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L’opinió del diari queda reflectida
exclusivament a través de l’editorial.
Els articles de la secció d’opinió
expressen els criteris de qui els
signa i el diari no els fa seus

necessàriament.
ELS ARTICLES ANÒNIMS NO

SERAN PUBLICATS A MÉS EBRE

15.000 exemplars 

El president de FGC
(Ferrocarrils de la
Generalitat de
Catalunya), Enric Tico, i
el conseller delegat d'au-
tobusos Hife, José María
Chavarría han signat un
conveni de col·laboració
per comercialitzar bitllets
combinats per facilitar la

mobilitat dels usuaris de
la línia ferroviària Lleida-
la Pobla amb municipis
de l’Ebre (a la imatge).
Segons l’ACN, Chavarria
ha dit que “l’aposta d’in-
termodalitat és de futur, i
esperem que la gent de
la Pobla, de Lleida, del
País Valencià, de les

Terres de l’Ebre, i també
de la provincia de Terol,
perquè s’ha de comptar
la línia des de Lleida a
Terol passant  per
Alcanyis i Casp, pugui
servir i sigui molt positiu
per als usuaris. Aquesta
és la nostra finalitat i
desitgem que així sigui”.  

HIFE i FGC signen un conveni de col.laboració

ACTUALITAT

Editorial

BONA DIADA!

Juguem en un mateix terreny de joc, el terreny de la democràcia, de la llibertat, dels drets humans i de l'estimació pel país que compartim, per tant
la informació és necessària, però el diàleg només és fructífer si hi ha alguna cosa en comú, un fonament compartit. A partir d'aquí, tanta diferència
com calgui, però amb unes regles de joc compartides i acceptades per tothom, ja que el diàleg entre persones que no comparteixen unes regles
comunes és un diàleg de sords. Bona diada! 

L’estiu enfila la recta final però hi ha municipis que encara
gaudeixen de les seues Festes. Es el cas de Benifallet i
d’Horta de Sant Joan. Duraran fins l’11 de setembre.
A la Ràpita, avui divendres, és dia festiu en honor a la
Mare de Déu de la Ràpita. 
I a Bítem aquest cap de setmana ja es fa el prel.ludi de la
Festa Major que serà el següent, en honor a la Verge de
l’Oliva. 
Per acabar, posteriorment, serà el torn de Tivenys que
celebrarà la Festa en honor al patró, Sant Miquel. 

Benifallet i Horta, en festes

LA RÀPITA CELEBRA LA FESTA DE LA MARE DE DÉU

Mel Muria (www.mielmuria.com) ha confirmat la seva parti-
cipació al Saló Internacional de productes biològics i naturals
SANA 2017 (Bolonya, Itàlia), amb la seva gamma de produc-
tes ecològics Muria Bio, (Pavelló 25, Estand número C114).
La 29a edició de la fira internacional de productes orgànics i
ecològics, referent del sector tant per les novetats presenta-
des com pels contactes que es generen, es celebrarà al recinte
de la Fira de Bolonya, del 8 a l'11 de setembre.
La present edició d'aquest Saló comptarà amb 47.000 m2,
amb més de 1.000 expositors i es preveu una afluència de
públic de més de 65.000 visitants.
Segons Rafel Muria actual president de la companyia i cin-
quena generació d’apicultors: “aquest Saló representa una
excel·lent plataforma d'exposició tant pels creadors com pels
entusiastes dels productes naturals i orgànics i la nostra
gamma Muria Bio no podia faltar a la cita”.
Els visitants que s'apropin a l'estand de Mel Muria podran
provar les diferents col·leccions de la gamma Muria Bio: Mel
Ecològica, Xarops i Suplements Alimentaris i Mel de Sabors.

