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El TSJC condemna l’Ajuntament calero a pagar 755.000 eurosTercera edició

L'incompliment d'un conveni urbanístic -on s’inclou el
Castell de Sant Jordi- signat per l'anterior alcalde, Andreu
Martí, obliga el consistori calero a pagar  775.000 euros  a
Promocions Calafat. Tot plegat, una altra càrrega a la seva
delicada situació econòmica, amb un deute superior als 48
ME. La sentència és «ferma» i «no és recurrible».            P3 

Nova polèmica urbanística a
l’Ametlla de Mar

Tindrà lloc del 6 al 23 d’octubre. En total són 38 establi-
ments els que participaran. Enguany s’espera que puguin
servir-se prop de 60.000 tapes durant els dies que durarà la
ruta.

Atortosa Dtapes

Avui és notícia

La Ràpita.
La musclera de l’Avi
Agustí ha estat
premiada per la
Generalitat.

P3

Sant Jaume.
El nou embarcador
fluvial es preveu que
estigui llest al
novembre.

P6

Esports.
Desmantellament del
primer equip de la
UD Jesús i Maria,
amb nou baixes.

P14
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L’opinió del diari queda reflectida
exclusivament a través de l’edito-
rial. Els articles de la secció d’o-

pinió expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa seus

necessàriament.

15.000 exemplars 

L'Agrupació ja fa 5 anys que estem aportant
per mitjà dels nostres recursos tant materials
com econòmics aliments dins a la Illa dels
Bous, sobretot el que hem anat aportant es
palla i avena. Tot això ho hem fet sense fer
soroll per a que la Illa no es convertís com
ara en un punt d'atracció de molta gent amb
les conseqüències que això pot provocar
com són la bassura que es pot acumular o
que es produaixi algun incident amb els ani-
mals, cal recordar que són animals braus i
tenen perill. Volem remarcar que la Illa dels
Bous i els seus animals formarn part de la Cultura i la tradició i sobretot de l'he-
rencia de la gent de l'Ebre, tothom a l'Ebre ha sentit parlar d'aquesta finca pels
animals que en ella hi ha que daten del 1960. Totes les opcions que anomena-
rem tenen en comú que NO VOLEM LA MORT DE CAP ANIMAL com el que va
passar al Montsià farà uns anys enrrera I QUE CAP ENTITAT ANTITOT VA
DENUNCIAR, cosa que ens va extranyar. 1era Opció: Crear una nova explotació
per part del govern a la Illa dels bous i que aquesta explotació tingui els animals
que per extensió li correspongui. Els animals es poden encrotalar si l'administra-
ció o creu oportú. Igual que es tenen i es mantenen els cavalls de la Illa de Buda
es podrian mantindre per part de l'administració aquests a la Illa dels Bous
2a opció: Poder treure de la Illa alguns animals i deixar en ella unes 4 vaques i
1 bou, sempre sent elegides per una persona experta (ganader) i durant l'època
de l'any més addient. Els animals que es treguin de la Illa es potestat de
l'Administració fer amb ells el que més convingue, mentre no siguin sacrificats.
Durant els anys mantindre un control dels animals de la Illa per tal de poder con-
trolar la població. Es molt important que els animals continuin a la Illa dels Bous
per controlar el sotabosc i que no es converteixi en una zona bruta on hi hagi
molta herba i brossa. En cap cas volem que els animals ,tornem a dir-ho, volem
que els animals siguin sacrificats.
IMPORTANT I QUE QUEDE MOLT CLAR: 
Estem totalment en contra de MUTILAR als BOUS com proposen les entitats
ANIMALISTES ja que això provocarà:
- La mort en uns 15 anys de la totalitat d'animals i per tant que la Illa es quedi
sense bous, amb els problemes que provocarà això, aquesta illa es pot convertir
en una zona amb moltíssima vegetació amb el perill per a les riuades i també
amb una zona on tothom i podrà accedir per realizat allí moltes activitats dei-
xant allí molta bassura.
- Mutilar un eral (a la Illa hi ha aproximadament 9 erals) té moltes complica-
cions, ja que dins la Illa es molt complicat adormir als animals, i més si en són
9.
El fet de mutilar un bou necessita cirugia, apart del cost, també pot provocar
baralles entre els bous ja que aquests al olorar la sang es barallen per matar al
animal mutilat.
- Es molt perillós dormir 9 bous el mateix dia, el fet de fer-ho en dies diferents
es inviable perque es matarien entre ells com hem dit anteriorment, al despertar
de l'anestècia els bous poden caure al riu o embestir a la gent que estigui en
aquell moment a la Illa.
- Creiem que no son ningú per mutilar a cap bou, va totalment en contra de la
seva ANIMANATURIS.
Per tant si es realitza tot el que aquestes entitats volen fer, assessinaran als bous
de la illa amb una mort lenta i dolorosa sense que aquests animals es puguin
reproduir i per tant assegurar la presència d'aquest animal a la illa amb tots els
problemes que pot causar aquest fet. 

ACORD AMB EL GRUP SALVEM ELS BOUS DE L'ILLA:
Després de la reunió realitzada aquesta setmana amb els voluntaris de "Ajudem
els bous de l'Illa" i l'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de
l'Ebre hem arribat a un acord per a gestionar l'entrada de menjar de forma racio-
nal a l'illa així com també les donacions que puguin arribar, ja siguin econòmi-
ques o d'aliments. Podeu fer arribar un missatge privat al facebook de
l'Agrupació o bé a la pàgina "Ajudem els bous de l'illa" i us indicarem com
poder fer-les.

AGRUPACIO DE PENYES I 
COMISSIONS TAURINES 

DE LES TERRES DE L'EBRE

Els animalistes volen acabar 
amb els bous de l’illa

COMUNICAT AGRUPACIÓ PENYES TAURINES DE L’EBRE

“Si es mutilen els bous
acabaran desapareixent
els animals de l’illa”

Després d’haver decidit la Presidència i
també la Direcció Executiva Nacional,
aquest cap de setmana els associats del
Partit Demòcrata Català (PDC) tenim l’o-
portunitat d’escollir els càrrecs territorials
que s’encarregaran d’impulsar i vertebrar el
partit a arreu de Catalunya. Aquest és un
exercici més en el camí de la transparència
que ha iniciat el PDC des del seu congrés
fundacional i que s’emmarca en la línia d’o-
riginar una formació política més oberta i plural.  
En el marc d’aquest procés de renovació, he pres la decisió d’en-
capçalar una candidatura de deu persones per conduir el PDC a les
Terres de l’Ebre i ho faig des de la responsabilitat, la il·lusió i amb la
màxima motivació d’aportar l’oxigen que el partit necessita. Amb
aquesta filosofia, la candidatura té representants de les quatre
comarques que configuren el territori amb una voluntat clara i
expressa de ser un equip transversal i plural que siga capaç de tre-
ballar per a tots els associats, per a tota la ciutadania i, evidentment,
per a les nostres volgudes terres. 
Comparteixo aquesta aventura amb Núria Blanch (Flix), Sara Gil
(Arnes), Joan Juan (l’Ampolla), Francesc Mateu (Deltebre), Sixte
Melchor (Móra d’Ebre), Sergi Portolés (Gandesa), Ivan Romeu
(Alcanar), Josep Sancho (Poble Nou) i Esther Vidal (els Reguers). La
combinació perfecta de joventut i experiència és per a la nostra can-
didatura un ingredient imprescindible, ja que malgrat la necessitat
d’aire nou que necessita el nostre partit, som conscients també que
tots aquells actius vàlids han de continuar estant al nostre costat tre-
ballant pel territori. Així, ens presentem amb unes línies de treball
ben reflexionades, amb la voluntat de ser propers als associats, amb
la finalitat de fomentar la transparència i obrir les portes del nou
partit a la ciutadania. De fet, estem davant d’un context i d’un
entorn plenament canviant i en un moment històric apassionant pel
que fa al futur de Catalunya, però també pel que fa al futur de les
Terres de l’Ebre. En aquest punt, la gent d’aquí, de la vora de l’Ebre,
tenim moltes coses a dir, a fer i a decidir. I, en aquest sentit, la gent
del Partit Demòcrata Català volem ser capaços de contribuir a con-
solidar totes aquelles iniciatives de valor afegit que la nostra terra
mereix. És justament per aquest motiu que el projecte del PDC a les
Terres de l’Ebre ha de ser un projecte col·lectiu i engrescador que
puga aglutinar diferents sensibilitats. Acabada ja la campanya a les
quatre capitals de comarca, m’agradaria donar les gràcies a totes les
persones que durant aquests dies ens heu mostrat el vostre suport i
ens heu esperonat a tirar endavant amb força, ganes i il·lusió en
aquest projecte. Som-hi!

Mònica Sales de la Cruz
Cap de candidatura del PDC a les Terres de l’Ebre

Es l’hora del PDC

OPINIÓ

Editorial

L'europeïtzació horària a Catalunya: dormirem més i guanyarem en qualitat de vida

Els actors implicats busquen un equilibri entre els temps de treball i la resta de les necessitats vitals i, quan s'aprovi la llei, començarà el moment de transició cap a aquests
nous horaris que haurien d'estar totalment en marxa el setembre del 2018. El que es busca és "alliberar" temps, reduir i avançar la pausa del migdia per encongir la
forma de la jornada laboral i guanyar qualitat de vida . El procés participatiu sobre la reforma horària que el Govern de la Generalitat vol dur a terme durant el 2017
va arrencar a Terrassa i té per objectiu donar a la ciutadania l'oportunitat d'expressar-se sobre el replantejament de l'organització horària en tots els àmbits de la socie-
tat i de l'economia de Catalunya per racionalitzar progressivament els horaris quotidians. Això suposa que els nens i nenes no hauran d’invertir tant temps en activitats
extraescolars i avançar el prime time televisiu a les 20 h (actualment és a les 22h) i també canviar els horaris comercials, entre altres. La llei, assenyalen els seus impul-
sors, beneficiarà especialment als nens, als treballadors i les dones. L'objectiu és que l'europeïtzació horària a Catalunya quedi plenament implantada a 2018.

FINANÇADA AMB 406 M DE LA UE

Els departaments de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, d’Empresa i
Coneixement i de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, fan
una ronda de sessions informatives per donar a conèixer a les empreses el
calendari d’actuacions obert fins al 2017. La primera convocatòria de
comunitats RIS3CAT, resolta el juny passat, va beneficiar 1.300 professio-
nals, 38 empreses i 64 agents del sistema d’R+D, amb una inversió total de
43,8 milions. Ahir va fer-se la presentació del projecte RIS3CAT al teixit
empresarial i a les institucions locals de les Terres de l’Ebre, a la Cambra de
Comerç de Tortosa.

El Govern anima el territori a implicar-se en
l’estratègia d’innovació de Catalunya
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L'oposició critica el govern d'Amposta 
“Pel pressupot de la Festa Major”

La musclera de l’Avi Agustí de la Ràpita és premiada per la Generalitat

L'any 2009, l'exalcalde, Andreu Martí, i l'exgerent de La Cala Gestió, Antoni Martos,
van signar un conveni amb la promotora Promocions Calafat per la cessió de més de
4 hectàrees –on s'inclou el Castell de Sant Jordi– a l'Ajuntament a canvi de sostre edi-
ficable no construït d'algunes zones de la urbanització Calafat com a compensació.
Aquest increment s'havia de reflectir en el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
(POUM) del 2010 que mai ho va contemplar. En el conveni signat s'estipulava que,
en el cas de no fer-se efectiva aquesta compensació, el consistori hauria d'abonar
entre 500 i 600 € per metre quadrat no edificat. Una quantitat que en total resultava
de 2,1 milions d'euros. Ara, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dic-
taminat que l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha de fer front un pagament de
755.000 €, més interessos de demora. La sentència, rebuda el passat divendres, és
«ferma» i segons el mateix TSJC «no és recurrible». «És una dificultat afegida més a
la situació complicada de l'Ajuntament», explica l'alcalde Jordi Gaseni.  Aquesta darre-
ra sentència és només una de les que, en poc més d'un any de mandat, l'equip de
govern ha rebut dels procediments judicials oberts d’anteriors mandats.

El TSJC condemna l'Ajuntament de
l’Ametlla a pagar 755.000 Euros

El model de festes va ten-
sar el Ple d'Amposta d'a-
quest dilluns arran d'una
nova modificació pressu-
postària. 
L'oposició critica la políti-
ca econòmica d'Esquerra
Republicana i la manca
de previsió per haver-se
passat en més de 60.000
euros del pressupost ini-
cial.
L'oposició va criticar
durament que el pressu-
post de la Festa Major
s'hagi disparat fins als
320.000 euros, quan
estava prevista una des-
pesa de 260.000 euros.
Comparant-ho amb
altres municipis del
tamany d'Amposta, el
govern defensa que amb
menys de 260.000 euros
és impossible impulsar
una Festa Major de deu
dies.
L'alcalde d'Amposta,

Adam Tomàs va aclarir
que "la partida de festes
sempre s'ha complemen-
tat, governant CiU i amb
Isabel Ferre com a
Regidora d'Hisenda.
L'any passat mateix vam
haver de fer una modifi-
cació en aquesta partida
per pagar el que ells van
deixar. La inversió en fes-
tes es la que es fixa per a
deu dies, l'error en tot
cas està en haver deixat
la partida de sortida tal
com estava sabent que
l'any anterior es va haver
de complementar". 
Tomàs també ha destacat
que altres municipis
tenen una despesa de
50.000 euros per dia
aproximadament, fet que
no es dóna a Amposta.
Però "el que no farem
són unes festes amb
260.000 euros", va afe-
gir. 

Segons ebredigital.cat, la
portaveu del grup muni-
cipal de CIU, Isabel Ferré,
va apuntar que "estem
absolutament en contra
de què s'estiguen mal-
gastant els diners com ho
estan fent". I afegia que
"s'omplen la boca dient
que les festes han estat
unes festes solidàries i el
que han repartit han
sigut 4.000 euros quan
en realitat se n'han pas-
sat 60.000". Tot i les
discrepàncies, el ple va
aprovar la modificació del
pressupost, amb suple-
ments de crèdits per
valor de més de 200.000
euros. 
Des del govern apunten
que a la partida de pres-
supostos sempre s'acaba
suplementant i defensen
que amb menys pressu-
post no es poden orga-
nitzar deu dies de festes.

Des d'avui divendres, 30
de setembre, fins al 16
d'octubre l'Ametlla de Mar
viura ̀ les 6es Jornades
Gastronòmiques de
l'Arrossejat i dels Peix de la
Llotja. Un total de 14 bars
i 6 restaurants de la pobla-
ció participaran en aques-
tes jornades, on el prota-
gonista serà el peix i marisc
de llotja i del plat originari
de l'Ametlla de Mar, l'a-
rrossejat, que els seus pes-
cadors van exportar ja fa
dècades per tota la costa
catalana. Algunes de les
espècies que es podran
degustar aquests dies, en
els diferents establiments
adherits, són el lluç, el pop,
el rap, la gamba, el cala-
mar, el llenguado, la dora-
da o el llagostí. A me ́s,
comptaran amb el mari-
datge de vins de la DO
Terra Alta -en el cas dels
restaurants- i de la cervesa
Heineken -en els bars-. Els
restaurants de la població
ofereixen menús gastronò-
mics d'entre 25 i 30 euros,
i els bars realitzen la ruta
de tapes, Tapamar, amb un
preu per tapa i beguda de
2,50 euros.

Jornades
Gastronòmiques
de l’Ametlla

Agustí Bertomeu va recollir al Museu Nacional d’Art de Catalunya i de la mà de del pre-
sident de la Generalitat, Carles Puigdemont, el guardó que atorga l’Agència Catalana de
Turisme en la categoria de “millor experiència turística” per a la musclera de l’Avi Agustí,
"projecte pioner en l'impuls del turisme aqüícola de les muscleres de la Badia dels Alfacs,
del Delta de l'Ebre, i de la Ràpita". 

Imatge: Ajunt. de la Ràpita.

“Millor Experiència Turística”

L’alcalde Adam Tomàs ha aclarit que “la

partida de festes sempre s’ha

complementat, governant CiU i amb

Isabel Ferré com a Regidora d’Hisenda”

Pel Castell de Sant Jordi
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EN UN MINUT

*TORTOSA: es presenta
una nova edició del festival
Ebremusik-Movistar, la
plataforma de promoció
de grups musicals del terri-
tori. Entre els dies 13 i 22
d'octubre.

*L'AGÈNCIA CATALANA
DE L'AIGUA millora el
sanejament del Baix Ebre
amb l'activació de la depu-
radora de Benifallet. La
planta, amb una inversió
propera al milió d’euros, té
una capacitat per tractar
un cabal de 285 m3/dia,
contribuint a la millora
mediambiental del riu
Ebre.

