les baixes, estava ben posat. A la segona meitat, als
4’, acció d’Esteve i jugada desafortunada dels
visitants que va ser l’1-0. El Flix, amb els minuts, va jugar més còmode i va poder fer altres
arribades. El St Jaume va poder empatar però
Jordi va evitar-ho. I al final, Jacob va sentenciar
amb el 2-0. Segons Oleguer, del Flix, “em va
sorpendre el S.Jaume, bon equip i que va intentar jugar sempre la pilota. Potser li va mancar profunditat però és que nosaltres vam estar
molt bé defensivament. Em va agradar”.

El Vilalba va sumer el primer triomf, en el derbi contra el Pinell (3-2). Els dos equips van coincidir en dir que el partit fou equilibrat i que va decidir l’efectivitat local. Sisco Mendez va fer l’1-0,
però Víctor Bertomeu (exVilalba) va empatar
(15’). Un minut després, Albert establia el 2-1.
Des del Pinell aclarien que “dins de la igualtat del
derbi, pensem que vam tenir ocasions clares per
empatar, tant a la primera meitat com a la segona. Vam fer un pal i el seu porter va estar encertat. Però ells van decidir en una contra al minut
68”. Mendez va repetir marcant el 3-1. Edu Maestre, molt bon jugador, va fer el 3-2, ja al final.
El Vilalba ha fitxat al porter Joan Aubanell (exBatea).

Els favorits per als ascensos

SANTI VA MARCAR EL GOL (0-1)

L’Alcanar creix amb la
victòria a Roquetes
El Roquetenc va cedir la segona derrota davant d’un Alcanar que, amb dues victòries per
la mínima, és un dels 5 equips que porta sis
punts. Els locals, amb molta renovació, els costarà adaptar-se a la nova temporada.
Primera meitat amb domini altern i poques
ocasions, si bé l’Alcanar va tenir les dues més
clares, una de Sergio Ruiz i una altra de De la
Torre, que va evitar Àlex, porter local. A la represa, amb els minuts, l’Alcanar va dominar
més la pilota mostrant el seu potencial. Una
centrada de De la Torre va rematar-la amb el
cap Santi amb el 0-1 que fou definitiu.