Mel Muria estarà present a SANA 2017 

AQUEST CAP DE SETMANA, A BOLONYA

L'ocupació als hotels i cases rurals de Tortosa durant els
mesos de juny, juliol i agost passats va créixer un 12% res-
pecte el mateix període de l'any passat, deixant la mitjana de
tot l'estiu en un 52,98 per cent. En xifres absolutes, s'han
registrat 34.814 pernoctacions durant aquests tres mesos. El
mes amb major creixement ha estat el juliol (+15%), malgrat
que en números absoluts a l'agost és quan hi ha hagut més
habitacions ocupades (13.423). Tortosa compta amb 713
places hoteleres. El regidor de Turisme, Josep F. Monclús, ha
informat d'aquestes i altres dades corresponents al període
assenyalat. El nombre de visitants als tres punts d'informació
turística municipal (antic escorxador, Centre d'Interpretació
del Renaixement i Jardins del Príncep) s'ha situat en 13.025
durant els tres mesos, una xifra lleugerament superior a la de
l'any passat (12.214)

L'ocupació hotelera a Tortosa creix un
12% aquest estiu

ACTUALITAT

Com ja és habitual, un any més, les
entitats de Tortosa han col·laborat
amb el Banc dels Aliments, Càritas,
Creu Roja i l’Arxiconfraria de la
Cinta aportant aliments durant
l’Ofrena de les Festes de la Cinta de
Tortosa. Òscar Ologaray, coordina-
dor de la recollida va voler donar les

gràcies a totes les entitats que han
aportat el seu granet d’arena: “Vull
agrair a totes les entitats que ens
han portat aliments, moltes vegades
expliquem que és la ciutadania qui
dóna aliments, però el dia de l’ofre-
na són les entitats qui aporten la
solidaritat”.

5.000 quilos més per seguir
combatent la fam a l’Ebre
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«La Diada del Sí»
L’ANC informa que ja hi ha més de 250.000 persones inscrites per a la manifestació que dilluns reclamarà la independència 

Alcaldes ebrencs estan signant, des de pri-
mera hora d’ahir dijous, decrets per donar
suport al referèndum de l'1-O en resposta
a la carta rebuda, durant la matinada, on
el Govern informa els ajuntaments que
comptarà amb els locals municipals. Els
batlles que, de moment, estan signant
decrets d'alcaldia són del PDeCAT, ERC i
CUP, i n'estan informant a través dels seus
comptes de twitter. En els decrets d'alcal-
dia s'acorda donar suport al referèndum
convocat per l'1 d'octubre i es comprome-

ten a complir les previsions de la Llei del
referèndum aprovada aquest 6 de
setembre. També es preveu donar
compte del decret en la pròxima sessió
plenària així com informar-ne al Govern
i a les entitats municipalistes.
Tal com informa l’ACN, és la resposta
dels alcaldes a la carta signada per
Puigdemont i Junqueras on s'informa
que comptaran amb els locals municipals
per dur a terme el referèndum.
Fotos: ebredigital/Roquetes Comunicació

Alcaldes ebrencs signen decrets per donar suport a l’1-O i
per a complir les previsions de la Llei del referèndum

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural han treba-
llat amb fermesa i convicció per fabricar un acte especial per al proper
dilluns, 11 de setembre. Una Diada que coincidirà amb les setmanes
prèvies a la data que el Govern de Carles Puigdemont té previst cele-
brar el referèndum. L’eix de la jornada de dilluns serà la construcció
d’una creu gegant, el símbol de "més, de sumar" dibuixat pels mani-
festants que reclamaran la independència. La celebració reivindicativa
es farà a l'encreuament entre el passeig de Gràcia i el carrer Aragó de
Barcelona i portarà el lema “La diada del Sí”. Segons l’ANC, hi ha més
250.000 persones inscrites. La convocatòria és a les 16 hores, en els
trams assignats. Segons fonts de l’ANC, es demana als manifestants
que portin samarretes reivindicatives com les dels darrers anys. A les
17 hores es desplegaran quatre grans pancartes de 16 x 16 metres
amb un “Sí” dibuixat des dels vèrtexs fins al centre de la suma, a la
cruïlla de passeig de Gràcia i al carrer Aragó. El pas de les lones serà
la senyal perquè els manifestants canviïn la samarreta que porten i
vesteixin la que l’ANC ha dissenyat per aquesta Diada. En el disseny,
s’hi pot llegir un “Sí” per demanar el vot positiu en el referèndum de
l’1 d’octubre. A la samarreta, de color groc fluorescent en homenatge
als milers de voluntaris que en els últims anys han organitzat les mani-
festacions sobiranistes, s’hi podrà llegir la frase “Referèndum és
democràcia”. L’ANC assegura que esperen distribuir-ne 270.000
samarretes i vendre’n 300.000. Un cop desplegades les pancartes hi
haurà parlaments a la plaça Catalunya i, a continuació, es farà un
homenatge a les víctimes de l’atemptat terrorista de Barcelona i
Cambrils. A partir de les 18,30 h, un cop acabi la manifestació de la
cantant Judit Nedderman, començarà els concerts que s'allargaran

fins a la nit. De Terres de l’Ebre, ahir dijous, l’ANC Ebre informava que
ja hi ha concertats 60 autocars, un tram ple ‘i casi l’altre’. 