*MÓRA D’EBRE: es recu-
llen signatures per recla-
mar inversions a l’Hospital.
El comitè d’empresa facili-
ta full de signatures arreu
de les tres comarques
afectades per sensibilitzar
els usuaris. Sagesa enten la
preocupació i diu que
abordarà la demanda de
noves inversions. D’altra
banda, dins de l’actualitat
del municipi, dir que
l’Ajuntament va aprovar
les ordenançes fiscals de
2017 i va decidir congelar
els impostos tenint en
compte l’actual situació
econòmica.

* El PSC defensa que
Tortosa no pot renunciar al
tercer institut i per això
presentarà una iniciativa
parlamentària per demanar
la seva construcció. També
ha evidenciat altres proble-
mes en l’àmbit de l’educa-
ció “quant l’AMPA de l’es-
cola de Ferreries ha hagut
d’assumir tasques de man-
teniment que hauria de fer
l’Ajuntament”.

Més notícies

El programa 'Model d'Atenció Integrada Salut +
Social', desenvolupat per la regidoria de Sanitat i
Serveis Socials de l'Ajuntament d'Amposta i els pro-
fessionals de l'ICS ha estat reconegut amb el primer
premi Bsalut 2015 – Premi Chiesi en gestió sanitària.
En el marc d'aquesta trobada tambe ́ es va fer la pre-
sentacio del Pla Estratègic de Recerca i Innovació
2016-2020 per part d'Antoni Andreu, director gene-
ral de Recerca i Innovació del departament de Salut
El projecte dóna una atenció sanitària i social integra-
da als pacients crònics i amb deme ̀ncies a partir d'una
eina de comunicació creada des dels serveis
informàtics de l'ICS de les Terres de l'Ebre. 

El Model d'atenció
integrada Salut + Social,
premi Bsalut 2015
De l’Ajuntament d’Amposta i l’ICSEl ple del Consell Comarcal del Baix Ebre ha sol·licitat una

subvenció de 374.353,69 euros al Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat per
finançar les accions proposades el 2017 en el projecte
Treball a les 7 comarques. L'import d'aquest projecte s'e-
leva a 415.948 euros i la subvenció sol·licitada correspon
al 90 per cent del cost. La Corporació comarcal també ha
ratificat la sol·licitud d'una subvenció de 88.000 euros al
Servei d'Ocupació de Catalunya per executar el progra-
ma Fem Ocupació per a Joves.. El plenari ha sol·licitat
una altra subvenció de 55.000 euros destinada a finançar
la contractació en pràctiques de cinc joves, inscrits al programa de Garantia Juvenil, amb els següents perfils profes-
sionals: un documentalista o arxivista, dos informàtics, un conserge i un auxiliar administratiu. En la mateixa sessió, el
ple ha aprovat la ratificació de la signatura amb l'Institut Català de les Dones del Contracte Programa 2016-2019 que
permetrà a l'ens comarcal continuar prestant el Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD).

El Consell Comarcal del Baix Ebre demana a Treball
374.353 Euros  per finançar accions d’estímul econòmic 

Que el projecte Baix Ebre Avant preveu fer el 2017

El grup Xarxa Amposta finalitzarà aquest any la seva programació d’espectacles infantils i familiars amb dues
obres sorprenents. Així el proper dissabte 8 d’octubre la companyia Farrés Brothers i Cia representaran l’obra
‘Tripula’, premiada amb el FETEN 2016 al millor espectacle d'espai no convencional i el premi Fira de titelles de
Lleida 2015 a la millor escenografia i Menció Especial del Jurat Internacional. Aquest obra forma part de les acti-
vitats i actes previstos dins del Festival de teatre i circ Ciutat d’Amposta (FESTICAM). Per acabar l’any, el dissab-
te 12 de novembre, a les 18 h al Teatre de la Lira es podrà gaudir d’una de les companyies més experimentades
del país, com és ‘La Pera Llimonera’. Amb la seva obra ‘Plors de cocodril’ veurem si és possible retornar el son a
l’estança dels ‘cocodrils’, els més petits d’una escola bressol. Plors, riures i sorpreses estan assegurades. Els preus
de les entrades als espectacles seran de 5€ als socis de la Xarxa i de 6€ als no socis. Les entrades per a l’espec-
tacle ‘Tripula’ es poden comprar anticipadament a l’Oficina de Cultura i Festes que l’Ajuntament d’Amposta té
ubicada al costat del mercat municipal.

La Xarxa Amposta reprèn els espectacles infantils dins d’un globus

‘Tripula’ de Farrés Brothers i Cia, i ‘Plors de cocodril’ de ‘La Pera Llimonera’ són les obres que tancaran la programació del 2016

Per tercer any consecu-
tiu, Tortosa es proposa
encetar la tardor amb el
festival d'intervencions
efímeres "A Cel Obert",
una proposta singular
que ofereix la possibilitat
de descobrir el patrimoni
de la ciutat de la mà de
diferents artistes que
ocuparan els patis de sis
edificis històrics i
emblemàtics per ubicar-
hi sis instal·lacions artísti-
ques que duraran tot just
tres dies, el 7, 8 i 9 d'octubre. Si en les edicions precedents van ser el color i les con-
traposicions el tema escollit, enguany el temps és el fil conductor, en qualsevol de les
seves acepcions. La regidora de Cultura, Dolors Queralt, junt a la directora de
l'Antena Cultural Tortosa de la URV, Núria Gil, i la responsable de l'àrea de Cultura,
Maria Josep Bel, han presentat el programa (a la imatge). A Cel Obert manté l'ob-
jectiu inicial de convertir diferents espais de la ciutat d'alt valor patrimonial en esce-
naris de creacions artístiques efímeres. Els patis escollits estan emplaçats al Palau
Montagut, al Palau Episcopal, a la Puríssima, a Sant Jaume i Sant Maties (Reials
Col·legis) a Sant Jordi i Sant Domenec (Escola Oficial d'Idiomes) i al Museu.

Ordenances Fiscals
D’altra banda, ahir es va presentar el projecte d'Ordenances Fiscals per a 2017 que
es portarà a aprovació al Ple ordinari del proper dilluns. La taxa d'escombraries es
reduirà novament un 1% l'any 2017, acumulant d'aquesta manera una baixa del
12% en quatre anys, la resta d'impostos, taxes i preus públics es congelen per tercer
any consecutiu i es mantenen i milloren les bonificacions socials. 

El temps protagonitza una nova
edició del festival A Cel Obert

Els dies 7, 8 i 9 d’octubre, a Tortosa

L'Associació de
veïns de Tortosa
ha rebut una
negativa respecte
a la petició que
van fer als Serveis
Territorials de
Justícia en què
demanaven un
tancament provi-
sional del solar
situat al carrer de
la Mercè de
Tortosa. En
aquest espai està
previst que es
construeixi el
Palau de Justícia de Tortosa.
Tal com informa ebredigital.cat, es va demanar que
s'instal·lés un tancament de fusta, de la mateixa forma
que es va fer al solar davant de la Catedral, però el
departament ha denegat la proposta per manca de
recursos. El projecte de contrucció del Palau de Justícia
de Tortosa es troba aturat des de fa més d’una dècada,
a l’espera que la Generalitat tingui pressupost. 
No obstant, no tot han estat notícies negatives, ja que
l’Associació ha aconseguit que la Diputació il·lumini els
Palaus Oriol i Despuig, on actualment està el Palau de
Música. Ara,  també farà la gestió amb la família Celma
per il·luminar el Palau Capmany on estan les assegu-
rances Metropolis. Foto: ebredigital.cat

Justícia no tancarà el solar
del futur Palau de Justícia

de Tortosa
“Per manca de pressupost”
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*LA BANDA DE
MÚSICA “LA LIRA
AMPOSTINA” ha estat
convidada a participar
en els actes d’inaugura-
ció del 54e ̀ Congre ́s
Internacional de dones
policia, a Barcelona. El
diumenge 9 d’octubre
oferira ̀ un concert al
Palau de la Música.

*COINCIDINT AMB EL
DIA MUNDIAL DE
TURISME, la regidora
de Turisme, Fires i
Promoció Exterior
d'Amposta, Joana
Estévez, va voler fer un
homenatge al primer
allotjament rural del
Delta. Concretament a
Can Gilabert, del Poble
Nou, que enguany
compleix 25 anys. 

*EL PRESIDENT DE LA
FEDERACIÓ D'ASSO-
CIACIONS DE VEÏNS
D'AMPOSTA, Llorenç
Navarro, apunta que en
un any han convençut
que “la solució és la
gratuïtat de l'AP-7”.  

Més 
notícies

El dimarts 27 d'octubre es
va commemorar a nivell in-
ternacional el Dia Mundial
de Turisme, una jornada que
enguany Amposta també
celebra amb l'organització
de diferents activitats. En el
marc d'aquesta jornada, di-
marts al matí es van presen-
tar les Jornades gastronòmi-
ques de l'arròs, que tindran
lloc entre l'1 i el 31 d'octu-
bre, coincidint amb la cam-
panya de sega de l'arròs. En
aquesta ocasió hi participen
14 restaurants i pastisseries
d'Amposta i el Poble Nou

del Delta. Ofereixen menús
amb un preu entre 8 i 37
euros. L'arrancada d'aques-
tes jornades coincidirà, a
més, amb la 26a Festa de la
Sega, que tindrà lloc diu-
menge 2 d'octubre al Mas
de la Cuixota.
Per primer cop, Amposta

també va celebrar el Dia
Mundial del Turisme amb la
Gala del Turisme d'Ampos-
ta, una jornada que va tin-
dre lloc el mateix dia 27 a
l'Espai Km. En aquesta jor-
nada, destinada al sector
privat, es van fer entrega

dels premis del concurs fo-
togràfic #EstiuAmposta,
convocat a través de les
Xarxes Socials i en el que
han participat més de 200
fotografies. 
D'aquestes, 13 es van endur
premi. La foto Rio Ebro, de
Jesús Serrano, es va empor-
tar el premi del públic, per
ser la que disposava de més
m'agrades, mentre que la
posta de sol a l'Encanyissa-
da, de Pili Rius es va empor-
tar el primer premi del jurat.

Segons l’ACN, un veí
de Sant Carles de la
Ràpita de 68 anys ha
reconegut aquest
dimecres haver man-
tingut relacions sexuals
amb un nen de deu
anys a canvi de diners.
En el judici que s’ha
celebrat a l’Audiència
de Tarragona, l’encau-
sat ha declarat que els
fets es van produir l’a-
bril i el setembre de
2014 al seu domicili de
la Ràpita. L’home, Juan
S.S., ha admès que va
conduir el menor en el seu cotxe en dues ocasions des
d’Amposta fins a casa seva i que, allà, tots dos jeien des-
pullats al llit, es tocaven les parts íntimes i es masturba-
ven mútuament. Després, segons ha explicat, el torna-
va a deixar a Amposta i li donava cinc o deu euros.
L’individu ha negat que l’hagués penetrat en tres oca-
sions, tal com va declarar el propi menor, i ha adduït
que pateix disfunció erèctil. La fiscalia sol·licita una pena
de 12 anys de presó per un delicte continuat d’agressió
sexual i sosté que va mantenir almenys tres trobades
sexuals amb aquest nen, a qui va conèixer a les pistes
d’atletisme d’Amposta. 
L'acusat demana perdó pel mal que ha fet i també
ajuda per poder tornar a inserir-se a la societat.

Amposta celebra el 
Dia Mundial del Turisme

Reconeix haver abusat
sexualment d’un menor

Presentades les jornades gastronòmiques de l'arròs, de l’1 al 31

A canvi de 10 euros
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El gerent de Ports visita les obres
de l'embarcador de Sant Jaume

Les obres suposen una inversió de 85.000 euros 

El Ministeri de Medi Ambient, a través del
Servei de Costes de Tarragona, va empren-
dre aquest dimarts els treballs de desmante-
llament de la línia elèctrica ae ̀ria que traves-
sa la barra del Trabucador i que durant
dècades ha subministrat electricitat a les sali-
nes de la Trinitat. Segons nota de
l’Ajuntament rapitenc, el desmantellament
és una acció llargament reclamada i reivindi-
cada, i el pas que mancava per alliberar un
dels espais naturals més emblema ̀tics de la
Ràpita i del conjunt del Delta de l’Ebre. Cal
tenir en compte que la del Trabucador és la
platja més visitada del Delta, segons la
Universitat Rovira i Virgili, que ha xifrat en
360.000 els visitants que hi acudeixen
anualment. L’actuació, un cop acabi en un
termini aproximat d’un mes, comportara ̀
una millora ambiental i paisatgística de l’istme, que ha estat declarat d’especial valor
ecològic tant per l’Administració municipal com per l’autonòmica. Així ho ha desta-
cat l’alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós (a la imatge), que ha mostrat la seua satis-
facció pels treballs que ha empre ́s Costes aquesta setmana: “És una molt bona notí-
cia per a la Ràpita i per al conjunt del territori que la línia aèria comenci a ser història,
tenint en compte que estem referint-nos a l’espai més visitat de tot el Delta, on
aquesta instal·lació generava un notable impacte visual i un risc per als visitants, per
tant en les properes setmanes gaudirem d’un dels paratges ambientals me ́s impor-
tants del territori alliberat de la línia ele ̀ctrica”. Les salines de la Trinitat s’abasteixen
ja amb la línia subaqua ̀tica que va acabar d’instal·lar-se a l’agost, de manera que les
excavadores tenen via lliure per eliminar els pals de fusta i també els de formigó que
travessen l’istme. Els treballs van a ca ̀rrec de l’empresa de Deltebre Regimovi SL, amb
un cost de 30.186,44 euros. Els operaris retiren el cablejat i els pals de la zona més
propera a les salines i van avançant fins eliminar-los tots. El desmantellament és la
última fase de l’obra. L’actuació total, incloent la instal·lació del cable submarí de
4,6km de llargada i la renovació de tota la línia ha tingut un cost de 800.000 euros,
dels quals Infosa n’ha assumit un 50%, Endesa un 30% i la Generalitat el 30% res-
tant. A aquesta xifra cal afegir-hi els 150.000 euros del Pla de Vigència Ambiental.

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat la redacció del projecte cons-
tructiu d’una actuació de millora de la seguretat viària a la travessera de la TV-3454
a Deltebre. En concret, es preveu la construcció d’una rotonda en l’encreuament d’a-
questa via amb la carretera TV-3451, amb una inversió estimada de 800.000 euros.
La previsió és que les obres s’executin al primer semestre de 2017. 
El giratori tindrà una forma ovalada centrada sobre el canal de l’Esquerra de l’Ebre,
que haurà de ser cobert en aquest tram. Els diàmetres de la rotonda seran de  61 i
54 metres, amb una calçada anular formada per dos carrils de 4 metres i un illot inte-
rior amb un tram trepitjable, pavimentat amb llambordes, d’1 metre amplada.
Un cop feta la rotonda, el Departament cedirà a l’Ajuntament de Deltebre diverses
travesseres de carreteres que han passat a tenir les característiques de carrers.

El gerent de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez, ha visitat aquest dilluns les
obres d’adequació de l’embarcador del municipi, que han d’impulsar la instal·lació
amb usos que potenciïn el turisme i la pràctica d’esports nàutics i integrar al passeig
fluvial de l’Ebre com a espai per a activitats ciutadanes. El projecte té un cost de
85.000 euros, actuació inclosa en el Pla d’inversions 2014-2017 de l’empresa públi-
ca, i un termini d’execució de dos mesos. Per tant, estarà acabat al novembre. 
Gómez ha destacat la col·laboració de Ports de la Generalitat i l’Ajuntament de Sant
Jaume, que permetrà “donar-li força a la instal·lació i potenciar els esports nàutics
perquè sigui un pol d’atracció turística”. “L’embarcador era una infraestructura
abandonada i ara li volem donar valor i posar-la a l’alçada del que es mereix Sant
Jaume”, ha afegit.
L’embarcador de Sant Jaume d’Enveja és un dels quatre embarcadors fluvials que
gestiona Ports de la Generalitat al riu Ebre. La posada a punt d’aquesta infraestruc-
tura és fruit d’un conveni signat entre Ports de la Generalitat i l’Ajuntament de Sant
Jaume d’Enveja, que especifica que la Generalitat s’encarrega de la millora de les
instal·lacions i continua sent titular de l’embarcador.
Així mateix, l’ajuntament, un cop finalitzades les obres, es farà càrrec de la gestió,
el manteniment, la conservació, la neteja i el subministrament de serveis, i, a  més,
s’encarregarà de la vigilància i la seguretat a través de la Policia Local. Aquest con-
veni té una vigència de 5 anys, prorrogable en períodes de 5 anys, fins a un màxim
de 30 anys. Les obres s’han iniciat amb la construcció del nou moll i la remodelació
de la línia d’atracada que es dotarà de norais per a l’amarratge de les embarcacions.
També s’han fet les canalitzacions per als serveis d’aigua i enllumenat. Després, s’ha
d’adequar la rampa d’avarada dels vaixells, i la superfície de terra s’ha de  pavimen-
tar i senyalitzar horitzontalment i verticalment. L’actuació també ha de donar con-
tinuïtat al carril bici del passeig fluvial de Sant Jaume, com un nou espai d’ús ciu-
tadà integrat a l’entorn del delta de l’Ebre.