L’opinió de Joaquin Celma. EL MINUT 91

ELS MEUS FAVORITS PER ALS ASCENSOS: 3a DIVISIÓ: Olot, Pobla Mafumet, Ascó, Muntanyesa, Sant Andreu i Europa.
1a CATALANA: Santboià, Vilanova, Balaguer, Rubí, Vilaseca i Reus B. EL PAPER DELS NOSTRES REPRESENTANTS: Jesús i Maria quedarà vuitè i la Rapitenca, 12. DESCENSOS:
baixaran equips de Lleida i un màxim de la nostra provincia. 2a CATALANA. Favorit per a l’ascens: Tortosa. Per a la promoció: Valls, Gandesa, Amposta i la Cava. Quedaran a
meitat taula: Ulldecona, Camarles, Hospitalet, Cambrils Unió, Roda de Berà i la Riera. Lluita per evitar el descens: Batea, Segur, Vendrell, Salou, Torredembarra, El Catllar i Reddis.
3A CATALANA. Per a l’ascens: Alcanar, La Sénia i l’Ampolla. Per a la promoció: Jesús Catalònia, Remolins-Bítem i Flix. Meitat taula: Perelló, Santa Bàrbara, l’Ametlla, Olímpic,
Aldeana, Roquetenc. Lluita per evitar el descens: Godall, Pinell, Corbera, Vilalba, Jesús i Maria B, Sant Jaume . 4a CATALANA. Per a l’ascens: Móra la Nova, Arnes, Ascó B,
Deltebre, Amposta i Masdenverge. Equips revelació: La Fatarella i Benissanet.
PRIMERA CATALANA. No serà fàcil per als nostres representants aquesta lliga. La Rapitenca, al camp del St Ildefons, va perdre el seu primer partit. Segons German: "vam fer
mereixements per empatar. L'equip va empènyer fins al final". El Jesús i Maria, en els dos primers partits, dues segones parts atrafegades. Aquesta setmana, després de remuntar
l’1-2, en temps afegit es va quedar amb un empat. Això sí, amb polèmica per la falta del davanter rival a Herrero. Portem dues jornades però no sóc molt optimista amb els nostres dos representants en la categoria.
TERCERA CATALANA. TOTS ELS CANDIDATS A TOPE,
Dels meus sis candidats a l’ascens, cinc d'ells comanden la classificació i 4 estan imbatuts, només un s'ha colat entre els meus favorits: l’Aldeana de Bartolo. L’Ampolla perdia i
va remuntar el partit (5-2). I atenció que cada gol fou d'un jugador diferent. Va ser molt efectiu. Va ser un partit, contra el Santa Bàrbara de descontrol en l’aspecte defensiu. El
Santa, en aquest sentit, cal dir que ha rebut nou gols en dos partits. I ofensivament es nota l'absència de Nico. La Sénia i Alcanar són els dos únics equips que tenen la porteria
a zero. Remolins-Bítem perdia a Godall la primera part però va capgirar el marcador i el Jesús Catalònia gràcies al gran moment de Javier Asin i de Pau Diez ja s’ha situat entre
els líders L’Ametlla va millorar al camp del Perelló, tot i perdre. Àlex Pedrosa va marcar els tres gols perellonenc, dos de penal (un molt protestat pels caleros). Cinc equips no
han guanyat en dues jornades: Godall, Santa Bàrbara, Roquetenc, Ametlla i Jesús i Maria. Els asseguro que d’aquests cinc, un d'ells baixarà segur. Dels candidats a l’ascens: Flix,
La Sénia, Jesus Catalònia, Remolins-Bitem, Alcanar i Ampolla, tots van guanyar en aquesta jornada.
NEIX ‘FUTURS CRACS EBRENCS’: Nova secció que poden trobar a la plana 20. Entre avui i properes setmanes, repassem joves valors del nostre futbol.
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QUARTA CATALANA. TRIOMF A AMPOSTA PER 0-2. DE LA JORNADA, DESTACA JOEL DEL CATALÒNIA B, VA FER 4 GOLS