Ahir dijous 18 h

El ple del Parlament va
tornar a encallar-se, ara
per la Llei de transitorie-
tat. La sessió es suspèn
cada vegada que l'opo-
sició presenta una peti-
ció de reconsideració
sobre la tramitació de la
norma.
Fou una nova  jornada
maratoniana.

Ahir dijous 15 h

Rajoy, en roda de prem-
sa després del Consell
de Ministres extroardi-
nari. Rajoy demana al
TC la suspensió de la llei
i el decret del referèn-
dum i que es notifiqui al
Govern i tots els alcal-
des.

Ahir dijous 13.23 h

La Fiscalia es querellarà
contra tots els membres
del Govern pel decret
de convocatòria del
referèndum. El fiscal
general José Manuel
Maza diu que Mossos,
Guàrdia Civil o policia
espanyola intervindran
tots els "efectes o ins-
truments per preparar o
celebrar el referèn-
dum".

Ahir dijous 9.17 h

La Guàrdia Civil conti-
nua a les portes d'una
impremta de Constantí
que podria preparar
material per l'1-O. Dues
patrulles del cos custo-
dien les entrades de
l'empresa i escorcollen
els vehicles de tots els
treballadors que hi sur-
ten.

EN UN MINUT

L’actualitat

És la resposta dels batlles a la carta signada per Puigdemont i Junqueras

La Diada Nacional es preveu més multitudinària dilluns vinent.
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EN UN MINUT

*EL PORTAVEU DEL
PSC a Tortosa, Enric
Roig, ha anunciat que
“volem una ciutat més
justa i solidaria on
paguin més aquells que
més tenen, on els impos-
tos siguin equitatius i es
beneficiï a qui més mira
per l’estalvi i on es prote-
geixi a aquells que més
estan patint la crisi”.
Roig afegia que “ja s’han
presentat 43 propostes a
les ordenances per al
2018. Aquestes propos-
tes van en la mateixa
línia que les de l’any
anterior, entenent que
en aquell moment ens
van dir que no tenien
temps de revisar-les i
que ho farien enguany.
Per tant ja han tingut un
any i entenem que ara si
que podran tenir en
compte i avaluar les nos-
tres propostes i no ens
podran dir que hem fet
tard, donat que s’han
presentat en temps i
forma dintre del termini
indicat pel govern, abans
de l’1 de setembre”.

*LA RÀPITA: demà dis-
sabte, a les 11.15 hores,
a l’Auditori Sixto Mir,
acte inaugural de la 15a
Trobada Internacional de
Murramundo 2017
(Jugadors de Morra del
Mediterrani). Estarà pre-
sidit pel conseller de
Cultura, Lluís Puig; l’al-
cald, Josep Caparrós; i el
president de la Federació
Catalana de Joc
Tradicional, Victor
Baroja. 

Més notícies

Aquesta setmana han finalitzat les tasques per part de l'equip TEDAX dels Mossos
d'Esquadra a la zona dels fets d'Alcanar Platja. 
Els veïns i veïnes ja han pogut accedir a les seues cases, també s'ha recuperat la
retroexcavadora municipal i s'ha obert el pas a la zona. Els operaris de la Brigada
Municipal d'Obres i Serveis, van acabar dimecres de recollir les carpes i el material
que havien facilitat als agents per a poder desenvolupar la seua feina. 