Desmantellament de la línia
elèctrica aèria del Trabucador

Territori i Sostenibilitat millora la
seguretat viària a la TV-3451 a Deltebre

Inversió estimada de 800.000 euros

“Comporta una notable millora visual i ambiental de l’espai natural”

“El tracte personal amb el client, però també l’ecologia i el respecte al paisatge i als
valors naturals, en el sentit meś ampli, que abarca des de la gastronomia a la construc-
cio,́ aporten competitivitat per atreure un turisme cada cop meś exigent que valora la
diferenciació”. Eś una de les idees força que van sortir dilluns en el VIIe ̀ Fòrum de
Turisme La Rap̀ita, l’Ecofòrum, que va atreure experts nacionals i internacionals per
posar damunt la taula el model de desenvolupament i la transformacio ́ de la destinació
turística assumint els valors de la sostenibilitat i el respecte a la natura. Organitzat per
la regidoria de Turisme i l’Estació Naùtica, l’Ecofòrum va comptar amb la col·laboració
de la Confraria de Pescadors, tambe ́ del Col·lectiu de Cuina, el Copate i la Generalitat.

La Ràpita avalua els beneficis d'un
turisme lligat als valors naturals

VIIè Fòrum de Turisme, dilluns passat
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*FLIX: En la sessió del Ple
de l'Ajuntament es va
aprovar una moció rebut-
jant l'ús del fons de reser-
va de de la societat Gestió
Comarcal Hospitalària, SA
(GECOHSA), gestora de
l’Hospital Comarcal de
Móra d’Ebre, “siguin
emprats en qualsevol
altra cosa que no revertei-
xi de manera directa i ine-
quívoca en les
instal·lacions d’aquest
Hospital i el seu perso-
nal”. Així mateix, en el
Ple, es va acordar la crea-
ció d'una Comissió de
seguiment d'ERCROS i el
nomenament dels seus
integrants.

*MÓRA D’EBRE:
L'Ajuntament va lliurar els
Premis Javier Bardají a
l'excel·lència acadèmica,
un certamen que es va
celebrar per primer cop
amb l'objectiu de guardo-
nar els estudiants d'en-
senyament primari,
secundari obligatori i bat-
xillerat de la població.

Més
notícies

La setmana passada es va celebra a Madrid la
Fira Internacional de la Bicicleta, Unibike. Les
Vies Verdes Espanyoles i Europees hi van ser
presents amb un estand de Vías
Verdes/Greenways, amb la finalitat de promo-
cionar recursos per a un turisme sostenible,
actiu i de qualitat.  Aquesta activitat s’emmarca
seguint els objectius dels projectes europeus en
els que participa la Fundació de Ferrocarrils
Espanyols: Silver Cyclists y Greenways Outdoor. 
Es va promocionar la Via Verda de la Terra Alta,
així com els establiments i serveis turístics que donen servei a la Via Verda i la resta d’actius turís-
tics del seu voltant, amb material proporcionat pel Consell Comarcal de la Terra Alta. A més, es va
destacar el distintiu d’aquest itinerari com a destinació turística accessible per a totes les persones,
sigui quina sigui la seva capacitat, dins del marc del programa “Turisme per a tothom”. 

La Via Verda de la Terra Alta ha participat a la 
Fira Internacional Unibike 2016

Programa ‘Turisme per a tothom’
L'Ajuntament de Tivissa ha posat en mans dels seus serveis jurídics el
problema dels talls de subministrament elèctric que pateixen de mane-
ra "continua". Segons ACN, el consistori avalua la possibilitat d'exigir
responsabilitats a la companyia elèctrica Endesa per "incompliment de
serveis" i pels "danys i perjudicis" causats a particulars i, sobretot, a
empreses del municipi. L'alcalde de Tivissa, Jordi Jardí, s'ha mostrat
"indignat" i molt molest per la falta d'informació per part d'Endesa i ha
lamentat que aquest servei deficitari es produeixi en la zona del país, la
Ribera d'Ebre, on es conviu, "solidàriament", amb les centrals nuclears
catalanes. D’altra banda, Endesa ha negat que la qualitat del subminis-
trament elèctric a Tivissa i en aquesta zona de la Ribera d'Ebre no sigui
l'adequat. Fonts de l'elèctrica han explicat a l'ACN que la qualitat del
subministrament elèctric ha estat valorat a nivell europeu com
"d'excel·lent". Segons Endesa, no consta als seus registres cap casuísti-
ca concreta o problema persistent que generi talls reiterats a la zona de
Tivissa. La companyia ha justificat la durada de l'últim tall de llum, el
passat divendres, perquè es va produir enmig d'una gran tempesta.

Tivissa estudia emprendre accions
legals contra Endesa

L’elèctrica considera que el subministrament és ‘excel.lent’

L’escola L’Onada Bressol
Lo Panilló de Gandesa
ha engegat aquesta set-
mana la tercera edició
del projecte “Les nos-
tres arrels” amb una
activitat vivencial en la
qual els nens i nenes
aprenen i experimenten
tot el procés d’elabora-
ció i producció del vi. 
Aquest projecte pretén
que els més petits des-
cobreixin, entenguin i
interactuïn amb el seu
entorn més proper i amb allò que fa especial cada territori. Per això, un projecte
d’aquest tipus a la Terra Alta havia de tenir com a protagonista el vi. Tots els alum-
nes de la llar d’infants han participat del procés de la verema collint el raïm –en una
vinya preparada especialment per les educadores– i trepitjant els fruits en un gran
cubell per extraure el most. 
Ara, una enòloga de l’Escola Agrària de Gandesa s’encarregarà del procés de con-
trol i producció del most a la tina i els infants hauran de remenar-lo tots els dies fins
que la mistela estigui llesta per embotellar. En total, es produiran 200 ampolles de
mistela que es vendran a la Fira del Vi de Gandesa del 28 a 31 d’octubre. Tots els
beneficis de la venda es destinaran a La Marató de TV3. 
Els pares també col·laboren en l’activitat portant materials agrícoles, ajudant en la
venda de la mistela o participant en un tast de vins, i ho valoren molt positivament,
com ha explicat la directora del bressol, Mireia Albà, ja que la majoria de les famí-
lies de la comarca tenen relació o viuen de la viticultura.

Els nens del bressol de Gandesa
aprenen a elaborar vi

«És un projecte solidari que ensenya als infants tot el procés»
La Fira Agrícola
Ramadera i
Industrial de
Móra la Nova
ja té cartell. “És
un cartell que
trenca amb
l'estil abstracte
de les anteriors
edicions. Té un
aire vintage,
tan de moda
ara, i alhora
reflecteix la
realitat de la
nostra fira“, ha
anunciat la
regidora de
Fires, Míriam
Vinaixa. 
El jove dissen-
yador morano-
venc, Joan
Andreu Pedret,
ha estat l’enca-
rregat de crear
la imatge de la Fira, que a més de servir per al cartell,
també es traslladarà a la resta de productes promocionals
del certamen, programa, tanques...
La 185a edició de la Fira Agrícola, Ramadera i Industrial
de Móra la Nova se celebrarà del 20 al 23 d’octubre.

185a edició de la 
Fira de Móra la Nova

Un cartell d’estil vintage ja l’anuncia
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*RIBERA D’EBRE: ahir
dijous va tenir lloc la sego-
na sortida tècnica per l'eta-
pa 38 del GR-99 (tram
Ascó - Garcia - Móra
d'Ebre). Aquesta activitat
forma part del projecte
estratègic "GR-99 Camí
Natural de l'Ebre" per pro-
mocionar el GR-99 com a
recurs turístic de la Ribera
d'Ebre.

*JESÚS: des d’ahir dijous i
fins el dia 4 d’octubre Jesús
celebra les festes en honor
al seu patró Sant Francesc.
L'EMD de Jesús i la seua
Secció de Festes, amb la
col·laboració d’entitats del
poble, han organitzat un
ampli ventall d’actes en els
quals tothom hi te ́ cabuda.

*L’ESCOLA DE CUINA DE
L’INSTITUT JOAQUIM
BAU acollira ̀ la sessió per
cuiners i pastissers de defi-
nició d’un tast normalitzat
per la farina de garrofa. El
dilluns dia 3 d’octubre.

Més
notícies

Vuit dels nou individus encausats per intentar desembarcar 1.300 quilos d’haixix al
delta de l’Ebre el febrer de l’any 2012 han reconegut els fets en el judici que s’ha cele-
brat aquest dimecres a l’Audiència de Tarragona. Segons ACN, tots ells han acceptat
una pena d’un any i nou mesos de presó i el pagament d’una multa de 7 MEUR.
L’acord assolit per la fiscalia i els advocats defensors evitarà el seu ingrés en un cen-
tre penitenciari. Per la seva banda, el novè individu que estava encausat ha quedat
absolt perquè no s’ha demostrat que es trobés al lloc dels fets. Després de la confor-
mitat, el tribunal de la Secció Quarta ha dictat sentència oral condemnatòria. El text
aprecia els atenuants de dilacions indegudes, confessió i addicció a les substàncies
estupefaents dels individus. En les declaracions, un dels encausats ha explicat que un
grup de nois va oferir-li treballar per ells i li van dir que podia avisar a més amics seus.
Segons han explicat, els havien promès 2.000 euros a cadascun per recollir diversos
farcells d’haixix que havien d’arribar en una llanxa a la desembocadura de l’Ebre, però
els Mossos i la Guàrdia Civil els van interceptar.

Pacten un any i nou mesos de presó per
a vuit narcotraficants

Pretenien desembarcar 1.300 quilos d’haixix a l’Ebre

Amb la finalitat de posar en
valor el territori i impulsar i rea-
firmar la cultura de Deltebre,
l’Ajuntament ha convocat la
XXII edició dels Premis Literaris
Terra de Fang de prosa, poesia
i recerca.
La tinenta d’alcalde de
Dinamització Econòmica i
Enfocament Turística i Cultural,
Anna Gime ́nez, ha destacat
que “estem davant d’uns pre-
mis plenament consolidats a les
Terres de l’Ebre que permeten
dinamitzar la cultura al territo-
ri”. Els premis tenen una dota-
ció de 1.000€ per a cadascuna
de les modalitats de prosa,
poesia i recerca, 500€ en la
categoria d’adult premi local i
de 200€ euros en la categoria
juvenil premi local. Tots els tre-
balls que es presentin al con-
curs han de ser ine ̀dits i escrits
en català.
Paral·lelament, cal destacar que
també s’ha convocat el concurs
de Cartells per tal d’anunciar la
propera edició dels premis Terra de Fang. En aquest, premiat amb 200€, hi poden
participar artistes majors de 12 anys.

XXII edició dels Premis
Literaris Terra de Fang

A Deltebre

El passat 14 de setembre de 2016 va fer-se l’acte d’ho-
menatge amb motiu del 102e ̀ aniversari al perellonenc
Salvador Pallarès Borràs, que actualment està a la resi-
dència geria ̀trica de la mateixa població, La Casa del
Poble.
La regidora de benestar i família, Ma Cinta Llaó i la d’e-
ducació i hisenda, Carme Bladé, van homenatjar i
acompanyar a la família, juntament amb la directora de
la Casa del Poble, Joana Borràs.
Des dels serveis territorials de Benestar social i família,
se li va entregar també la Medalla Centenària de la
Generalitat.

El Perelló homenatja a
Salvador Pallarès Borràs

Amb motiu del seu 102è aniversari

Una vintena de nous productes cicloturístics
s'incorporaran a l'oferta turística del Baix
Ebre, gràcies al resultat del Seminaris de
Creació de Producte Turístic del projecte Baix
Ebre Avant, que impulsa el Consell Comarcal
del Baix Ebre. Es tracta de tot un seguit de
propostes de descoberta que empresaris
ebrencs comercialitzaran aviat i que perme-
tran conèixer d’una manera diferent els actius
turístics de les Terres de l'Ebre, aprofitant la
pràctica del ciclisme en les seves diverses disciplines. 
Des del mes de maig, empresaris del sector i tècnics en turisme han estat treballant
en iniciatives per fer més visible el potencial cicloturístic de les Terres de l'Ebre, tant
per als mercats de proximitat com per als internacionals. 

Nous productes cicloturístics
s’incorporaran a l’oferta turística 

Del Baix Ebre
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EN UN MINUT

El tram sud de la Via
Verda actualment acaba
a Tortosa. Tal com infor-
ma ebredigital.cat, a
partir d'aquest punt hi
ha un camí natural per
carreteres secundàries
que ressegueixen l'antic
traçat del Carrilet entre
la capital del Baix Ebre
fins al Delta. 
Per aquest motiu, el
Consell Comarcal de la
comarca vol potenciar
aquest tram i convertir-
lo en un nou actiu turís-
tic. 
L'acció que s'ha dut a
terme, és un projecte
que han presentat a la
convocatòria de subven-
cions de la Generalitat
per al desenvolupament
de plans de foment terri-
torial de turisme, per un
import de poc més de
360.000 euros.

Via verda
fins el 
Delta

La Joventut Nacionalista de Catalunya deixa en mans de la
direcció executiva del PDC el nom del partit. Segons l’ACN,
en el Consell Nacional de l'organització celebrat aquest dis-
sabte a Deltebre, uns 200 joves militants han debatut la qües-
tió del nom del nou partit sense acabar de prendre un posicio-
nament clar. "La conclusió és que deixem que la direcció exe-
cutiva del partit treballi i nosaltres decidirem quan se'ns pre-
gunti", ha assenyalat el secretari general de la JNC, Sergi
Miquel. L'acte ha comptat amb la participació de l'alcalde de
Deltebre i membre de la direcció nacional del PDC, Lluís Soler,
i del diputat al Congrés i alcalde de Tortosa, Ferran Bel.
Després que el nom de Partit Demòcrata Català no fos accep-
tat, la proposta de la formació ha estat Partit Demòcrata
Europeu Català. Falta la resposta del Ministeri de l'Interior.

La JNC diposita "tota la confiança" en la direcció
executiva del PDC per trobar un nou nom pel partit

L'organització celebra a Deltebre el seu Consell Nacional

“Art i Flors als balcons”,
primera mostra a Alcanar
d’art al carrer, reuneix 36
obres d’artistes canareus o
vinculats al municipi.
L’exposició és un al·licient
més per passejar per
Alcanar, de l’1 al 16 de
d’octubre -coincidint el
16è Mercat Iber i amb les
Festes del Remei-, admi-
rant les obres d’art que
engalanaran la plaça
Major, el carrer Felip
Pedrell i la plaça Sant
Miquel. El passat mes de
juliol l’exposició ja es va
poder visitar a Les Cases
d’Alcanar.
L'acte d'inauguració de
l'exposició “Art i Flors als
balcons” és obert a tot-
hom i tindrà lloc demà dis-
sabte a les 18 h. a la plaça
Major d’Alcanar, a conti-
nuació hi haurà una visita
guiada i comentada de les
obres pels seus autors i
una performance de l’ar-

tista multidisciplinar
Mariaelena Roqué.
Durant aquest cap de set-
mana a la Cisterna del Vall
també es podrà visitar
l’exposició de treballs dels
alumnes de l’Escola d’Arts
Plàstiques d’Alcanar del
curs 2015-2016. D’altra

banda, en el marc del 16è
Cap de Setmana Iber, a
través de diferents activi-
tats que tindran lloc el dis-
sabte i diumenge, es
podran conèixer i experi-
mentar els rituals dels
ibers a Alcanar. 

'Art i Flors als balcons' 
arriba a Alcanar
Inauguració demà dissabte (18 h)

El dissabte 24 de setembre  va tenir lloc l'acte de presen-
tació del llibre “L’assentament de la primera edat del
ferro de Sant Jaume (Alcanar, Montsià)”, a càrrec dels
arqueòlegs David Garcia i Isabel Moreno. L'acte es va
celebrar al Centre d’interpretació de la Cultura dels Ibers-
Casa O’Connor.  Aquesta presentació formava part del
programa d'actes del XX Mercat Ibèric de Sant Miquel
d'Alcanar. La monografia és resultat dels treballs arque-
ològics realitzats al llarg de gairebé vint anys. Uns treballs
que revelen la importància històrica d’aquesta residència
fortificada, una referència inexcusable i extraordinària de
la primera edat del ferro a la península Ibèrica pel seu
excel·lent estat de conservació i per la seva col·lecció de
vasos ceràmics, que és la millor del període a l’àrea de
l’actual Catalunya. 