El Masdenverge trepitja amb força
El Masdenverge va guanyar al camp de l’Amposta B i demostra les seues possibilitats (0-2). Segons Cristian, tècnic de l’Amposta B, “a la primera meitat, el Masdenverge ens va pressionar molt i nosaltres no
vam poder jugar còmodes. Ells van tenir més el control del partit i es van avançar en el marcador, arran d’un córner i amb una altra jugada en la que no vam ester encertats en defensa i ells van aprofitar-ho. A
la represa, nosaltres vam dominar i el Masdenverge va esperar més tancat al darrera. Ho vam intentar i vam gaudir d’un parell d’opcions però no vam poder entrar en el partit. Ells, quan ja nosaltres estàvem abocats, van crear contres per poder fer el tercer. En definitiva, victòria justa d’un Masdenverge amb ofici i que va fer un bon plantejament, sabent el que volia fer des del principi mentre que nosaltres no vam saber
reaccionar”. El Masdenverge i el Móra la Nova són els únics equips que han guanyat els dos partits (n’hi ha que encara no els han disputat tots dos). El Móra la Nova va golejar el Benissanet (6-1). Un resultat
que es va decidir a la segona meitat. El Benissanet, encara minvat d’efectius, mentre va aguantar físicament va estar ben posat en el partit. I es va avançar amb el 0-1. Yassine empatava abans del descans. A la
represa, arran d’un penal protestat pels visitants, Àlex va marcar el 2-1. Segons Lizaso, tècnic local “després d’un primer temps en el que no vam estar bé, a la represa vam millorar i físicament ens vam imposar
a un Benissanet que, no obstant, va fallar un penal que hagués pogut ser el 2-2. Amb els canvis, l’equip va tenir més frescura i va poder assolir la victòria en una bona segona meitat”. Rafic va ser el revulsiu aconsegint tres gols, dos d’ells espectaculars. Karpin va marcar l’altre gol a la represa. Des de Benissanet es considerava que “estem encara limitats de gent i a la represa, una vegada vam fallar el penal i ens van fer,
després, el 3-1 (possiblement hi havia falta prèvia) ja vam sortir del partit i ells físicament van estar millor”.
El Deltebre va reaccionar al camp de l’Ebre Escola (2-2). Primera part dels locals amb més opcions i a la segona va millorar el conjunt de Mario empatant Rogerio a poc del final, i tenint una opció amb un penal que els visitants no van saber aprofitar. L’Ebre havia perdonat per decidir el duel i va pagar-ho. Paquito i Julià van fer els gols des d’Eulogio.
El Catalònia va golejar el Tivenys (5-1) amb pòquer de gols de Joel Roig. El filial de l’Alcanar va remuntar contra el Ginestar, amb gols d’Edgar i Guillem (2-19. I l’Arnes, en el debut en aquesta lliga, va començar
fort golejant a l’Ametlla B (0-3). L’Arnes té il.lusió per lluitar per les primeres places, com la lliga passada. El Batea B va guanyar al camp d’un Xerta que tenia dues baixes importants (1-2). Els de la Terra Alta van
treballar bé i es emportar els punts. Segons Sisco Martí, tècnic del Xerta, “a la primera meitat no vam estar ben posats en el partit. I el Batea va aprofitar-ho per avançar-se en el marcador. A la represa, vam millorar, amb més intensitat, però una indecisió nostra fou el 0-2. Vam arriscar amb defensa de tres i
vam dominar, marcant el gol Marc Vericat a falta de 10 minuts. Vam intentar-ho però no vam poder
empatar”. Camarles i Bot van empatar a un. Partit igualat i obert fins el final. Els locals es van avançar
amb gol de Juanjo, ja a la represa. Però, poc després, una acció del porter local quan volia evitar un
córner, va permetre a Ruben Bonet empatar. Els locals es van quedar amb deu i en la recta final hagués pogut passar de tot. Els locals van tenir opcions però el Bot també va gaudir de les seues amb
dues pilotes que van anar als pals. Segons Santi Forastero, tècnic camarlenc, “el Bot va tenir les seues
possibilitats i va treballar, però per domini i també per les moltes ocasions que vam crear crec que el
més just hagués estat una victòria del Camarles”. El partit entre la Fatarella i l’Ascó B es va ajornar
perquè el dissabte es feia la presentació de l’equip local i també el sorteig. La tifa d’un camell, que es
va passejar pel camp, a les caselles que hi havia al terreny de joc, va decidir aquest sorteig. La guanyadora fou una senyora de Miravet, Per acabar, aclarir que el president més jove és el del Masdenverge, amb 26 anys, és Enric Martinez que, a més, és jugador. Quintana de l’Ametlla aniria darrera,
amb 27.

CD GINESTAR

Rectificació: Enric Martinez, del Masdenverge, és el president més
jove del nostre futbol amb 26 anys. A més, és jugador

CE LA FATARELLA

CF MASDENVERGE

C AT MÓRA LA N.

FC XERTA
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JOAQUIN CELMA

Radiografia del futbol ebrenc

L’EQUIP TITULAR DE LA JORNADA
MOISÉS (ALCANAR)

EQUIPS DE LA SETMANA: AMPOSTA I ALCANAR

PERE MARTÍNEZ (Gandesa)
ALEIX LLOBET (Amposta)

ALBERT TORRES (J i Maria)

DANI BEL (Tortosa)
JOSEP REVERTÉ (ALDEANA)

XEXU (R BÍTEM)