Aquest dimecres

Es tanca el dispositiu de treball de la unitat
TEDAX dels Mossos d'Esquadra

La Guàrdia Civil i la
Policia Local han desarti-
culat una organització cri-
minal dedicada a la distri-
bució i venda d’heroïna i
cocaïna al detall a Sant
Carles de la Ràpita.
Segons l’ACN, el líder de
l'organització disposava,
en un descampat pròxim
al seu domicili d'amaga-
talls, on ocultava la
droga. En l'actuació s'han
detingut tres persones
com a autors dels supo-
sats delictes de perti-
nença a organització cri-
minal i tràfic de drogues,
també es va prendre
declaració com investigat
a un altra persona per estar relacionada
amb els fets. Els arrestats, en unió d’e-
fectes intervinguts van ser posats a dis-
posició del Jutge de Instrucció número 4
d’Amposta. Les investigacions es van ini-
ciar en el mes d'agost, quan la Guàrdia
Civil va tindre coneixement que una per-
sona es dedicava suposadament a distri-
buir cocaïna i heroïna a petita escala a

terceres persones i aquestes al seu torn
ho venien al detall en un habitatge de la
localitat. En l'operatiu establert de forma
conjunta per la Policia Local i la Guàrdia
Civil, es va esbrinar la identitat del prin-
cipal sospitós, així com l'existència d'al-
tres col·laboradors que visitaven el domi-
cili amb la intenció de proveir-se de les
substàncies.  Foto: Guàrdia Civil

Demà dissabte se celebrarà, al Pavelló Firal de Tortosa,
el 7è VaPerTuVidal, acte festiu i esportiu en record del
jove estudiant i ciclista Vidal Fusté. Durant la jornada,
organitzada per l’Associació VaPerTuVidal, tindran lloc
un seguit d’activitats que començaran a les 16.00h
amb una de les novetats d’aquesta edició: el VXTV
Kids. Un espai dedicat al públic infantil i a les seves
famílies amb tallers, jocs, rocòdrom, circuit infantil
ciclista, castell inflable i xocolatada. Per arrodonir-ho
ballant, a les 18.30h, concert del grup XIULA. A les
21h actuació de BIPOLAR, un grup que emergeix dins
el panorama musical català i cap a les 22.30h,
l’Associació VXTV presenta, per primera vegada a les
Terres de l’Ebre, a NENA DACONTE en concert. I per
acabar la festa, l’ORQUESTRA FRIKANDO de la n’és
la cantant la tortosina Cristina Monllau.

A la Ràpita

Nena Daconte estarà present en
el setè VaPerTuVidal

Desmantellen una organització 
de tràfic de drogues

Demà dissabte a Tortosa

Segons dades de la delegació del Govern a l’Ebre, el nou curs
escolar 2017-18 s’iniciarà el proper 12 de setembre amb un
augment de 134 professors (+6%) malgrat la reducció del
nombre d’alumnat, especialment al cicle infantil, seguint la
tendència del curs anterior. D’altra banda, els sindicats d'en-
senyament han denunciat aquest dijous l'incompliment d'una
part de l'acord entre el Departament i els representants dels
treballadors per incorporar els substituts a les escoles des de
l'1 de setembre. Segons les organitzacions sindicals, s'han fet
nomenaments aquesta setmana per substitucions que ja esta-
ven previstes a finals d'agost, i no s'han adjudicat ni mitges ni
terços de jornades. Ho han explicat en el Marc Unitari de la
Comunitat Educativa que reclama posar-se a treballar per
millorar el creixement del pressupost educatiu de cara al 2018
prioritzant la lluita contra la segregació escolar i la consolidació
de l'escola inclusiva amb una nova millora de docents.

El nou curs escolar s’iniciarà el
12 de setembre amb un

augment de 134 professors
A Roquetes A les Terres de l’Ebre

Un home va morir aquest dimecres arran d’una
explosió que es va registrar en un pou d'una finca
privada del terme municipal de Roquetes. Segons
han informat els Mossos d’Esquadra, la víctima
estava cavant un pou amb explosius de fabricació
casolana quan la càrrega li va explotar accidental-
ment. 
A l’espera de confirmar la identitat del cadàver -
que fou localitzat al fons del pou, a uns 15 metres
de profunditat-, tot apunta que la víctima seria el
propietari de la finca, un home d’edat avançada
que es trobava sol en el moment de l’explosió.
Agents dels TEDAX dels Mossos d’Esquadra es van
desplaçar a la zona per assegurar la cavitat i per
descartar la presència de més explosius.