“L'assentament de la primera
edat de ferro de Sant Jaume”

Presentació del llibre, a Alcanar

L'Ajuntament de Paüls valora positivament la decisió
del Departament de Salut de la Generalitat d'incre-
mentar en un 50 per cent les hores d'assisteǹcia
med̀ica al municipi de Paüls a partir d'aquesta setma-
na. No obstant això, el govern municipal de Paüls con-
tinuara ̀ reclamant la plaça de metge al municipi, que es
va suprimir amb les retallades de 2011, i una ambulàn-
cia 24 hores a Xerta.
Dijous passat, en una reunió veïnal al casal municipal,
amb l'assisteǹcia del director dels serveis territorials de
Salut a les Terres de l'Ebre, Ismael Piñas, l'alcalde Enric
Adell i la resta de l'equip de govern van explicar el nou
horari med̀ic, el qual s’incrementà en sis hores i millo-
rara ̀ el servei que es prestava fins ara.

Salut incrementa les hores
d’assistència mèdica a Paüls
Des de dilluns

El Govern de la Generalitat ha reclamat que s'autoritze a
49 embarcacions artesanals costaneres la captura dirigida
de tonyina, per una quota total anual de 98 tones, que
correspondria a 2 tones per barca, d'acord amb els estàn-
dards de la Comissió Internacional per a la Conservació de
la Tonyina de l'Atlàntic, l’ICCAT. El 2008, la flota artesanal
costanera mediterrània de l’Estat espanyol va quedar
exclosa del repartiment de quota, de manera que va que-
dar prohibida la pesca per a aquesta flota, una situació que
es manté avui dia.

El Govern català reclama una quota

de 98 tones anuals de tonyina 

Per restablir la pesquera de la flota artesanal costanera
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Joan Panisello: 
«ESTELES DE VIDA»

Isabel Carrasco

No us perdeu l'exposició
«ESTELES DE VIDA» del cera-
mista ebrenc nascut a Jesús,
Joan Panisello. Un passeig per
diferents espais de la ciutat de
Tortosa que us portaran des de
l'Institut Joaquín Bau
(Avinguda de l'Estadi, 14),
Galeria del Quadre (Carrer
Barcelona, 2), Galeria d'Art
Gimeno (Carrer Pintor Gimeno,
9), Galeria Cinta Cugat
(Avinguda Molins del Compte,
40, Jesús) i que forma part dels
nomenats Circuits Ceràmics
dintre del 47è Congrés de
l'Acadèmia Internacional de la
Ceràmica 2016.

Més Ebre: Malauradament en la
gran majoria dels casos la nos-
tra ment s'ha convertit en el
nostre pitjor enemic, dels
milers de pensaments que
podem tenir al dia, la majoria
solen tenir una càrrega negati-
va. Mirant les teues peces,
impossible saber quina o qui-
nes ho reflecteix.
Joan Panisello: La frase que has
posat com a inici de l'entrevista:
«La teua vida serà el que els
teus pensaments siguen» és el
resum del que jo he aprés i
posat en pràctica des de fa vint-
i-nou anys que ho vaig desco-
brir. Vaig haver d'estudiar, d'es-
coltar, de practicar molt, de
repetir, de revisar, d'escriure, de
subratllar, de patir i de xalar...,
però el primer dia vaig intuir que
si el que havia llegit era possible,
estava davant d'un "miracle"
vital, i no me'l vaig deixar per-
dre. Per a que una tècnica fun-
cione, el primer que has de fer
és creure que és possible. He
invertit milers d'hores en
aquests anys però puc garantir
que em trobo, a nivell global,
força millor que fa trenta anys, i
que el benefici que rebo cada
dia, va "in crescendo".

ME: Pensar s'ha convertit en
una malaltia?
JP: El fet de pensar és una acti-
vitat permanent en la persona

humana si es troba en estat de
vigília. Pensar és el que fem tot-
hom abans de prendre una deci-
sió per intentar resoldre un pro-
blema que tenim. El fet de pen-
sar, en si no és dolent, però cal
usar totes les eines que et posen
a l'abast les tècniques de rela-
cions humanes i comunicació
eficaç per a encaminar la decisió
de la millor forma per a les dues
bandes afectades.

ME: Per tant, la ment és un ins-
trument fantàstic si s'usa
correctament. Com ho trans-
mets a través de la teua obra?
JP: Una ment ben "educada",
amb la que hi tens complicitats,
amb la que t'hi entens mit-
jançant moltes estones diàries
de meditació, amb qui passes
revisió diària dels fets més
importants i amb qui ho discu-
teixes tot sense embuts i amb
tota transparència, aquesta
ment ha de ser la teua millor
amiga. Amb la pau interior i
exterior que aquest fet et pro-
porciona, pots encarar millor
totes les activitats del dia, des de
les tasques burocràtiques, que a
mi personalment no m'entusias-
men, tot i que me'n faig un tip a
diari, fins a les faenes de creació
artística, que són les meues
favorites.
El fet d'estar descansat, relaxat,
seré, amic amb tu mateix i amb
bones dosis d'energia positiva fa

que les obres surten a poc a poc,
però amb pas segur, i la resta de
la teua vida gaudeix d'un valor
afegit de pau i de serenor que
allarga la vida sobretot en quali-
tat...,i també en quantitat.

ME: Una de les teues obres
m'ha fet pensar: «Deixa que la
ment descanse en el silenci i en
cap cosa més»...
JP: Aquesta frase que poseu al
meu abast és un dels secrets
millors de la vida humana.
Trobar diàriament un temps per
meditar, per gaudir del silenci,
per reflexionar, per oblidar el
rellotge, és un gran festí per al
cos i per a la ment humana. És
una de les millors medicines que
no té cap contraindicació i que
representa un alè d'aire fresc
que et renova per fora i per dins
i en damunt no costa diners ni
cotitza IRPF. I aquest indret per
a meditar, pot ser real, físic, con-
cret en un lloc que tu has selec-
cionat, dins del teu entorn diari i
que has preparat per al teu ser-
vei, o pot ser virtual, o sigue un
lloc que tu t'has creat a la teua
ment, al que hi pots anar quan
vulgues, que el pots batejar com
a "lloc ideal de descans" i situar,
decorar i localitzar on te vingue
de gust.

ME: Parla'ns d' "Esteles de
Vida», fins quan en podrem
gaudir?

JP: "Esteles de vida" és la sexta
col·lecció important de la meua
vida. Ha tingut oportunitats de
ser exposada en el darrer any i
en llocs vertaderament impor-
tants, en capital de província i
en galeria interessant, i no he
acceptat les invitacions, les he
ajornat sense motiu real ni apa-
rent, sense saber el perquè, en
el fons ara he comprés que
alguna cosa del meu interior, de
la meua ment, de la meua intuï-
ció ha fet que, sense adonar-
me'n, haja reservat aquesta
col·lecció per al 47è Congrés de
l'Acadèmia Internacional de
Ceràmica. Quina decisió més
encertada!!!
Aquests cinc espais de Tortosa i
Jesús tindran les obres exposa-
des fins al dia 9 d'octubre. Tres
d'elles tenen les peces en apara-

dors, per la qual cosa poden
veure's al llarg del dia i de la nit
sense entrar a les galeries. El
Museu de Tortosa té el seu
horari de matí i tarda per poder
visitar-les tranquil·lament i a
l'institut Joaquín Bau estan
situades a la recepció, per tant,
en hores d'estar l'Institut obert,
es poden veure lliurement.
Enmig de massa notícies que a
diari ens parlen de morts violen-
tes, de mots innecessaris, de
morts injustes a massa nivells, a
més a més de protestar per
aquesta situació de vergonya
que el "primer món" està per-
metent, intento oferir unes
obres que per uns moments ens
poden traslladar a móns dife-
rents, permetent-nos un temps
de reflexió, de pau, de felicitat,
de serenor, de VIDA. 

ACTUALITAT

LA TEUA VIDA SERÀ EL QUE ELS TEUS PENSAMENTS SIGUEN

"Avui en dia, la medicina avança notablement però hi ha una energia natural, dintre de l'ésser humà, que el pot mantenir amb uns nivells de salut excel·lents. La ment humana
té un gran poder. Quan penses transmets energia. Les teues creences i els teus pensaments es converteixen en un camp energètic, una transmissió capaç de transformar la salut
personal. Un pensament positiu pot millorar la teua salut de la mateixa forma que un de negatiu et pot emmalaltir. Resumint: La teua vida serà el que els teus pensaments siguen.
Totes les obres de la col·lecció ESTELES DE VIDA, amb formes arrodonides, ovalades, circulars... intenten provocar en l'espectador una sensació de plaer, de relaxament, de pau,
de serenitat... que fomente els pensaments positius. Gaudiu de l'exposició múltiple!"
Joan Panisello i Chavarria
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El passat dilluns dia 26 de setembre de 2016 es va celebrar Junta General Extraordinar̀ia de Socis per tractar la situació espor-
tiva del primer equip de la UD Jesús i Maria, per quant despreś del darrer partit disputat a l’Aube molts dels socis presents van
manifestar i deixar pales̀ el seu descontentament amb l’actual cos tec̀nic i una part de l’actual plantilla, que essent una amb els
majors costos a primera catalana, no esta donant el rendiment esportiu que l’entitat es mereix ocupant a data d’avui una de les
posicions de descens directe a segona catalana. Els socis i simpatitzants presents van manifestar que molts de socis que queden
per renovar no renovarien el carnet sinó es prenia una decisió dras̀tica, consistent en donar la baixa a una sèrie de jugadors i al
cos tec̀nic que representaven un cost molt elevat i que entenien que el seu rendiment esportiu no era adequat a la remunera-
ció que percebien. L’actual Junta Directiva actuant d’acord amb l’adoptat en l’assemblea de socis va acordar ahir dimarts cessar
a l’actual cos tec̀nic i donar la carta de llibertat per marxar a qualsevol club a una ser̀ie de jugadors, i donar continuïtat als juga-
dors locals Albert Torres, Sebas Albacar i Sergi Curto, als jugadors de les Terres de l’Ebre com soń Raül Jimeńez, Marc Masdeu,
Jesús Ferreres, Adria ̀ Valsells i Brayan Hurtado i al jugador del camp de Tarragona Raül González pel seu compromís meś que
demostrat amb el club de l’Aube sent un dels artífexs de l’ascens de fa dues temporades, als quals es sumaran diversos jugadors
del filial per completar una plantilla que competeixi sense cap pressió a la primera catalana i intentar acabar dignament la tem-
porada lluitant i defensant els colors roigiblancs. El cos tec̀nic fins a final de temporada estarà format per JoséMari Aliau, entre-
nador de la casa i que suma dos ascensos a primera catalana i Gerard Capera, fins ara entrenador del filial. Així mateix, es fa
constar que el filial seguira ̀ competint a la tercera catalana i molt aviat s’anunciara ̀ el nom del nou entrenador. Es vol fer cons-
tar que les decisions preses no són per carac̀ter econòmic sinó per motius estrictament institucionals i esportius a instaǹcia dels
socis de l’entitat i que tant el cos tec̀nic com els jugadors que han marxat han rebut la carta de llibertat per marxar on vulguin
sense cap impediment ni sense cap cost per als clubs on vagin a jugar, havent-se ja remunerat als jugadors que han marxat les
despeses de desplaçament dels mesos de juliol i agost i restant pendent de remunerar les despeses de desplaçament de setem-
bre (encara no ha acabat el mes). El mateix amb el cos tec̀nic que se’ls remunerara ̀ les despeses per desplaçaments i pel seu ren-
diment al capdavant del club, tenint en compte que l’equip nomeś ha sumat 2 dels 12 punts en competició fins al moment.

Comunicat UD Jesús i Maria
EL PRIMER EQUIP ES DEMANTELLA AMB 9 BAIXES. JUGADORS DEL FILIAL PASSEN AL 1R. EQUIP

Molt s’ha parlat del Jesús i Maria i de la
seua assemblea. Dels nous plantejaments
de futur. Una decisió complicada i amb
molts damnificats. Ara falta que tothom tin-
gui clars i definits els nous plantejaments.
Que els jugadors del filial vulguin anar amb
el primer equip i competir a Primera catala-
na i veure també com avança la plantilla que queda a partir
d’ara.
La situació es pot veure de dues maneres. El Jesús i Maria,

amb l’aposta del seu president i patrocinador, Òscar Ròde-
nes, s’ha convertit en un equip capdavanter a les Terres de
l’Ebre.  Si és mira des d’una òptica positiva, el que ha fet el
Jesús i Maria ha estat per destacar, esportivament, amb dos
ascensos en tres anys a 1a catalana. Complicat aconseguir-
ho. I mirant-ho així, s’ha de valorar les gestió feta i l’aposta
de fer gran un club petit.
Però si som realistes, aquest projecte era sostingut i es po-

dia acabar. Per un motiu o per un altre, aquest final podia
arribar.  
Així mateix, pot haver gent que ho mire des d’un prisma

negatiu.  Gent fins i tot de Jesús i Maria que no hi estava d’a-
cord amb el projecte i que considerarà que, durant aquest
viatge, han hagut decisions que no han agradat i que han ha-
gut damnificats pel camí. 
El J. i Maria torna a la seua realitat. Comença una nova

etapa. La setmana ha estat moguda. La vinent també pot es-
tar-ho. Dilluns estarà el president del Tortosa a Canal TE (Mi-
nut 91). Segur que el programa no passarà desapercebut. 

Setmana moguda

Nico va a l’Hospitalet, Borrull i Istoc a la Rapitenca, Cuenca al Perelló i Ike i Escoté al Tortosa

Les baixes del Jesús i Maria
PRIMERA CATALANA

Les baixes, dins dels nous plantejaments del club,  han estat: Nico Diaz, Ike Romera, Carlos
Herrero, Alberto Cuenca, Edu Escoté, Danilo, Canaldas, Borrull i Raül Istoc, a més del cos tèc-
nic que encapcelava Antoni Teixidó. El tècnic, aquesta setmana, no ha volgut fer declaracions.
Els jugadors han rebut ofertes de seguida. Cuenca anirà al Perelló. Borrull i, probablement Is-
toc, a la Rapitenca i Ike i Escoté al Tortosa. Nico a l’Hospitalet. 

L’Europa empata en temps afegit, a Ascó (1-1)

S’escapa la victòria

TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó va deixar escapar dos punts en temps afegit en un
partit en el que havia pogut sentenciar una vegada Osado de
penal, va marcar l’1-0. El porter visitant fou protagonista i
l’Europa, amb deu, aprofitant un rebuig de Sergi Lopez, va
empatar al final. 

La Rapitenca dóna 3 baixes 

JOSÉ LUIS, AMADOR VOCES I PACO COLLADOS

La Rapitenca ha informat de les tres baixes
que s’han donat aquesta setmana. Ahir es feia
públic que Amador Voces (exTortosa), Paco
Collados, que va arribar del Jumilla, i el canterà
José Luis han rebut la baixa. El motiu és la tor-
nada de Borrull, a qui el Jesús i Maria volia
mantenir però ell ha decidit marxar, i també el
retorn del central Raul Istoc. Paco Collados ha-
via donat un bon rendiment però se li havia
comunicat de rebaixar la nòmina i ell no ha ac-
ceptat. Collados va fer la jugada del tercer gol,
obra de Sergi José, al camp del Sant Cristóbal,
diumenge passat.
De moment, no hi ha més baixes, però no es

pot descartar que n’hi hagi en breu alguna
més, considerant que algun jugador la podria
demanar. També cal dir que en dues setmanes
s’espera una altra incorporació.
La Rapitenca va empatar al camp del Sant

Cristóbal (3-3), amb gols de Sergi José (2) i Ga-
bi. Un empat que sap a poc tenint en compte
que al minut 93, els rapitencs guanyaven per
2-3 i que el gol de l’empat local, en una con-
tra evitable, va venir al 94. La Rapitenca rebrà
diumenge el Santboià, partit de la jornada.
Finalment, informar que Aleix Samper, que

era juvenil l’any passat, va a l’Aldeana. José
Luis podria anar al Camarles. 

El Tortosa, que s’ha reforçat, és líder

DIUMENGE PASSAT, HOMENATGE A EXJUGADORS

El Tortosa ha fitxat al defensa central Edu Escoté i a l’habilidós centrecampista Ike Romera.
Dos jugadors coneguts per al tècnic Àngel Garcia. Tots dos estaven al Jesús i Maria. D’aques-
ta manera, l’equip roig-i-blanc apuntala amb garanties la plantilla perquè tots dos jugadors son
experimentats  en categories superiors. L’equip és líder, amb els mateixos punts que l’Ampos-
ta. No ha rebut cap gol. Diumenge passat va guanyar el Vendrell (3-0) en un partit que es va
obrir aviat amb el gran gol de Virgili. A la represa, en pocs minuts i a l’inici, el Tortosa va sen-
tenciar amb dos gols més de Virgili. Malgrat això, en la recta final del duel i amb el Tortosa aco-
modat, el Vendrell va tenir nombroses ocasions que Eudal, porter local, va evitar. Diumenge
passat es va fer l’homenatge a Torres i Pahuet (no va poder assistir), jugadors d’aquell històric
equip de la lliga 48/49. També el van rebre altres exjugadors com també passarà diumenge vi-
nent, amb la visita del Cambrils Unió, quan es farè un reconeixement a Calixto Llobet. 