Top secret
La Rapitenca va fer un gran esforç en fitxar un defensa paraguaià i fins i tot van pagar-li el bitllet d'avió. Va arribar a Espanya però per problemes burocràtics no li van deixar passar la duana. Llàstima.
Hi havia molt bones referències d’ell.
La davallada de pressupostos dels equips de Tercera divisió dels equips catalans ha estat majúscula.
Fa cinc anys no n’hi havia ni un de menys de 100.000 euros. Ara n’hi ha set. El curiós és el Tortosa
té més pressupost que alguns equips de tercera
La informalitat d'alguns jugadors de la zona de tarragona amb els equips ebrencs per fitxar cada ´ha
estat manifesta aquest estiu. Cada any més del mateix. Aquest any Oriol va dir si a Flix, Amador al
Batea, Brigi al Pinell i després van fitxar per altres equips. Dels jugadors ebrencs, n’hia ha alguns que
no són tan formals però els de Tarragona cada any donen cent vegades més la nota.
Dani Sereno va fitxar pel Tortosa per tal d'ascendir-lo. Va ser cessat; va fitxar pel Remolins-Bítem i el
va baixar. Se'n va anar al futbol base del Torredembarra, que al primer equip tenia com a míster a
José Mora que va ser cessat a la pretemporada. I Dani Sereno ara és el nou mister del primer equip.

CALLARISA (la Sénia)

PEDROSA (Perelló)

JAVI ASIN (Catalònia)

R.TEIXIDÓ (Camarles)

Jugadors també destacats: Sam (Rapitenca), Felipe
(Amposta), Sisco (Vilalba), Llorenç Peral (Flix), David
(Ampolla)

CRACS EBRENCS DEL FUTUR (1)
ROGER ESCRIBÀ

ION PERELLÓ

GERARD VERGE

JOEL FERNANDEZ

POL PRATS

CARLOS PANISELLO

Va començar amb 3 anys al
Catalònia. Als 7, va fitxar amb el
Tortosa i va passar per totes les
categories, jugant a Preferent.
Sent juvenil de 1r any va debutar amb el primer equip. Va fitxar al Nàstic i ara esta al
Castelló, juvenil de D. d’Honor.
Porter amb gran futur.

Va començar al Camarles,
passant a l’aleví del Tortosa,
que l’any passat va fitxar pel
Nàstic juvenil. Es el capità del
juvenil Nacional. Lateral o
central esquerrà.

Es va iniciar al prebenjamí
del Tortosa. Des d’aleví fins
el cadet va jugar al Barça,
Després va anar al Nàstic i a
la Selecció Catalana. Es
juvenil i té fitxa amb la Pobla.

Es va iniciar a la Sénia, i sent
aleví va fitxar a la Rapitenca. Era
juvenil i ja va jugar al primer
equip. Fa fitxar amb el juvenil
del Nàstic de Div. d’Honor i té
fitxa amb la Pobla.

Es va iniciar a l’Amposta, després va anar a la Rapitenca, sent
aleví. Tornà a l’Amposta però va
fitxar altre cop a la Ràpita jugant
al Div. d’Honor cadet. Va provar
al Barça i va jugar al Reus. Ara
està al Nàstic de Nacional.

Jugador de Paüls. Es va iniciar a
l’Ebre Escola, posteriorment va
fitxar amb el Tortosa aleví. En
cadet va anar a la Rapitenca.
Juvenil de 1r. any al Reus i després al Nàstic juvenil on està ara.

GERARD TOMÀS

ROGER GARCIN

ANDREU ARASA

DANI QUESADA

DOMÈNEC ESTORACH

MARC FABREGAT

Es va iniciar al Perelló i la
Rapitenca, on va jugar al cadet
de D d’Honor. Després va fitxar al Reus on juga avui, al
juvenil. Jugador ofensiu, amb
tècnica i bona arribada.

Jugador planer que va
començar al Santa Bàrbara. En
benjamí va fitxar amb la
Rapitenca. Sent juvenil va anar
al Barça i pel virus FIFA no va
podre debutar. Enguany està al
Saragossa, Div. d’Honor juvenil.

Es dels Valentins. Va començar
jugant a fubol sala i després va
anar a l’Ulldecona, fins infantil.
Va anar a la Rapitenca i
enguany ha fitxat amb el
Saragossa de Div. d’honor.