Mor un home mentre cavava
un pou amb explosius de

fabricació casolana
Demà dissabte, pel riu Ebre

Demà dissabte, Tortosa evocarà un fet succeït
l’any 1653, “quan la venerada imatge del
Sant Crist de la Puríssima, escolpida en fusta a
Itàlia, arribà pel riu Ebre fins a Tortosa després
de navegar pel mar passant diverses vicissituts
i un risc de naufragi”. La Confraria de la
Puríssima ha volgut recordar aquest fet i el
demà dissabte el Sant Crist tornarà a solcar
l’Ebre en un recorregut entre la platja de la
Xiquina i l’embarcador del Club de Rem. Una
vegada desembarcada (21.30h), la imatge
recorrerà els carrers de la ciutat: av. Lleida
(vorera), Argentina, Cervantes, Sant Blai,
Mercaders, plaça Gerard Vergés i Montcada.
En arribar a l’església de la Puríssima, es farà
una cerimònia religiosa de recepció.

Commemoració de l’arribada
del Sant Crist a Tortosa 

Les forces de seguretat van trobar 92 grams d’heroina i 14 de cocaïna.
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EN UN MINUT

*LA BANDA SIMFÒ-
NICA DE LA DIPUTA-
CIÓ DE TARRAGONA,
integrada per una vui-
tantena de joves mú-
sics, alumnes de Grau
Professional dels con-
servatoris de Tarrago-
na, Reus i Tortosa, ha
iniciat aquest dilluns la
seva tretzena estada a
Sant Carles de la Ràpi-
ta. Amb caràcter anual,
aquest projecte musical,
pedagògic i de con-
vivència culmina amb
tres concerts gratuïts
oberts a tot el públic.

*LA RÀPITA es pre-
para per reivindicar el
seu passat més recent
en la primera edició
d’Orígens, un esdeveni-
ment que es posarà en
escena en el barri més
antic de la població, el
del Xicago, com a epi-
centre per recrear i po-
sar en valor com era la
vida al municipi a inicis
del segle XX. Serà el cap
de setmana del 13 al 15
d’octubre.

Més notícies

L’Ajuntament d’Am-
posta ha presentat el
2n Festival Food Trucks
Amposta, que se cele-
brarà el pròxim dissabte
16 de setembre al Parc
dels Xiribecs. Després
de l’exitosa primera
edició, l’Ajuntament es-
pera que aquesta sego-
na sigui la consolidació
d’un esdeveniment que
com a remarcat l’alcal-
de d’Amposta, Adam
Tomàs, «s’ha convertit
en una referència, ja no
tan sols a Amposta, si-
nó en tot el territori,
com ho demostra que
després de l’èxit d’Am-
posta, molts pobles
han realitzat esdeveni-
ments amb Food
Trucks. Ens agrada ser la referència i
ajudar entre tots, a dinamitzar el terri-
tori». Respecte a la primera edició,
Adam Tomàs, ha remarcat que
«creiem que en aquesta segona millo-
rarem tot allò que va fallar en la pri-
mera, com per exemple, hi haurà més
Food Trucks i aquestes han estat avi-

sades de què portin provisions. Reco-
neixem que l’any passat vam morir
d’èxit, i estem fent tot el possible per-
què enguany no sigui així, a més li
hem sumat activitats com l’exhibició
de motos i cotxes clàssics, la realització
del Crafty Day o la realització de més
concerts».

L'ordre d'extradició del
sacerdot de la diòcesi
de Tortosa detingut a
Hondures es va signar i
enviar aquest dilluns,
segons va indicar el
Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.
No obstant, no hi ha
cap termini perquè
Joan Alonso passi a dis-
posició del jutjat d'ins-
trucció d'Amposta
número 4 que investiga
el cas. A Alonso, de 52
anys, se l'investiga,
juntament amb d'altres
persones, arran d'una
denúncia presentada
al mes d'abril per un
presumpte delicte d'abús sexual i corrupció de
menors. 
El bisbat de Tortosa ha expressat en un comunicat
la seva "sorpresa" davant els fets i demana que
prevalgui la presumpció d'innocència fins que no
es demostri el contrari. Segons l’ACN, Joan Alonso
estava a Hondures arran d'un conveni de col·labo-
ració entre el bisbat de Tortosa i el de Trujillo. Va
ser capellà d’Alcanar, tot just abans de marxar a
Hondures com a missioner, i abans fou mossèn a
Deltebre. Se l’investiga per haver pogut mantenir
relacions sexuals amb un adolescent d’Amposta.