CANAL TE

Dilluns dia 3
a les 20 i a les
23 h, a Canal
Terres de
l’Ebre, programa MINUT
91, ens visitarà Arturo
Llorca, president del CD
Tortosa. 

3a DIVISIÓ
Vilassar-ascó dium. 12h

PRIMERA CATALANA

Vilaseca-J i Maria diu 17h
Rapitenca-Santboià diu 12 h

SEGONA CATALANA

Dissabte
Reddis-R Berà (16h)
Segur-Riera (16.30h)
Valls-Ulldecona (18h)
Vendrell-Camarles (18h)

Diumenge
Catllar-Batea (12h)
Gandesa-Torredem. (16h)
Salou-la Cava (16.30h)
Tortosa-Cambrils U (17h)
amposta-Hospitalet (17h)

TERCERA CATALANA

Dissabte
ametlla-aldeana (18.15h)
Roquetenc-Flix (18.45h)

Diumenge
alcanar-la Sénia (16h)
Pinell-Corbera (16.15h)
Catalònia-S Bàrbara (16.30h)
ampolla-Godall (17h)
S. Jaume-Perelló (17h)
R Bítem-Vilalba (17h)
Olimpic-J i Maria (17h)

QUARTA CATALANA

Dissabte
Batea-Fatarella (17h)
amposta-Catalònia (17.30h)
Masdenverge-EbreE (17.30h)
Diumenge
Tivenys-Xerta (15.15h)
Benissanet-ascó (16 h)
Camarles-ametlla (16.30h)
arnes-M Nova (17h)
Bot-Ginestar (17h)
Deltebre-alcanar (18h)

PROPERA JORNADA

L’opinió de Joaquin Celma. 

Cap dels classificats del lloc 6 al 18 seran campions de
segona i tercera catalana. És segur que el campió serà
Tortosa, Amposta, Gandesa Valls o Cambrils i a tercera
Alcanar, Ampolla, la Sénia o Olímpic. Tot està decidit i
si s'adonen, els meus pronòstics de principi de tempo-
rada es compleixen: l’Ampolla, la Sénia i Alcanar són
favorits i a 2a: Gandesa, Tortosa i Valls. Només la Cava
no està. 
¿Com puc estar tan segur d'aquestes afirmacions? Molt
fàcil. La meu teòria que en la jornada quatre el campió
ja està en les cinc primeres places no falla. En la lliga
passada, a 1a catalana, a la jornada 4, els primers 5
classificats eren: Balaguer, Terrassa, Santboià,
Castelldefells i Vilanova. Només un canvi en la darrera
jornada. Va entrar l’Igualada pel Terrassa. Any passat a
2a catalana, en les primeres quatre jornades estaven:
Camarles, Tortosa, la Riera, Cambrils i Ulldecona. Els
dos que acabarien primers ja estaven en les primeres
cinc posicions a la jornada 4. Lliga 2015/16, 3a catala-
na, jornada 4: Ametlla, Corbera, Roquetenc, Batea i
Santa Bàrbara eren els primers. El campió fou el Batea.
Ja estava en les primeres cinc places. I Ametlla i Santa
Bàrbara van acabar en els cinc primers llocs. L'estudi
reflecteix que dels cinc primers llocs a la jornada 4, de
la 1a, 2a i 3a catalana, el 60% dels equips queden clas-
sificats al final de la temporada al pòdium dels cinc
millors.

Els campions 
ja estan decidits
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El Camarles va veure com en temps afegit se li escapava el
triomf a l’Hospitalet (2-2). Segons Xavi Cid, tècnic camarlenc,
“vam comenar el partit molt bé, dominant i tenint diverses
ocasions, a més del gol de Cristian. Sobre la mitja hora, el duel
va equilibrar-se, fins el descans”. A l’inici de la represa, segons
Cid, “l’àrbitre va canviar el criteri, no mesurant als dos equips
per igual. L’Hospitalet va pressionar més i ens vam veure obli-
gats a defensar més enrera. Ens van empatar però, posterior-
ment, amb els canvis, ens vam rearmar i vam tornar a agafar el
control del partit. Vam tornar a gaudir de possibilitats i, en una
d’elles, Edgar, aprofitant una centrada de Teixidó, va rematar
amb el cap i va marcar l’1-2. Semblava que podíem decidir
però no vam poder fer-ho. El criteri arbitral va seguir sent de-
sigual. En els darrers minuts ens vam haver d’endarrerir i en
temps afegit va arribar un penal inexistent que va provocar
Roldan. Per a mi, no va ser-ho. També és cert que hi havia cer-
ta tensió per l’actitud d’un membre de la banqueta local i un
jugador i això va poder influir. Penso que el 2-2 i més per la
forma en què va arribar, no va ser just. Mereixiem la victòria
però una altra setmana que ens quedem sense el premi”.

“Un penal inexistent” en temps
afegit priva el Camarles del triomf

AL CAMP DE L’HOSPITALET, (2-2)

L’Amposta va fer un altre pas endavant refermant les bones sensacions de l’inici de tempo-
rada. Va golejar el Torredembarra (1-4), amb gols d’Aleix Llobet (2) i d’Ivan Gonzalez (2).
Albert Company, tècnic de l’Amposta, valorava el triomf, “la veritat és que no va ser tan cò-

mode com el resultat indica. Era un partit en el que se’ns donava com a favorits abans de co-
mençar i això es va comprovar que no és bo. Malgrat tot, a la primera meitat, vam dominar i,
a més del gol de penal d’Aleix, vam tenir altres opcions. A la represa vam ser més efectius i

Aleix i Ivan van marcar dos gols més. Però amb el 0-3,
ens vam acomodar i el Torredembarra, tot i que fou, per
a mi, en fora de joc, va fer l’1-3. I el partit s’hagués po-
gut ajustar i complicar-se”. Però ja en temps afegit, l’Am-
posta va ampliar l’avantatge amb el segon gol d’Ivan. Era
l’1-4. L’equip de la capital del Montsià és un dels líders.
Ha guanyat els quatre partits disputats. Segueix creixent. 

L’Amposta segueix creixent

VA GOLEJAR EL TORREDEMBARRA (1-4) I ÉS COLÍDER. HA GUANYAT ELS 4 PARTITS

El Sant Jaume referma el bon inici de la lliga amb un triomf de prestigi al camp d’un dels favorits per a l’ascens com
ho és la Sénia, equip que, a més, ha fitxat a Eric Alarcon (Rapitenca). Juanra i Carlos Curto van posar el 0-2 abans
del descans. A la represa, Labèrnia va reduir distàncies però ja avançada la mateixa, Agustí, amb un gran gol, esta-
blia l’1-3 definitiu. Segons Juanjo Serrano, tècnic local, “a la primera meitat no vam jugar amb intensitat, potser va
haver un excès de confiança. I el partit ens ha de servir per veure que la categoria és molt competitiva i que cal ju-
gar sempre amb molta atenció i actitud. El Sant Jaume en el primer temps ens va superar, molt ferm en defensa i sor-
tint ràpid a la contra. A la represa, ja vam jugar amb més intensitat. Vam fer l’1-2 i semblava que podíem empatar,
perquè dominàvem i teníem arribada. Però el Sant Jaume va fer un gran gol i va sentenciar. Vam perdre un partit que
ha de valdre per apendre”. Anton Flores, tècnic del Sant Jaume, per la seua part, explicava que “vam fer un molt
bon partit, sobre tot a la primera meitat quan vam jugar ben posats i molt mentalitzats del que havíem de fer. I ens
va sortir bé. Ens vam avançar amb el 0-2 i vam tenir més opcions”. A la represa, segons Anton, “la Sénia va apretar
molt més i ens vam haver de tancar. Ens va marcar i vam passar per una fase de desconcert però, amb els minuts,
ens vam refer. I en una contra ben trenada, Agustí va marcar un gran gol que fou l’1-3. Molt satisfet del partit i de
la victòria, important per la confiança”. Amb l’1-3, Roger, porter visitant, va aturar un penal. Anton valorava el su-
port del bon nombre de santjaumeros que van anar fins la Sénia. 

Els canareus són líders en solitari. A Godall, diumenge passat, derbi apassionant en què el líder va guanyar
per 2-3. El Godall va vendre cara la derrota i va saber reaccionar en dues ocasions quan l'Alcanar es va
avançar en el marcador amb els gols de Sergio Ruiz i d'Obi. Els locals van acusar certa feblesa defensiva en
la jugada del segon gol. Amb l'1-2 s'arribava al descans. No obstant, cal dir que Xescu és molt de Xescu. Ell
es va traure de la xistera un gran tret per l'escaire. Fou el 2-2, ja a la represa. El problema pels locals fou que,
poc després a l'empat a 2, Obi, inspirat, va lluitar una pilota i la va creuar lluny de l'abast d'Eric, porter local.
Amb el 2-3, l'Alcanar va controlar millor el partit però no va decidir i va acabar patint davant d'un Godall vo-
luntariós que va buscar l'empat fins el final. Els locals, molt renovats, milloren en cada jornada tot i que en-
cara ofereixen algunes escletxes defensives que, fins al moment, són una condemna en l'inici de la lliga.

Un gran Sant Jaume sorprèn a la Sénia

L’Alcanar
pateix però
guanya a
Godall i és
líder

TERCERA CATALANA

La Cava semblava que havia reaccionat després de la bri-
llant victòria al camp del Valls (2-3). Però diumenge va tornar
a la realitat quan va caure de forma estrepitosa contra un Red-
dis que va aprofitar la desidia local a la segona meitat per re-
muntar fins l’1-4. Al descans, la Cava guanyava per 1-0, amb
gol d’Àngel Sánchez. Sergi Navarro, tècnic de la Cava, mos-
trava el seu malestar el dilluns passat, després del partit: “el
Reddis ens va guanyar per actitud. Va treballar més i, tot i ha-
ver-ho parlat, nosaltres vam tornar a ser un equip vulnerable i
desdibuixat, sense estar dins del partit i sense capacitat de tre-
ball. No va haver-hi intensitat i en l’aspecte defensiu, en ge-
neral, no es va treballar com volem. Vam donar moltes facili-
tats i el cert és que estic preocupat perquè ens van superar per
actitud. Sóc el tècnic i el màxim responsable i per aquest mo-
tiu, si s’han de pendre mesures, les pendrem per revertir una
situació que està complicada després d’una segona meitat i
d’un resultat final que fan mal. Es pot perdre, però no com
vam fer-ho diumenge”. Després del partit, va haver-hi teràpia
al vestidor així com durant la setmana. La imatge de l’equip
ha deixat simptomes de preocupació i per això no és estrany
que hi hagi mesures. 

CD la Cava: una derrota dolorosa

DAVANT EL REDDIS PER 1-4

L’Ulldecona perdia 0-1 al descans. Segons el seu tècnic, Enric
Alaixendri, “no vam entrar en el partit durant el primer temps. I
el Segur, equip molt treballador, va estar més ben col.locat i el
controlava millor”. Els visitants, a més, es van avançar a manca
de cinc minut pel descans. A la represa, va entrar Amado i, com
a Camarles, en el primer partit de lliga, fou el revulsiu. Segons
Enic, “al descans vam rectificar algunes coses i amb l’entrada d’A-
mado vam tenir més mobilitat i rapidesa davant. Albert va empa-
tar i crec que durant uns 25 minuts de la represa vam jugar força
bé, creant arribades i fents el altres gols”. Amado, en 7 minuts,
en va marcar 3, un de penal. A darrera hora, el Segur va fer el 4-
2 definitiu. “Estic content de la segona part, seguim progressant
i, sobre tot, ho fem amb una bona actitud”, deia Enric. 

Amado torna a impulsar a
l’Ulldecona

VA REVOLUCIONAR AMB UN ‘HAT-TRIC’

El Batea va guanyar el primer partit de la temporada i també
el primer a la categoria. Adrià Sunyer i Miguel Reverté van mar-
car els gols. Amb el 2-0, en els darrers minuts, Dani Maireles va
reduir distàncies i els dubtes, pels partits anteriors, van aparèixer.
Però els tres punts es van quedar a casa. Segons Jordi Roca, tèc-
nic del Batea, “fou un partit físic, que vam tenir-lo dominat en
moltes fases. Vam jugar amb molta serietat defensiva i, a més,
Adrià va fer l’1-0”. A la segona part, una bona jugada de Miguel
Reverté va valdre el 2-0. I, tot i el gol del Salou a darrera hora,
“vam saber sofrir i vam mantenir l’avantatge, un fet que ens ha-
via mancat en jornades anteriors. Tres punts molt importants per
la confiança i l’adaptació a la categoria”, deia Jordi Roca.  

Primer triomf del Batea, a 
la Segona catalana

CONTRA EL SALOU, (2-1)

TERCERA CATALANA. DIUMENGE, GRAN DERBI: ALCANAR-LA SÉNIA

L’Amposta rebrà 
l’Hospitalet en la cinquena
jornada del campionat

Proper partit

El Gandesa és un equip consolidat i un candidat ferm a estar en les primeres places. I, fins ara,
està responent a les expectatives. És tercer, amb deu punts. Diumenge va golejar a la Riera (0-
4) en un duel que es va decidir a la segona meitat quan van arribar els gols. Segons el seu tèc-
nic,  Rafel Navarro, “pel resultat pot semblar que va ser molt fàcil però no fou així. La primera
meitat va ser molt complicada. Ells van sortir molt forts i van crear diverses ocasions, sent l’equip
que més ens ha fet fins ara. Sobre tot dues van ser molt clares. Ens va costar entrar en el partit.
Al darrer tram de la primera meitat ja vam poder fer-ho i Mario va tenir un oportunitat que va
evitar el seu porter”. A la represa, segons Rafel, “vam estar molt millor, ja des de l’inici. Ens vam
fer amb el control de la pilota i vam gaudir de més arribada. Una acció en què Dilla va driblar el
porter, va ser un penal que va transformar Gumiel. Poc després, Mario va marcar el 0-2 i, acte
seguit, va venir el 0-3 que ja va sentenciar. A la segona part ells van acusar el desgast de la pri-
mera i nosaltres vam posar gent molt ràpida i, a més, vam estar encertats. La Riera, com he dit,
és un equip molt més fort del que sembla pel resultat”. Dilla va marcar el 0-3 i Robert, el 0-4. 

El Gandesa fa un cop d’autoritat

VA GOLEJAR, A LA RIERA, I ÉS TERCER SENSE REBRE CAP GOL FINS ARA

Un altre huracà en els descensos

Quatre equips de Tarragona són els cuers a la 1a. Catalana. Es presenta un
altre drama com la temporada passada? Vila-seca i Reus tenen bons equips
i poden salvar-se però Jesús i Maria i Morell pinten malament. Pel que res-
pecta a la jornada, Tortosa i Gandesa segueixen impecables, sense rebre cap
gol. El Camarles va merèixer guanyar. Primera part de cinema; a la segona va
ser més enemic l'àrbitre que l’Hospitalet. Ulldecona, Amado va marcar tres
gols espectacular i va remuntar. L’Amposta cada vegada millor; és colider i
crec que quedarà entre els quatre primers. El Batea, per fí victòria. Històrica.
Tots els equips ebrencs van guanyar en aquesta jornada menys el Camarles i
la Cava. Resultat pèssim davant d'un candidat al descens. Hi ha jugadors que
no donen el rendiment desitjat. O Sergi Navarro treu el ‘látigo’ o tindrà pro-
blemes. La nota molt positiva: tres equips ebrencs comanden la classificació.
Emoció total, només el Valls el veig com enemic. I en els descensos, cap
ebrenc. La classificació del Roda no és real. S’ha enfrontat a tres dels cinc pri-
mers i només ha rebut 5 gols.

JOAQUIN CELMA
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L’Ampolla va assolir una victòria meritòria al camp del Flix (1-2). Segons Oleguer, tècnic fli-
xanco, “vam començar molt bé, controlant el partit i fent Llorenç l’1-0. Vam seguir igual fins
que va arribar l’empat en una acció un xic afortunada. Llavors va ser l’Ampolla qui va estar
millor. A la represa, el partit va seguir igualat fins que l’Ampolla va marcar l’1-2. Posteriorment,
nosaltres vam dominar i vam pressionar, tenint opcions però sense poder assolir un empat que
crec vam merèixer”. Edgar Andreu, jugador que va estar al Borges, va debutar amb un Flix que
segueix amb baixes. 
David Burgos, de l’Ampolla, va explicar que “l’equip segueix creixent. Es va adaptar al par-

tit que havíem plantejat i va anar de menys a més, sabent sofrir i treballant molt quan guanyà-
vem 1-2, quan el Flix ens va pressionar moltíssim buscant l’empat. Victòria molt meritòria i tre-
ballada. Fou, a més, molt important a la primera meitat reaccionar una vegada havíem rebut
el gol, empatant després. L’equip va tenir resposta en un moment en què ho necessitava”.
Regolf i Ruibal van marcar els gols de l’Ampolla que puja a la segona plaça. 