Va començar a l’Ebre Escola fins
ser benjamí. Va anar al Tortosa
fins ser juvenil de 1r any. Va fitxar amb el Nàstic i va jugar a
Div. d’Honor. Va jugar al Morell
a Tercera divisió i ara està, amb
20 anys, al Reus B.

Solament té 16 anys, és el
seu primer any de juvenil,
amb el seu club, l’Ulldecona.
Ja ha anat convocat amb el
primer equip. Format al futbol
base faldut, apunta maneres
per al futur.

Format a la cantera de
l’Amposta, va jugar al primer
equip, en el tercer any de juvenil va signar amb el Reus. Té
ara 18 anys. Un gran porter.
1.90 m. Gran futur. Fort en el
joc aeri, és àgil té bona
col.locació i un privilegiat desplaçament de pilota.
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Arròs amb llet

Història de
l’arròs aMB llet
l'arròs, l'imprescindible de la nostra cuina
la setmana passada vam preparar un risotto amb
sobrassada i avui prepararem un postre amb arròs per
celebrar la sega d'aquest cereal que ja comença a
diferents municipis com l'aldea, l'ampolla, amposta,
Deltebre o Sant Jaume d'Enveja. l'arròs és una de les
plantes que requereix unes condicions molt especials
per créixer i després de tot un estiu a la terra, al
setembre arriba el moment de segar i recollir els fruits.
El Delta de l'Ebre és la zona de Catalunya amb més
tradició en la producció d'arrossos amb sis varietats
autoritzades: Bahia, Bomba, Montsianell, Sénia i
Tebre.
avui tenim una recepta de postres tradicionals, arròs
amb llet. Com en la majoria de receptes que porten
arròs com a ingredient, segur que trobarem l'opinió
dividida: algunes persones diran que cal rentar l'arròs
abans de coure-ho i treure-li el midó, mentre altres
asseguren que no s'ha de rentar abans de coure'l. El
tema de fons és la textura que preferim, ja que no
afecta el gust. Si rentem l'arròs, li traurem el midó i
l'arròs quedarà més solt. Però si ho coem amb el
midó, adquirirà una altra textura, més cremosa i gelatinosa. això és «al vostre gust». Més cremosa (per
tant sense rentar).
l'arròs amb llet són unes postres tradicionals en
molts països de tot el món, amb variants en el tipus
d'arròs utilitzat (arròs llarg, arròs trencat als Emirats
Àrabs, etc.), en el tipus de llet (condensada a alguns
països americans, amb llet de coco a Puerto Rico, llet
INGREDIENTS:
• 200 g d’arròs
125 g de sucre
• 1 l de llet
• 1 branca de canyella
• 1 pela de llimona

evaporada, etc.), en les espècies i ingredients per a
aromatitzar (canyella als països mediterranis, vainilla
als països saxons i nòrdics, safrà a l'Iran, cardamom
al nord de l'Índia, etc.). En alguns llocs s'afegeixen
espessidors com ou, nata, farina, etc. o altres productes, principalment fruita fresca o seca, com nous, pistatxos... Però lo que està clar és que és una excel·lent
font d'energia i de bona digestibilitat i astringència és
un bon aliment per recuperar-se d'una gastroenteritis.
la seva versió integral conté més quantitat de fibra,
vitamines i minerals. Es tracta d'un cereal sense gluten i, per tant, apte per a celíacs.
PREPARACIÓ:
• Poseu a bullir la llet amb la canyella, el sucre i la pela de llimona.
• Quan arrenqui el bull, afegiu-hi l’arròs i remeneu-ho de
tant en tant perquè no s’enganxi. Deixeu-ho coure fins que
quedi una mica pastós.
• Abans de servir, retireu la branca de canyella i la pela de llimona.
• Es pot fer amb llet d’ametlles en comptes de llet.
• Es pot espolsar una mica de canyella per sobre a l’hora de
servir-lo.
• Es pot servir en plats individuals o en una plata.
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Àries

20/3 al 19/4

SECCIÓ PATROCINADA PER:

El temps. Previsió

L’horòscop

CATALUNYA

Balança
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TERRES DE L’EBRE

22/9 al 22/10

TEMPERATURES
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.