Arriba el 2n Festival 
Food Trucks Amposta

Detingut un sacerdot de la
diòcesi de Tortosa, que ara
és missioner a Hondures

El dissabte 16 de setembre Presumpte delicte d'abús sexual i corrupció de menors

Foto: POLICIA D’HONDURES

El regidor Ramon Bel amb l’alcalde Adam Tomàs, en 
la presentació del Festival. 

El mossèn detingut.
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* L ’ O RGAN I T Z AC IÓ
ANIMANATURALIS ha
denunciat la situació en
què es troben nou ove-
lles, tres cabres i un gos
en una nau industrial a
Deltebre. Segons l'enti-
tat, els animals viuen en
molt males condicions en
un espai tancat, sense
aigua, i envoltats de cos-
sos d'ovelles en descom-
posició. La directora
d'AnimaNaturalis, Aïda
Gascón, que s'ha des-
plaçat aquest diumenge
fins a Deltebre per docu-
mentar la situació, ha
explicat que estan estu-
diant el cas per interposar
una denúncia administra-
tiva i que també es plante-
gen la possibilitat de
denunciar-ho per la via
penal. Unió de Pagesos
demana a la ministra
d’Agricultura ajuts directes
per pal·liar la greu crisi de
preus de la fruita de pin-
yol.

*EL SINDICAT HA
RECLAMAT aquest dime-
cres a la ministra
d’Agricultura, Isabel
García Tejerina, en una
concentració davant de la
Subdelegació del Govern
estatal a Lleida, que,
demani a la Comissió
Europea (CE) la declaració
urgent de pertorbació de
mercat, tenint en compte
que “estem a final de
campanya de comercialit-
zació i, per quart any con-
secutiu, ens trobem en
una situació de crisi de
preus en origen que supo-
sa aquesta pertorbació de
mercat”.

*L’AGÈNCIA CATALANA
DE L’AIGUA ja ha passat
la xifra de les 500 depura-
dores d’aigua i ho ha vol-
gut celebrar amb una
exposició al Museu de
Tortosa sobre el model de
sanejament català. L'ACA
té previstes 17 actuacions
en 15 municipis de les
Terres de l'Ebre per millo-
rar el sanejament de l'ai-
gua. La inversió total fins
l'any 2021 puja a 32
milions d'euros.  El direc-
tor de l'ACA, Jordi Agustí,
ha explicat que l'agència
ja ha retornat el 80% d'un
deute de 1.400 milions
“això ens permet tornar a
tenir capacitat inversora".

Més notícies

Divendres passat, el secretari d’Hisenda de la Generalitat, el rapitenc
Lluís Salvadó, va visitar la nova oficina de les Terres de l’Ebre, situada
a Tortosa. El va acompanyar l’alcalde de la ciutat, Ferran Bel, i el dele-
gat del govern, Xavier Pallarés. En paral·lel, s’obrirà també una dele-
gació a Móra d’Ebre per atendre a les comarques de la Ribera d’Ebre
i de la Terra Alta. La Hisenda catalana va començar divendres a ges-
tionar, de forma directa i sense intermediaris, els impostos propis i
cedits, i a recaptar deutes per la via executiva com les 300.000 multes
impagades a l’any del Servei Català de Trànsit. Coincidint amb l’en-
trada al mes de setembre, l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha
culminat el seu desplegament.

Del 16 de setembre
al 12 d’octubre se
celebren a la Ràpita
les Jornades
Gastronòmiques del
Pop i l’Arròs, organit-
zades per la Regidoria
de Turisme amb la
participació d’un total
de 16 restaurants del
municipi. L’objectiu
de l’organització és
doble, segons desta-
cava la regidora de
Turisme, Rosa Anglès,
en la roda de premsa
celebrada aquest
dilluns a l’Espai
Gastronòmic del mer-
cat municipal. “Per
una banda, volem
promocionar dos pro-
ductes de qualitat del
territori  que fusionen
mar i terra, i, per l’altra, encetem aquestes jornades  quan finalit-
za la temporada alta per tal d’allargar la campanya turística”,
manifestava Anglès.  
El preus dels menús oscil·laran entre els 30 i els 40 euros, depe-
nent de l’establiment,  i en ells s’hi podran degustar un gran
nombre de receptes ja que es tracta de productes que ofereixen
moltes possibilitats culinàries”.