Triomf meritori de l’Ampolla

TERCERA CATALANA. 4-0. VA GUANYAR A FLIX (1-2)

El Roquetenc va guanyar el primer partit en la
lliga. Va vèncer el Santa Bàrbara (2-0), amb dos
gols de Marc Alegre. Segons Cantó, tècnic del
Santa, “a la primera meitat vam estar ben posats
i el partit fou igualat. Però a la represa, el Roque-
tenc va jugar amb més actitud i no vam poder re-
accionar”. A la represa, Òscar Camarero va assis-
tir a Marc Alegre que va fer l’1-0. Ja en la recta
final, una falta directa va suposar el segon gol de
Marc Alegre, protagonista del partit. 2-0 i tres
punts valuosos per la confiança. El Santa, amb
només un punt 12, encara o ha guanyat. Tenia di-
verses baixes i estudia fer alguna incorporació. 

Marc Alegre decideix

PRIMER TRIOMF DEL ROQUETENC

El Jesús i Maria B i l’Ametlla van empatar (1-
1). Un partit disputat amb ritme i intensitat,
que va estar obert i en el que hagués pogut
passar de tot. Des de Jesús i Maria es deia que
“va ser un partit entre dos equips que hem
d’anar a més. L’Ametlla va tenir opcions com
una remtada al travesser mentre que nosaltres
també vam crear les nostres com una al final,
molt clara”. Marc Vilabrú, tècnic de la Cala,
deia que “fou el tercer desplaçament seguit.
Un partit molt intens i un altre punt que hem
de mirar de fer bo a casa”. Tino va fer el 0-1
mentre que Marc Nivera empatava pels locals. 

J i Maria i Ametlla empaten

TINO I MARC NIVERA VAN MARCAR

El Corbera va empatar en temps afegit contra el Catalònia (2-
2). Al primer minut, un golàs espectacular de Roger, marca de
la casa, posava per davant els corberans. Amb l’1-0, els locals
van refermar el seu plantejament i el Catalònia va agafar més la
iniciativa. Els corberans, ben posats, buscaven el contraatac. A
la represa, el domini visitant s’accentuà. Manu, porter local, fou
el protagonista, aturant un penal a Javi Asín. Però, posterior-
ment, en tres miuts, el jesusenc Pau Diez va remuntar amb dos
gols. El partit es va trencar. Manu, amb gran intervencions, va
evitar diverses ocasions dels visitants, que no van saber senten-
ciar. I el Corbera també va fer sensació de perill i va empatar
amb un gol de pilleria de Ricard Manyà, en temps afegit. Un
gran partit. 

El Corbera salva un punt al 90’

CONTRA EL CATALÒNIA, 2-2

L’Olímpic es va imposar al camp del Vilalba (0-1). Una victòria
important per la seua confiança i per poder enlairar-se a la taula,
després de ser la tercera en quatre jornades. El partit se li va com-
plicar quan al minut 14 de la primera meitat, el porter de l’Olímpic,
Nogales, fou expulsat. Marc Castellví estava sancionat i, a la vega-
da, no es podia disposar del porter del juvenil. Pau es va posar so-
ta els pals. I va fer-ho bé, atent a les sortides en pilotes a l’esquena
de la seua defensa i evitant les opcions que va tenir el Vilalba per
empatar, una d’elles amb una gran intervenció. La nota positiva per
als morencs fou el retorn de Sergi Vila, jugador que, a més, va mar-
car el gol. El Vilalba va intentar-ho però no va poder epatar. Àlex
Curto va decidir, en acabar el partit, no seguir com a tècnic del Vi-
lalba. La directiva confiava en revertir la situació i que continués.

Pau fa de porter amb l’Olímpic

ÀLEX CURTO ES PLANTEJA NO SEGUIR AL VILALBA

El R. Bítem es va refer de la derrota contra la Sénia (0-1). Un
gol de Jota, de penal, va decidir un partit intens i que va estar
incert fins el final. Narcís Labòria, tècnic del Perelló, valorava “la
millora pel que respecta l’actitud després del partit de Móra d’E-
bre. Es va treballar i es va lluitar fins el final, davant d’un bon
equip que estarà dalt a la taula. Penso que mereixem l’empat
per la intensitat en què es va jugar i també perquè vam tenir les
ocasions suficients per marcar. Però ens va faltar més con-
tundència en els darrers metres. En definitiva, vam perdre però
l’actitud va ser bona, així com el treball. Hem de seguir en
aquesta línia”. Parra, tècnic del R. Bítem, per la seua part, ma-
nifestava que “vam haver de treballar molt i vam patir per ob-
tenir una victòria molt meritòria”.  

El R-Bítem venç al Perelló

UN GOL DE JOTA, DE PENAL, VA DECIDIR (0-1)

El Pinell va fer un gran pas en el seu camí per conso-
lidar-se a la categoria, guanyant a l’Aldea (2-3). 
Segons Bartolo Meca, tècnic aldeà, “vam començar

molt bé, dominant i creant arribades, i fent l’1-0, Pau,
a la sortida d’un córner. Però el Pinell, que em va sem-
blar un bon equip, amb gent amb ofici que sap el que
vol, va reaccionar i ens va empatar. El partit estava obert
i nosaltres vam fer el segon gol arran d’una bona juga-
da que va culminar Àlex. No obstant, abans del des-
cans, ells ens van tornar a empatar”. Edu Maestre i Emi-
lio van fer els gols visitants. A la represa, segons Bartolo,
“vam anar a pel partit però no vam estar encertats en
les dues àrees, ni aprofitant cap de les moltes ocasions
que vam fer ni en l’acció del 2-3 en què vam estar pas-
sius al darrera. Mereixiem més per les ocasions però
destacar que el Pinell em va agradar molt”. Lluís Espi-
nach va fer el 2-3 per a un Pinell que a la represa va te-
nir les lesions del central Lluís i d’Edu. Segons el seu tè-
cic, Robert Avinyó, “va ser un gran partit, obert, amb
ocasions pels dos. Estic molt satisfet de l’equip. Un gran
resultat que ens donarà molta confiança”.

El Pinell guanya a l’Aldea

2-3. BONA IMATGE DELS PINELLANS

Els de Lizaso lideren la taula. Els morano-
vencs van començar el partit amb un domini
que li propiciava el Deltebre, equip que espe-
rava replegat. Amb els minuts, el duel es va
equilibrar i el Deltebre va tenir més profundi-
tat. Potser quan millor estaven els visitants,
una pèrdua de pilota va suposar una contra
letal dels locals i Yassine no va perdonar amb
l'1-0. El gol va fer mal als deltebrencs. Poc
després, arran d'una falta, pilota penjada,
falta de contundència defensiva visitant, i
Rafik que marcava el 2-0. A la represa, el
Deltebre va pressionar però Ferran, porter lo-
cal que tornava a jugar després de 8 mesos,
va demostrar la seua qualitat. Amb més es-
pais, els locals van gaudir d'alguna possibili-
tat més i arran d'un córner, Edu va senten-
ciar. Al final, el visitant David Rovira va fer el
3-1. 
El Catalònia, per la seua part, va golejar el

Camarles B per 6-0. Un resultat enganyós si

considerem que al descans es va arribar amb
empat sense gols, i ocasions a les dues porte-
ries, i els camarlencs reclamant un possible
penal. Però a la represa, 3 gols locals en els
primers 15 minuts van decidir. El Cata és se-
gon amb tres victòries en 3 partits. En té un
menys. El Masdenverge és tercer. Va vèncer
a l’Ametlla (0-1) en un duel igualat que es va
decidir amb un penal que va transformar Jo-
sep. Els caleros van buscar l’empat a la repre-
sa però fou llavors quan, a la contra, el Mas-
denverge hagués pogut sentenciar. L’Arnes
va empatar a Xerta (2-2). Els de la Terra Alta
van perdonar en excés a la primera meitat i
van pagar-ho car. Roger Martí va marcar 1-0
per al Xerta. Empataria l’Arnes, però arran
d’un penal, Gaspar, aprofitant el rebuig, va
aconseguir el 2-1. L’Arnes, amb gol de Sergi,
va salvar un empat en un partit en què l’àr-
bitre, en algun moment, no va poder-lo con-
trolar del tot. 

L’Ascó B es va veure sorprès per un Gines-
tar que a la represa va decantar el derbi al
seu favor amb gols de Pinxo i Jordi (0-2). Els
asconencs, poc efectius, van jugar des del
minut 26 amb deu. L’Alcanar va vèncer el Ba-
tea B per 4-2 mentre que la Fatarella, amb un
camp amb gran ambient a la graderia, va su-
mar el primer triomf, contra el Benissanet (3-
1). Sergi Anguera (2) i Pau van marcar. Pau
acabava d’entrar substituint a Josep, a qui li
havia marxat l’espatlla del lloc. L’Ebre E. va
golejar el Tivenys per 4-1, assolint el primer
triomf. Jordi i Paco, al primer temps, capgira-
ven el marcador abans del descans. A la re-
presa, Abde i Jaume ampliaven l’avantatge. 
Més d’un equip s’ha queixat en l’inici de

lliga de que col.legiats molt joves xiulen par-
tits que es tensionen “i que es compliquen.
Però si la Federació ha de posar àrbitres tan
joves ho haurem d’acceptar”, deia un direc-
tiu.

El Móra la Nova és líder en solitari, en vèncer el Deltebre (3-1)

QUARTA CATALANA

La lliga de les sorpreses o 
la lliga de la igualtat

Ja només queda un equip invicte a 3a catalana: l’Alcanar, malgrat que va patir per guanyar a Godall, conjunt aquest que, tot i ser cuer, dóna guerra en cada partit. La setmana
passada els deia que hi havia quatre equips que eren revelació: Aldeana, Olímpic, Corbera i Pinell. Doncs només un va perdre. I aquí s'ha sumat el Sant Jaume que va donar la
sorpresa a la Sénia, conjunt que tenia dues de les seues estrelles a la banqueta, un per estar malalt i un altre per donar més minuts als juvenils. La Sènia va merèixer l’empat però
gran feina del Sant Jaume que demostra que la categoria està oberta i que poden haver-hi sorpreses en cada jornada. Al pòdium dels cinc millors estan l’Olímpic i un emergent
Pinell de Robert. En la segona plaça, vuit equips apinyats i això confirma que hi haurà molta igualtat. Veig forts a l’Alcanar i l’Ampolla, que va guanyar a Flix. La Sénia, malgrat
l’ensopegada, estarà dalt així com el R. Bítem i el Jesús Catalònia, equip aquest darrer que li està costant però que crea moltes ocasions. Per a l’ascens, poden haver-hi més equips
sorpresa. A la part de baix, el S. Bàrbara segueix amb les seva crisis. No és qüestió de si juga o no Nico. Haurà de fitxar. La lliga es va definint. Per les primeres 4 jornades puc dir
que la igualtat estarà en tots els partits. Només cal veure aquesta setmana, victòries gairebé totes per la mínima, empats i cap golejada. Diumenge partidàs: Alcanar-la Sènia.

L’opinió de Joaquin Celma
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En l’acte de presentació, de la
FC Barcelona Escola a l’Ampolla,
hi assistirà l’alcalde Francesc
Arasa, Àlvar Casanova, Re
gidor d’Esports, Pau López,
Director de FCBESCOLA, Xavier
Miquel Coordinador de la
FCBESCOLA Catalunya, 
Ferran Simó, Coordinador
Esportiu de la FCBESCOLA T.E.,
Agustí Zaera,  Observador ofi-
cial del Barça a la Província de
Tarragona i 
Eduard Peremateu representant 
de Comunicació.
Durant la presentació, es donarà “a conèixer la dinàmica de la FCBESCOLA de L’Ampolla, l’evo-
lució del Centre Oficial del Barça i l’informació esportiva i organitzativa que el club du a terme a
les Terres de l’Ebre i el seu projecte de futur”. Serà dilluns a les 18.15 a l’Ajuntament.

Presentació FCBarcelona Escola
A L’AMPOLLA, DILLUNS VINENTC HANDBOL AMPOSTA. A SANT JOAN DESPÍ (25-25). AL DARRER MINUT

Reacció a la segona part i empat meritori

Segon partit de lliga i
l’Amposta que va aconseguir
un punt a Sant Joan Despí
després d’una primera part
per oblidar (17 a 11). Les
noies de Mateu van perdre
moltes pilotes per manca
d'actitud i concentració. I el
Sant Joan Despí va agafar sis
gols de diferència.
A la segona part, l’Ampos-

ta es va posar les piles, i des-
prés d'anar tot el partit a re-
molc, va assolir a l'últim mi-
nut l’empat (25-25). I va
poder guanyar si a al darrer
atac, la portera del Sant Joan
Despí no li hagués tret un tir
per l'extrem a Alba Simón,
que amb 8 gols fou la màxi-
ma golejadora del matx.
També cal destacar el de-

but de les juvenils Gemma
Gálvez i Noèlia Lázaro que
foren convocades per primer
cop en un partit oficial i que
aportaren el seu granet de
sorra per assolir aquest em-
pat.
El proper partit serà demà

dissabte contra l'Associació
Lleidatana.

MOTONÀUTICA. JORDI TOMÀS, GUANYADOR

El passat dissabte dia 24
de setembre va tenir lloc a
la platja de les Avellanes
de l’Ampolla la darrera de
les set regates que han
composat el Campionat
de Catalunya de motos
aquàtiques 2016. Amb
aquesta cursa s’ha arribat
a dotze anys consecutius
de regates a l’Ampolla i
s’ha tancat una tempora-
da d’èxit en la qual, per
primer cop, s’han disputat
un total de set curses puntuables. A la categoria F3 el títol esta-
va decidit en favor de Jordi Tomás, pilot d’Amposta, que va
aprofitar l’avinentesa per anar al Marroc a participar en una
regata internacional. Tot i aquesta absència la competició va
resultar molt disputada entre Roger Pujol, que va guanyar les
dues primeres mànegues, el valencià Salvador Vila i el roque-
tenc Lucas Forés, que va anar millorant al llarg del matí, amb
una quarta, una tercera i una primera posicions. Aquestes tres
van ser les posicions finals.

Lucas Forés, tercer
DIRIGIT PER NACHO PÉREZ

El CENTRE DE TECNIFICACIÓ es constitueix com un procés
de formació, amb caràcter lúdic-educatiu, amb una orienta-
ció clara cap al joc i amb una idea de recrear el futbol de
carrer. Serà un procés de formació programada basada en
l'ensenyament, l'aprenentatge i el perfeccionament de la
tècnica específica del futbol, basada a una METODOLOGIA
combinada amb un model analític i SISTEMÀTIC, amb situa-
cions de joc diverses, on el nen explori i s'adapti a els proble-
mes que se li presenten, tot això basat en un conjunt d'ob-
jectius, continguts i criteris d'avaluació, amb un caràcter
EDUCATIU, tenint en compte l'EDUCACIÓ com a formació.
L'esport té una via social, a la qual va dirigida, ja que es crea
en societat i a la seva vegada, crea una societat esportiva. De
la mateixa manera, l'esport també pot tenir una via educati-
va ja que mitjançant el mateix es poden aprendre unes pau-
tes de comportament per a viure en societat.  Tota educació
transmet valors, els entrenadors / formadors, influïm sobre la
formació humana dels nostres jugadors, sent un model de
referència cap a ells. “Ens centrem únicament en l'etapa de
FUTBOL 7, la qual abastarà les edats de nens/es de 6 a 11
anys, que es dividiran en tres grups”. 
El nou centre es posarà en marxa a Tortosa el dia 17 d’octu-
bre i està dirigit per Nacho Pérez. 

La 10 Pujada al
Montsià “Memorial
Francesc Bort” ha aco-
llit el Campionat de
Catalunya de Curses
per Muntanya de la
Federació d’Entitats
Excursionistes de
Catalunya (FEEC), el
diumenge 25 de
setembre. La principal novetat de la prova, organitzada
per l’Agrupació Excursionista d’Alcanar, ha estat la modi-
ficació del recorregut, que ha creuat de forma integral la
serra de Montsià.
Un total de 180 corredors han pres la sortida des de Mas
de Miralles, als afores de la població d’Amposta. El reco-
rregut lineal, de 23,5 quilòmetres i 1.100 metres de des-
nivell positiu, ha portat als més ràpids fins a la meta
d’Alcanar en poc més de 2 hores.
En la prova, que té una vessant emotiva en record a
Francesc Bort, Eduard Hernández i Marta Molist s’han
proclamat nous campions de Catalunya de Curses per
Muntanya.