És probable que certes converses amb la
teva parella et facin replantejar-te les coses
des del començament. Ves amb compte
amb les dietes inadequades.

Taure

Escorpí

20/4 al 19/5

22/10 al 21/11

Màxima

Mínima

29º 13°
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 es el més natural
possible. Mercuri i el Sol transitant per la teva
casa dotze assenyalen un 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 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.

TARDA

MIG/MOLT ENNUVOLAT

Estat del cel

Cranc

Capricorn

Cel entre poc i mig ennuvolat en general, si bé a la meitat oest estarà entre mig i molt ennuvolat. A partir del migdia minvarà la nuvolositat però, a punts de muntanya de la meitat nord del
territori, creixeran algunes nuvolades. Independentment, al vessant nord del Pirineu augmentarà
la nuvolositat al llarg de la tarda fins a quedar entre molt ennuvolat i cobert.
Precipitacions
De matinada és probable algun ruixat local, feble i minso, al litoral. Fins a migdia, també és probable algun ruixat aïllat a punts de la meitat oest. A partir del vespre, s'esperen precipitacions al
vessant nord del Pirineu. La cota de neu inicialment rondarà els 2200 metres i pujarà fins als 2800
metres. A banda, durant la tarda no es descarta algun ruixat a zones de muntanya de la meitat
nord, d'intensitat feble o localment moderada.

22/6 al 21/7

21/12 al 19/01

Temperatures

En assumptes d’amor intentaràs donar regna
solta a les teves fantasies. Respecte a la
teva salut, cuida’t i evita cometre imprudències, el teu cos 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

Mart transitant per la teva casa quatre et
recomana tenir una mica més d’habilitat i
tacte referent a les teves relacions familiars.
El millor és que pensis en la teva felicitat.

Avui et ve de gust passar un dia amb la teva
parella alegre i tranquil alhora, sense viure cap
tipus de problema. No has de deixar que la
mandra s’imposi en la teva vida.

Verge

Peixos

23/8 al 21/9

19/2 al 20/3

D’alguna forma la teva història d’amor l’estàs
portant al teu terreny. Sentiràs que afines
amb més precisió. Oblidat de les aparences.
És millor estar sa per dins que aparentar-ho.

Avui vols viure 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.

La temperatura mínima serà semblant o pujarà lleugerament al litoral i prelitoral. La màxima
pujarà lleugerament. La mínima es mourà entre els 5 i 10 ºC al Pirineu, entre els 6 i 11 ºC al
Prepirineu, entre els 8 i 13 ºC a la depressió Central i al prelitoral i entre els 13 i 18 ºC al litoral. La
màxima oscil·larà entre els 18 i 23 ºC al Pirineu, entre els 20 i 25 ºC al Prepirineu i entre els 24 i
29 ºC a la resta.

Visibilitat
La visibilitat serà entre bona i excel·lent, per bé que al vessant nord del Pirineu serà entre regular
i dolenta a partir de mitja tarda. Independentment, fins al matí hi haurà bancs de boira i boirina
a valls i fondalades de l'interior.

Vent
Bufarà el component oest entre fluix i moderat, si bé de matinada serà fluix i variable a zones de
la meitat nord de Catalunya. A partir de mig matí entrarà la tramuntana al nord de la Costa Brava
i quedarà fluix i de direcció variable amb predomini del sud-est al quadrant nord-est. Al llarg de
la tarda també s'imposarà el xaloc al litoral i prelitoral Central. A banda, el vent es reforçarà als
dos extrems del litoral a partir del vespre on hi haurà cops forts i algun de molt fort al final del dia.

AVISOS
· Avís per vent

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

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

PUBLICITAT
877 180 170
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis
més!
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