Les Terres de l'Ebre ja tenen oficina
per a la nova Hisenda Catalana

Des de divendres passat

Jornades Gastronòmiques 
del Polp i l’Arròs

Del 16 al 12 d’octure, a la Ràpita

L’oficina situada a la Plaça de la Corona de Tortosa ja està en funcionament. 

El cos d’Agents Rurals ha denunciat com a investi-
gada a l’autora d’un episodi de petits incendis a
l’Ametlla de Mar després de sorprendre-la, la set-
mana passada, provocant un altre incendi arran
d’un operatiu especial de vigilància que va comptar
amb la col·laboració de la Policia Local d’aquest
municipi. Es tracta d’una dona de més de 50 anys
veïna de la població. 
El primer incendi es va produir el passat mes de
febrer i en veure que en tenien lloc d’altres a la
mateixa zona i amb les mateixes característiques els
Agents Rurals van posar en marxa aquest operatiu
de vigilància. La dona denunciada feia servir un
encenedor per cremar herbes i matolls quan sortia a
passejar el seu gos.
Es calcula que la investigada és la responsable de
com a mínim 20 petits incendis. El fet que els incen-
dis es produïssin en una zona molt transitada i a
prop d’infraestructures viàries ha facilitat que
aquests incendis fossin de petita dimensió. El més
gran va cremar 300 metres quadrats. Tot i això, es
tracta d’un delicte d’incendi intencionat amb risc
per a les persones, perquè els incendis van tenir lloc
a prop de cases habitades.
Les diligències ja han estat entrades al jutjat número
4 de Tortosa, el qual ja tenia obertes unes diligèn-
cies prèvies.
Durant aquesta campanya d’estiu, el cos d’Agents
Rurals ha participat en la identificació de dues per-
sones més, relacionades amb els focs a Navarcles i
la Torre de Claramunt.

El Consell Comarcal del Baix Ebre ha posat en marxa aquest dimarts, amb el suport
del Servei d'Ocupació de Catalunya i la col·laboració de l’Ajuntament de Tortosa,
un nou programa per ajudar a incorporar al món laboral persones aturades majors
de 45 anys. Reprèn 45, que és el nom que rep aquesta iniciativa, pretén afavorir
la inserció laboral de persones en situació d'atur de llarga durada, proporcionant-
los, entre d'altres recursos, la formació i competències necessàries per ocupar un
determinat lloc de treball. El programa, amb una duració de 6 mesos, està limitat
a 25 persones, preferentment dones. Reprèn 45 és el cinquè programa que pro-
mou enguany el Consell Comarcal amb el suport del Servei d'Ocupació de
Catalunya per fomentar l'ocupació al Baix Ebre.

A l’Ametlla de Mar Per ajudar a incorporar al món laboral persones en atur majors de 45 anys 

Identifiquen la responsable
de petits incendis

El Consell Comarcal del Baix Ebre posa en
marxa el programa Reprèn 45

EBREDIGITAL
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EN UN MINUT

*DILLUNS es restablirà el
servei ferroviari entre
Reus i Marçà-Falset i
entre les Borges Blanques
i Lleida. L'R15 recuperarà
les seves freqüències i tra-
jectes habituals, mentre
que l'R13 i l'R14 reajus-
tarà els seus horaris entre
la capital del Segrià i
Juneda.

*LA CAMINADA DE LA
LLUNA PLENA, que es
farà la nit de demà dis-
sabte enguany arriba ja a
la 6a edició. La iniciativa
s'ha anat consolidant i
també "perfeccionant" al
llarg d'aquestes sis edi-
cions: "Cada any el reco-
rregut és diferent i s'in-
tenten afegir llocs d'inte-
rès", explica el regidor de
Joventut, Esports i
Educació, Francesc
Esteve. La caminada l'or-
ganitzen les regidories de
Promoció Econòmica i
Esports de l'Ajuntament
de Riba-roja d'Ebre.

Més notícies

El diumenge passat 3 de setembre, a la
població de Miravet, va tenir lloc l'Aplec de
la Gent Gran de les Terres de l'Ebre. Aquest
esdeveniment està pensat per a donar a
conèixer tots els serveis i polítiques de
Govern de la Generalitat per mitjà de tots
els departaments implicats i per recollir de
cada territori aquelles propostes i iniciatives
que permetin millorar la qualitat de vida i la
protecció de les persones grans. Els aplecs
de la gent gran són unes jornades festives
en les quals tots els que treballen per a les
persones grans des de la Generalitat (Salut,
Empresa –Consum-, Interior, Afers
Socials...) comparteixen experiències mútues en els àmbits de l'envelliment actiu i
la protecció a les persones grans, entre d’altres.