Nou centre tecnificació

CLUB VOLEI ROQUETES

CURSES DE MUNTANYA. CAMPIONAT DE CATALUNYA

L’equip sènior masculí es va desplaçar a Lleida al camp del Balàfia. Els dos primers sets, el joc del
roquetencs va ser superior en tots els aspectes. En el tercer set, la concentració va desaparèixer
i els errors van ser bastant nombrosos. Però en el quart i últim set, es van tornar a posar les piles
i es van imposar finalment per 1-3 amb parcials (18-25,21-25,25-14,20-25).
El femení es va desplaçar al camp de l’Hospitalet "B". Les noies van començar el partit molt ner-
vioses i les faltes en l'atac va fer que perdessin el primer set, però amb els minuts, l'efectivitat en
l'atac va anar millorant, de manera de que cada set, les jugadores de Roquetes estaven més
còmodes i no van deixar que l'equip local s'imposes cap més set. El partit va finalitzar amb 1-3
amb parcials (25-19,17-25,12-25,13-25). Aquesta pròxima setmana també comença la compe-
tició l'infantil femení, rebent al Sant Cugat. A la mateixa hora, el sènior femení també jugarà a
Roquetes contra el Vilanova i després d'aquests dos partits, jugarà el sènior masculí que rebrà a
GET Blume Voleibol.

Debut amb derrota per golejada del Tortosa-Ebre a la lliga de la preferent femenina (1-6). El
Fontsanta-Fatjó va deixar el duel decidit abans del descans, quan s’avançava amb un 0-4. Les visi-
tants van ser superiores, però cal dir que dos dels gols van ser dubtosos per possible fora de joc.
A la represa, tot i la millora local, les visitants ampliarien l’avantatge fins el 0-6. 
A darrera hora, Àngels Benaiges aconseguia el gol de l’honor per a les ebrenques. Era el debut en
la lliga del Tortosa Ebre després que en la primera jornada el partit a Molins d Rei es va ajornar. 

El Tortosa-Ebre cau contra el Fontsanta-Fatjó (1-6)

La greu falta de concentració dels jugadors, l'ansietat per encistellar, les pèrdues de pilota, la
supremacia sota dels taulers de l'equip visitant farien que el joc es decantés gairebé en tots els
períodes per al Salou. 20-24/ 16-20/ 17-23/ 16-13/ amb resultat final de 69-80.
Diumenge que ve a casa i a les 19 h, el Club Bàsquet Cantaires debutarà a la categoria davant el
SESE A.

El Cantaires debuta en la categoria diumenge

L’Entitat Municipal Descentralitzada de Jesús serà l’escenari, la matinal del diumenge 2 d’octu-
bre,  en les festes de Sant Francesc, de la primera prova atlètica de promoció del Baix Ebre de la
temporada 2016-2017. Es tracta de la novena edició de la Milla Urbana organitzada pel Consell
Esportiu del Baix Ebre, la pròpia EMD, l’Associació Josep Puig i el Club Atletisme Terres de l’Ebre. 

El diumenge arriba la  IX Milla Urbana de Jesús

Bon inici de temporada per als dos equips sèniors

Memorial Francesc Bort
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JOAQUIN CELMA

El culebró Teixidó
La Rapitenca va cessar a Teixidó i l'equip va baixar.  Teixidó va deixar l’Amposta i va
acabar baixant. L’historial de Teixidó, en la seva trajectòria com a entrenador, és nota-
ble i en les nostres terres va pujar a la Rapitenca i va salvar a l’Amposta, fa tres cam-
panyes, i en la passada al Jesús i Maria. Només un descens, amb la Rapitenca, perquè
el van deixar orfe de jugadors. 
Vaig redactar aquest article abans que Teixidó deixés de ser el tècnic del J i Maria.
El Jesús i Maria ha entrat en una espiral perillosa. Entrenadors com Jordi Rojas, Àngel
i Teixidó no van seguir per discrepànces de tota índole. En aquest club, a la banqueta,
només funcionen David torres i José Mari, com a tècnics. Ells han triomfat amb ascen-
sos. Penso que a un entrenador per 4 partits no se’l pot catalogar. I més amb el seu
historial. Hi ha més coses darrera i un nou plantejament del club per al futur, amb gent
de casa i canviant l’aposta. Explicaria més però no és necessari. Sort per a Teixidó en
aquesta temporada. Tornaràs a entrenar, encara que sigui un juvenil.

Radiografia del futbol ebrenc
EQUIPS DE LA SETMANA: BATEA I L’AMPOLLA

CRACS EBRENCS DEL FUTUR (3)

GENÍS ARRASTRARIA

Juvenil de primer any de
l’Amposta. Central amb bona
sortida de pilota, ràpid i con-
tundent. Procedeix del cadet
del Jesús Catalònia.

SERGI CASTAÑO

Des dels 5 anys a l’escola Delta
i sent juvenil ja va debutar en el
primer equip de la Cava en el
que està actualment, sent enca-
ra juvenil. Bon desplaçament,
bona visió de joc, jugador
potent en el joc aeri.

FERRAN TISCAR

Es va iniciar en el futbol
senienc, sent aleví va fitxar per
la Rapitenca on va estar quatre
campanyes. Després va anar al
Nàstic on va estar mitja cam-
panya. Va tornar a la Sénia al
juvenil i també juga al primer
equip. Es ràpid i habilidós. 

DAVID CAMPANALS

Milita a l’Ebre Escola juvenil.
Ha estat al Tortosa, Amposta,
Rapitenca i Camarles, debu-
tant al primer equip i marcant
u gol històric al Tortosa.
Jugador potent, amb molta
arribada i que és versàtil.

ANNAS ZAAROUR

Mitja punta de l'Ebre Escola
juvenil. Jugador molt tècnic,
desequilibrant, molt ràpid,
molt fibrat. Aporta un plus al
seu equip.

DAVID RUIZ

Jugador de tercer any del
Tortosa juvenil i que ha estat
en  dues etapes al Santa
Bàrbara, jugador de banda
que desborda. És molt ràpid.

BADREDIN BENKIRAN

Jugador del juvenil del Tortosa.
Fort, té bon toc i és desequili-
brant per banda esquerra. He
de millorar tàcticament però té
molt bones condicions.

ERIC INIESTA

Jugador del juvenil del Tortosa,
de tercer any, gran defensa,
anticipació i bona iniciació del
joc. 

VÍCTOR PAULINO

Jugador format el planter del
Tortosa i que aquesta tempora-
da s'ha incorporat a la
Rapitenca. Polivalent, normal-
ment juga de pivot o mitja
punta. Fort i consistent, abarca
molt espai. És molt sacrificat.

CARLES TORNEL

Davanter físic del juvenil de la
Rapitenca. Ràpid, intel·ligent,
veu porteria amb facilitat. I
juga molt bé de cara.

ROGER ARMENGOL

Pivot de l'Ebre Escola que
procedeix del tortosa. Juvenil
de segon any, jugador amb
molt criteri amb la pilota als
peus i que té molt bona tècni-
ca amb l'esquerra.

ELOI FORASTERO

Lateral dret del juvenil de la
Rapitenca, jugador molt com-
plet i amb molta classe.
Tècnicament bne dotat i molt
ràpid, molta projecció esporti-
va.

Jugadors també destacats: Sergi José (Rapitenca), Guerola
(Olimpic), Emilio (Pinell), Nivera (J i Maria B),  Sergi Brull
(Ametlla), Juanra (S. Jaume), i Marc Alegre (Roquetenc)

AMADOR (Ulldecona)    

MIGUEL (Batea) 

VIRGILI (Tortosa)

AITOR (Camarles)

ABDUL (R.-Bítem)

BATISTE (Gandesa)

ORIOL (Rapitenca)

JORDI TOMÀS (Catalònia)

OBI (Alcanar)

ISAAC (Amposta)

RUIBAL (Ampolla)

L’EQUIP TITULAR 
DE LA JORNADA 
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Ivan Romeu té 29 anys
i és un dels porters del
primer equip de
l’Ametlla. Jugador
calero carismàtic, un
dels referents del vesti-
dor. I en aquesta entre-
vista entendrem perquè
ho és.  

Pregunta: Com es fa
per poder entrenar,
jugar, treballar i respon-
dre també a les obliga-
cions personals?.
Resposta: És difícil a
nivell de temps compa-
ginar-ho tot. En el meu
cas, treballo a torns i a
més del futbol tinc
altres inquietuds que
m’ocupen hores durant
les setmanes, amb la
qual cosa he d’adminis-
trar-me el temps per
poder arribar a tots els
llocs. A nivell personal,
no és una càrrega por-
tar-ho tot ja que faig el
que m'agrada i em
motiva; encara que un
pensa en la gent que
t'envolta i és dur per a
ells conviure amb nosal-
tres, que 3 dies a la set-
mana arribem a les
22.30 h a casa, que
cada cap de setmana
tenim el compromís de
la competició i que això
ho fem, almenys en el
meu cas, per les sensa-
cions que vius en un
vestidor i per l'afany de
competir al teu màxim
nivell ajudant, amb el
teu treball, a un equip al
que estimes.
És important saber que
la gent que t'envolta
pateix i fa un esforç que
no es veu, per això hem
d'aprofitar els períodes
en què no competim
per viure al màxim amb
ells. El futbol si comptes
les hores d'entrena-
ments, desplaçaments
els dies del partit...pel
que et paguen gairebé
perds diners
Un juga, com ja t'he dit,
per les sensacions que
té el vestidor, el dia a
dia de convivència dins
d’ell, la competició; per
la recompensa a l'esforç
de l'entrenament en
forma de rendiment en
els partits; per la satis-
facció col·lectiva de la
millorar en competi-
ció... per molts altres
aspectes, tots ells allun-
yats de la motivació
econòmica, que no
nego que pot ser

important en alguns
altres casos, però en el
meu, ja habituat a la
conjuntura econòmica
del club del qual formo
part, molt orgullosa-
ment per cert, queda en
un segon pla i tant jo,
com els meus com-
panys, posem per
davant formar part d'un
projecte que ens motiva
i ens ofereix molt més
del que, al nostre nivell,
podríem guanyar
econòmicament.
P: Has plorat alguna
vegada en un partit?.
R: He plorat moltes
vegades pel futbol.
Sobretot al futbol base
quan no ens sortien
molt bé les coses a mi i
als meus companys.
Entenc que és una cosa
normal; un ho viu amb
força i el plorar és una
mostra de la importàn-
cia i de l'esforç que un li
ha posat. 
P: Què és el més humà
que has viscut en un
terreny de joc?
R: No hi ha un moment
en concret que pugui
recordar però sí que puc
dir que, de molta gent,
he anat veient i inten-
tant aprendre, compor-
taments, valors que jo
no tenia; i que amb els
anys m'he adonat que,
determinades formes
de veure el futbol, als
equips rivals, als àrbi-
tres..., que són adquirits
malauradament de
forma cultural, els por-
tem a sobre fins que no
tens algú en el camí que
t’ho fa percebre d’una
altra forma: un capità,
un company exemplar,
un rival que et sorprèn,
un entrenador coherent
que et fa veure, directa-
ment amb una reflexió
o indirectament amb
una forma d'actuar, les
coses d’una altra mane-
ra. Penso que el futbol
s'ha d'enfocar des
d'una perspectiva total-
ment diferent, molt més
humana, natural i
esportiva.     
P: Com vas començar a
jugar a futbol?.
R: Vaig començar als 7-
8 anys. Ens vam apun-
tar un grup d'amics de
la mateixa edat junts,
algun ja jugava i els
altres vam començar
tots el mateix any. Vaig
tenir la sort de viure en
un barri on érem uns

quants nens amb 6-7
anys de diferència i que
ens tornàvem bojos per
baixar al carrer a jugar a
futbol a l'estiu, després
de l'escola...; d'aquí, la
majoria hem jugat a
futbol fins al 1r equip.
P: Resum de la teua tra-
jectòria futbolística.
R: Vaig estar fins a
cadet de 1r any al meu
poble; cadet de 2n any i
2 anys de juvenil vaig
jugar a l'Amposta, lla-
vors fou quan amb el
cadet vam pujar a pre-
ferent. 2 anys després,
amb el juvenil, vam bai-
xar també de preferent.
En el meu 2n any de
juvenil, en què el primer
equip de l'Amposta va
tornar a pujar de cate-
goria, havia de conti-
nuar però ja vaig anar a
estudiar fora i els meus
pares em van aconsellar
tornar al poble a jugar i
no tenir tants fronts
oberts. Aquell 3r any de
juvenil, 2004-2005, va
ser especial per a mi
perquè ja vaig estar tot
l'any entre juvenil i 1r
equip i des de llavors
sempre he estat en el 1r
equip excepte una tem-
porada en què vaig dir
que m'ho deixava i al
tornar vaig jugar amb
l'amateur perquè lla-
vors van sorgir uns con-
flictes amb l’entrenador
d’aquell moment i la
junta directiva. També
vaig jugar a la UE
Deltebre.       
P: El pitjor del futbol

són les lesions?
R: Sí. A tots els nivells,
és dur conviure amb
elles. Penso que a nivell
amateur és una situació
molt més delicada pels
problemes que et
poden comportar en el
teu àmbit professional;
ens exposem molt els
que juguem a futbol
per hobby... i més tal
com està el panorama
actualment.
A nivell personal he tin-
gut diverses fractures a
la mà, una d'elles em va
impedir jugar durant
tota una temporada
sencera...és dur anar a
entrenar tot l'any, veure
que no avances en la
teva recuperació i que
només pots ajudar a l'e-
quip des d’on el físic et
permet. Són moments
en què penses si és l’ho-
ra de deixar-ho per la
raó professional a la
qual abans em referia.
Però el moment en què
tornes a sentir-te prepa-
rat, t’il·lusiona i et sents
amb forces per seguir.
P: Entens els entre-
nadors?
R: Entenc que és difícil
gestionar una plantilla
ja que cada jugador té
el seu punt de vista.
Trobar l'equilibri en un
vestidor és complicat,
tot i que sempre he
pensat que la coherèn-
cia en les decisions que
ells prenen i amb els
seus comportaments
fan que tot vagi millor,
malgrat que no siguin

del gust de tots. Però
fan la convivència més
sana. Moltes vegades,
poden haver-hi situa-
cions puntuals que fan
que es perdi aquesta
coherència i, quan això
passa, és molt difícil
encaminar els pensa-
ments de cadascun cap
al mateix costat.  
P:Què és el que no t’a-
grada d’un entrena-
dor?.
R: No m'agrada quan
parlen més d'aspectes
no-futbolístics com a
causes al que ha passat
en un partit. Prefereixo
que s’analitze el que
podem controlar i que
ens focalitzem en això.  
P: Serveix per alguna
cosa un canvi d’entre-
nador?.
R: Depèn. Es donen
moltes circumstàncies al
futbol. Evidentment hi
ha vegades que la feina
de l'entrenador no és
bona però crec que
moltes altres vegades
els jugadors no estem a
l'alçada, o les expectati-
ves creades en l'equip
són errònies amb la rea-
litat...crec més en els
projectes i en deixar tre-
ballar un entrenador
còmodament, amb
exigència evidentment,
però donar espai per-
què es faci seu l'equip i
a partir d'aquí, els resul-
tats arriben (i no sem-
pre són guanyar i guan-
yar).
P: T’agrada entrenar?.
R: Et parlaré com a

jugador i també com
entrenador. Com a
jugador: sóc conscient
de la relació directa que
té l'entrenament amb el
rendiment; en alguns
períodes durant la meva
etapa com a jugador,
no he entrenat com cal
i això s'ha vist reflectit
en el meu rendiment al
camp. M'agrada sentir-
me bé físicament i
poder ajudar l'equip
amb el meu granet de
sorra, que és molt poc si
no estic al meu màxim
nivell. Actualment, dis-
posem d'un entrenador
de porters fantàstic,
que ens té a punt als 2
que compartim porte-
ria.
Ara et parlo com a tèc-
nic fa 10 anys entrenant
a l'infantil de l'Ametlla.
Estic molt a gust amb la
meva faceta i sé de la
importància que té l’en-
trenament i que al juga-
dor has d’intentar que li
agradi entrenar. Que
gaudeixi i que ho faci
millorant. A molts dels
meus companys de ves-
tidor d'avui dia, els he
tingut en un vestidor
com a jugadors i que
hagin arribat al 1r equip
és a causa del gran tre-
ball que s'ha fet en els
darrers temps al nostre
futbol base, per això,
em sento molt orgullós
de formar part d'aquest
club. 
P: Quin és el millor
jugador de l’Ebre amb
el que has jugat?.
R:He tingut molts com-
panys i de molt bons, és
difícil ressaltar només a
un, però destacaria a
Sam Garcia per la seva
capacitat de treball i
esforç per millorar dia a
dia. A Norbert Callau
per la seva professiona-
litat i gran capacitat i
passió per l'entrena-
ment i l'exigència màxi-
ma en si mateix.
Segurament el jugador
amb més qualitat amb
el qual he jugat és
Avram Kostadinov, qui
va venir a l'Ametlla pro-
cedent de l'Ampolla i ha
deixat uns anys de fut-
bol magnífics al nostre
club. 
P: Hi ha ‘capos’ en un
vestidor?.
R: Sense dubte que sí.
Es important que n’hi
hagi, en el bon sentit.
Hi ha persones líders i

és important que hi
estiguin dins del vesti-
dor per ajudar i protegir
a la resta del grup.       
P: Si un nen se t’acosta
i et demana consell, què
li diries?.
R: Per ser un bon futbo-
lista, un ha de tenir
unes qualitats innates; a
part d'aquest factor que
un no pot controlar, per
ser un bon futbolista
s'ha de tenir passió pel
que es fa, saber que
l'entrenament, la
voluntat de millora, la
capacitat d'aprenentat-
ge seran claus per anar
completant etapes
satisfactòriament i tot
això ha d'anar, sempre,
acompanyat d'uns
valors humans que
s'han interioritzar i fer
ús d'ells. Serà important
que els nens tinguin un
entorn satisfactori tant
a nivell domèstic com a
nivell de companys; que
tot el que l’envolti sigui
pel bé del seu progrés,
això serà determinant.
És important que els
nens sàpiguen que ser
un bon futbolista no vol
dir ser un jugador de 1r
nivell, sinó que significa
ser un futbolista respec-
tat, sigui en el nivell que
sigui, cada un tindrà el
sostre futbolístic que li
correspongui segons el
seu rendiment però al
final el valor personal
serà molt important per
a poder desenvolupar
tota la resta.
P: Qué és el que més
t’ha aportat el futbol?.
R: Al final, el futbol, tal
com jo ho veig, és una
part de la meva vida i
amb això vull dir que
aporta moltíssimes
coses que he anat
comentant en aquesta
entrevista: amistat,
capacitat de treball,
visió crítica d'un mateix,
companyerisme, anàlisi
de les coses, dedicació,
compromís.... 

By: Joaquin Celma
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MÉS EBRE RECOMANA

Maridatge

Vi blanc jove i rosat  -  temperatura 10º-12º

Seitó arrebossat amb tempura

INGREDIENTS:

• 1/2 quilo de seitons

1 1/2 culleres de farina

sal, pebre

aigua molt freda (important)

llimona

oli d'oliva

1/2 c/cafè de llevat

PREPARACIÓ:
• A la peixateria, fem que ens treguin l'espina. Els rentem i
els posem amb una escorredora. Preparem la tempura, ba-
rrejant la farina i afegint aigua molt freda (batre bé, perquè
no es facin grumolls) i afegir la mica de llevat. Salpebrar els
seitons, arrebossar-los i fregir amb oli calent. Posar sobre pa-
per de cuina perquè deixi anar l'oli.

• Fets amb tempura i acompanyats d'una amanida "un so-
par lleuger i deliciós per a tota la família" i també són molt
bons servits amb llesquetes de pa amb tomàquet.

LA TEMPURA
la tempura és un fregit japonès, un arrebossat. Els
aliments que componen una tempura són en general
els marics i les verdures que es fregeixen durant poc
temps, a tot estirar tres minuts. l'oli mai no s'ha de
cremar i els aliments, encara que es troben submer-
gits íntegrament en l'oli, tot just s'han de daurar super-
ficialment. Una vegada trets del wok o recipient en
què es fregeixin no han de quedar oliosos. Un dels
requisits principals és que els aliments de la tempura
siguin tallats "en mossegades", que entrin fàcilment a
la boca, ja que tradicionalment es mengen amb bas-
tonets. 
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

En assumptes d’amor t’arribaran notícies inte-
ressants que t’alegraran el cor. Evita la desídia,
no caiguis en estats d’avorriment. Busca activi-
tats que et facin feliç.  

Dia favorable per ampliar les teves aventu-
res amoroses. Respecte a la salut , vius un
període ple de potència i optimisme perso-
nal.

Taure
20/4 al 19/5

No camines desencertat, no et deixis seduir
tan fàcilment. Confia en la teva experiència
en matèria d’amor. Prova a relaxar-te i a
prendre’t la vida amb més calma.

Augmenta considerablement la teva necessitat de
tenir contactes sexuals. Respecte  a la teva salut, un
consell: no vagis a dormir tant tard o acabaràs esgo-
tat.

Bessons
20/5 al 21/6

Tot el que signifiqui donar a entendre els teus senti-
ments és beneficiós per a tu i per a la teva parella.
Actualment , els teus interessos se centren més en
la teva visa emocional.

Si treus la teva part més tendra és possible
que visquis moments molt dolços en el
terreny de l’amor. Posa més en clar els teus
esquemes i filosofia de vida.

Cranc
22/6 al 21/7

Vius un període molt bo amb per a aug-
mentar els teus contactes i millorar la
teva vida social. Has d’evitar els ambients
nocturns una miqueta contaminats.   

Potser recapacitis sobre la forma de viure
la teva vida sentimental. Respecte a la
teva salut, desconnecta’t  dels lligaments
de la teva activitat diària. Aprèn a relaxar-

Lleó
22/7 al 22/8

Vius un temps ric en esdeveniments senti-
mentals on les teves iniciatives es veuen afa-
vorides . Avui és un dia de petits accidents,
retards o ensopegades.

Aquari
20/1 al 18/2

T’enriqueixes amb noves experiències din-
tre de les teves relacions socials i senti-
mentals. Respecte la teva salut  avui no
notaràs cap tipus d’esgotament.

Verge
23/8 al 21/9

Has de posar en ordre moltes coses en rela-
ció amb els teus assumptes amorosos.
Moltes actituds que provenen de costums ja
passats ja no tenen sentit en el present.

Peixos
19/2 al 20/3

Pots començar una prometedora etapa dintre
de la teva vida sentimental de parella. És  neces-
sari que suavitzis moltes de les coses que
creen un impacte en la teva vida emocional.

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

El temps. Previsió

CATALUNYA

Estat del cel
Domini de l'ambient assolellat amb el cel serè o poc ennuvolat en general. A la tarda crei-
xerà alguna nuvolada al Pirineu i núvols d'evolució diürna en altres punts de muntanya,
sobretot del prelitoral. A partir del vespre arribaran núvols alts i mitjans per l'oest del terri-
tori. Amb tot, hi haurà alguns intervals de núvols baixos a la meitat sud del país al matí i
a punts de la depressió Central al principi i final del dia.

Precipitacions
No es descarta algun ruixat aïllat durant el matí al litoral central i sud. Serà d'intensitat entre
feble i moderada i acumularà quantitats minses de precipitació.

Temperatures
Temperatura mínima semblant o lleugerament més alta. Es mourà entre 3 i 8 ºC al Pirineu,
entre 5 i 10 ºC al Prepirineu, entre 8 i 13 ºC a la depressió Central i prelitoral nord, entre
11 i 16 ºC al litoral nord i resta del prelitoral i entre 14 i 19 ºC al litoral central i sud.
Temperatura màxima semblant. Es mourà entre els 19 i 24 ºC al Pirineu, entre 21 i 26 ºC
al Prepirineu i entre 24 i 29 ºC a la resta.

Visibilitat
Visibilitat bona en general. A banda, de matinada i fins a mig matí hi haurà boirines i algun
banc de boira a valls i fondalades de l'interior.

Vent
Al litoral i prelitoral nord el vent bufarà de component sud entre fluix i moderat amb
alguns cops forts a punts del litoral. A la resta del territori el vent serà fluix i variable a l'i-
nici i final del dia. La resta de la jornada el vent bufarà entre fluix i moderat de component
sud i oest en general.

TERRES DE L’EBRE

TEMPERATURES
Màxima

28º
Mínima

16°
MATÍ

NÚVOLS ALTS

TARDA

SOL

Font. Servei Meteorològic de Catalunya
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IMMOBILIARIAÑ

LA SENIA  HABITATGE
EN VENDA:  XALET de
175m2, garatge de 42m2
amb piscina, barbacoa i
zona verda,  parcel·la de
17.219m2. Totalment equi-
pat i acabats de molt bona
qualitat. Tel. 977576137.

LLOGUER LA SÉNIA: pos-
sibilitat de compra, LOCAL
COMERCIAL totalment
equipat de 183m3. a. con-
dicionat, parquet i bany. C/
General Prim Tel.
977576137
PARTICULAR ALQUILA
LOCAL CÉNTRICO EN
AMPOSTA. 
13,75 m2, apto para joye-
ría/peluquería, etc...
Aire acondicionado y mue-
bles (económico)
973266178 - 680341620

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

SERVEISÑ

OCUPACIÓÑ 

VARIS Ñ

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

RELAXÑ 

COMPRO
PÀRQUING

“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527

EN VENDA UN
SOLAR DE 420 M2

SITUAT AL 
CENTRE DE LA 

CAVA-DELTEBRE.
INTERESSATS 
TRUCAR AL:

696 01 16 29
Preguntar per

Francisca

TÈCNICS TITULATS EN
JARDINERIA

- Podes, gespa, escarifi-
cacions, control de pla-
gues (palmeres i altres),
optimització del reg, roca-

lles, etc...
PRESSUPOSTOS DE
NOVA CREACIÓ DEL

SEU JARDÍ I/O MANTE-
NIMENT SENSE
COMPROMÍS

Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadèmi-
ca, 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

www.florestajardineria.com 
florestajardi@hotmail.es

LLOGUER
PÀRQUING
“FERRERIES, 

EDIFICI MERCADONA 
TORTOSA"

Tel. 639 594 527

AGENCIA 

MAISOL

t’agradaria trobar

una parella seria i

estable?

Nosaltres t’ajudem

www.maisol.com

tlf. 695410052

TORTOSA
ES TRASPASSA

BAR/RESTAURANT
EN PLE FUNCIONA-

MENT, O ES
VEN/LLOGA LOCAL

TOTALMENT EQUIPAT.
CLIENTELA FIXA.

CONTACTE:
670 91 80 25

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

Vols 
anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT
877  180 170
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis
més!

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT

877 180 170
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

HABITACIÓN  
POR  HORAS
Cerca de
Tortosa

(WhatsApp) 

Tlf. 609 76 12 06

OFERTA  
CATALANA

PLANTA DE LUJO
MASAJES 

RELAJANTES 
COMPLETO 20€

DISCRETO 
INDEPENDIENTE

Tlf. 664 149 258 

RESIDÈNCIA 

L’ONADA        

(GANDESA)

Necessitem un
Infermer/a a jornada

completa 

Lloc de Treball:
Residència L’Onada

(Gandesa). 

Tipus de contracte: 6
mesos + 6 mesos i indefinit.

Contacte: Sofia. RRHH

Mail: rrhh@lonada.com

Tel. 977 25 27 27
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A SANT CARLES DE LA RÀPITA

Dissabte 1 d'octubre s'ini-
ciarà l'activitat pública d'a-
questa associació en el
marc emblemàtic de
l'Església Nova de Sant
Carles de la Ràpita amb la
col·laboració de la regidoria
de Cultura de l'Ajuntament
de la Ràpita. L'Associació a
partir d'aquesta data, amb
caràcter regular durant tot
l'any, presentarà una expo-
sició de diferents arts arte-
sanals de pesca recolzant la
sol·licitud de la Direcció
d'Artesania de la
Generalitat de declaració
d'ofici artesà singular a La
Ràpita d'aquesta especiali-
tat, així mateix es faran
demostracions "en viu" per
part d'artesans especialis-
tes en aquest ofici, de llar-
ga i reconeguda tradició al
nostre municipi. Parlem
amb Xavier Dalmau, vice-
president de l'Associació
d'Artesans de la Ràpita.

Més Ebre: A partir de dis-
sabte 1 d'octubre l'AAR
presentarà una exposició
que anirà variant cada mes
durant tot un any.
Associació d'Artesans de la
Ràpita: Efectivament, l'ex-
posició estarà dividida en
una part dedicada als Arts i
Estris de Pesca, en arts a
mida real i altres en maque-
tes, i una altra part dedicada
a exposicions puntuals de
diferents especialitats i tèc-
niques artesanals, destacant
prioritàriament les pròpies
de les Terres de L'Ebre.
ME: Què significa ser un
artesà?

AAR: Bé, a partir d'aquesta
pregunta s'han escrit tesis
doctorals, però perquè ens
entenguem; un artesà/ana

és la persona que elabora
objectes "únics", a partir
normalment de matèries
primeres naturals i sosteni-
bles, on la tasca manual és
el component fonamental i
alhora diferenciador del
producte artesà acabat.
L'artesà és un expert conei-
xedor d'un ofici, des de
sempre.

ME: Per què crear aquesta
associació?
AAR: Una de les caracterís-
tiques del nostre món
artesà, és precisament l'in-
dividualisme, això comporta
problemes amb molts ves-
sants: formació, comercialit-
zació, reivindicació amb veu
alta de les nostres inquie-
tuds, recuperació d'oficis a
punt de perdre, continuïtat
de tallers i negocis, una sola
veu davant les institucions,
etc... I reunits en el marc
d'una Expo-Arts celebrada
a Sant Carles de la Ràpita,
vàrem concloure que era
imprescindible crear
l'Associació d'Artesans de
La Ràpita.

ME: L'artesania i la identi-
tat cultural.
AAR: Convenim en afirmar
que l'art és un mitjà d'ex-
pressió individual, protegit
des del segle XVIII per elits
interessades i basats amb
criteris selectius d'ordre
fonamentalment acadèmic.
L'artesania és el resultat de
l'expressió de l'art popular,
com ho són el ball, la músi-
ca i d'altres, però en el nos-
tre cas serien objectes
"físics" produïts amb pro-
ductes locals, seguint tècni-
ques d'oficis tradicionals,
per artesans locals. És a dir,
tot és la nostra història i
identitat cultural.

ME: Quants socis té l'AAR?

AAR: Actualment som 40
socis.

ME: Quins són els objec-
tius de la vostra associa-
ció?
AAR: El gran objectiu és
unir el col·lectiu, que es
troba en l'actualitat total-
ment oblidat i desemparat.
I en segon terme, assegurar
que no caiguen en l'oblit els
oficis de sempre, crear i
impulsar noves vocacions
mitjançant tallers i forma-
ció, i revalorar la figura de
l'artesà/ana.

ME: Quin tipus d'exposi-
cions teniu programades?
AAR: A part de les exposi-
cions previstes en el marc
de L'Església Nova tenim ja
programades EXPO-ARTS
del 8 al 10 de desembre, la
tradicional coincidint amb
les dates de Setmana Santa
i d'altres que farem en les
instal·lacions del Recinte
Firal, al Port de La Ràpita.

ME: També hi haurà
demostracions «en viu»?
AAR: Cada dia de Fira,
Mestres experts, faran
demostracions de les seues

habilitats amb l'objectiu
d'ensenyar a joves interes-
sats i així despertar noves
vocacions pel futur relleu.

ME: Quina varietat de pro-
ductes veurem?
AAR: Molt amplia i basada
en matèries primeres diver-
ses.

ME: L'artesania del segle
XXI, està revifant?
AAR: L'artesania popular
ha existit sempre, probable-
ment ens trobem en un
moment crític, després d'un
període de total oblit i
menyspreu on no hem
sabut generar vocacions de
relleu en oficis que estan a
punt de perdre's i aquest
fet, un cop posat sobre la
taula, està generant una
contra-reacció per part de
la societat i les institucions.
Per altra banda, la recupe-
ració i posta en valor d'a-
quests Arts i Oficis poden
suposar la creació de llocs
de treball que tanta falta
ens fan a les nostres comar-
ques.

ME: Quin paper té l'asso-
ciacionisme? Creu que és
important per defensar els
interessos d'un col·lectiu?
AAR: Si ens hem constituït
com associació és perquè
en aquest moment és l'úni-
ca forma viable respecte a
l'efectivitat. Però ho
podrem parlar més enda-
vant en funció dels resultats
que anem aconseguint.

ME: Quins distintius hi ha
actualment per donar valor
als artesans d'ofici, com a
segell de qualitat?
AAR: La Direcció General
d'Artesania de la
Generalitat atorga els car-
nets d'Artesà Cultural i
Professional i el màxim

reconeixement és el
Diploma de Mestre Artesà,
reservat al més qualificats
dins de cada especialitat.

ME: Quin suport es podria
demanar a les Administracions
Públiques per afavorir aquest
sector, si considera que és
necessari.
AAR: A les nostres
Administracions, amb el
caràcter més polièdric pos-
sible, demanaria suport en
el manteniment, la recupe-
ració i el rescat de la figura
de l'aprenent dels oficis tra-
dicionals, ja que de cap
manera els podem perdre i
tenim Mestres ja molt
majors. I també unes políti-
ques dirigides aconseguir la
màxima difusió de la figura,
les tasques i les obres dels
Artesans, revalorant el seu
paper, de sempre i també
l'actual, dins la nostra
societat assegurant i recol-
zant el futur dels joves
emprenedors que optin per
avançar en aquest món. 

Associació d'Artesans de la Ràpita
ACTUALITAT