Aplec de la Gent Gran de les Terres de l’Ebre

Va tenir lloc diumenge a Miravet

El Servei Comarcal de Català de la Ribera d'Ebre, que depe ̀n del Centre de
Normalitzacio ́ Lingüística de les Terres de l'Ebre, impartira ̀, un any més, diversos
cursos de catala ̀ per a adults. En aquesta ocasio ́, l'oferta formativa e ́s presencial i
també a dista ̀ncia, i els cursos comenc ̧aran a partir del setembre. Els de modalitat
presencial s'impartiran a Mo ́ra d'Ebre, al centre de Formacio ́ d'Adults. Es faran
cursos dels nivells ba ̀sic (A2), intermedi (B2), suficie ̀ncia (C1) i superior (C2).
Aquests nivells so ́n els establerts en el Marc europeu comu ́ de refere ̀ncia per a les
llengu ̈es (MECR) i per aixo ̀ alguns han canviat de nom: l'antic nivell C e ́s ara l'ac-
tual C1 o el superior, abans nivell D e ́s ara C2. Els cursos comenc ̧aran la segona
setmana de setembre i les places so ́n limitades. Per a me ́s informacio ́ i inscripcio ́,
cal dirigir-se al Servei Comarcal de Catala ̀ de la Ribera d'Ebre, situat a la seu del
Consell Comarcal (plac ̧a de Sant Roc, 2, 1r, de Mo ́ra d'Ebre); per tele ̀fon, al 977
40 18 51 (extensio ́ 4) o a trave ́s del correu electro ̀nic maymat@cpnl.cat.

Obertes les inscripcions per als cursos de català
per a adults del Servei Comarcal de Català

A la Ribera d’Ebre

El dillluns 4 de setem-
bre s’ha firmat l’acta
d’inici de les obres de la
zona fluvial que recull
dues actuacions que
s’executaran simultà-
niament: la segona fase
de l’estabilització dels
talussos del penya-
segat del castell de
Móra d’Ebre i recupera-
ció de l’antiga sendera,
i la millora de l’accessi-
bilitat del passeig de
l’Ebre entre l’embarca-
dor i la plaça de braus.
Les dues accions són una continuació
de les ja realitzades durant els anys
2010 i 2011. Les obres estan cofi-
nançades entre la Llei de barris, una
subvenció directa de Governació per a
l’estabilització dels talussos i part de
recursos propis de l’Ajuntament. La
gestió de l’obra, com ja va succeir a la
primera fase, anirà a càrrec de
l’INCASOL. Es preveu que les obres

estaran finalitzades abans de final
d’any. L’estabilització dels talussos del
castell morenc i la recuperació de la
sendera té un àmbit d’actuació d’uns
160 metres entre la plaça existent a
l’ombra del castell i el passeig de
l’Ebre. Per tal que la intervenció sigui
lleugera, es treballarà en una sendera
que no serà de secció constant, tot i
que es garantirà un pas lliure de 1,5
metres.

Signatura de l’acta d’inici de
les obres del passeig fluvial 
De Móra d’Ebre. Han d’estar acabades abans de final d’any

La Festa de la Jota de la Ribera d’Ebre, organitzada
per l’associació Lo Fardell Patxetí i el Consell Comarcal
de la Ribera d’Ebre amb suport de tots els pobles ribe-
rencs, arribarà enguany en la seva rotació per la
comarca al poble de la Torre de l’Espanyol. Serà la
tarda del dissabte 16 de setembre, a la plaça de
l’Església de la població. En aquesta vuitena edició
l’encarregat de donar el tret de sortida serà el conse-
ller de Cultura, Lluís Puig, que participarà per primer
cop a la festa. Precisament el conseller va guanyar
l’any 1984 el Premi Nacional de Dansa amb la seua
proposta de coreografia per a la Jota del Peuet.

La 8a Festa de la Jota de la
Ribera d’Ebre se celebrarà a

la Torre de l’Espanyol
El conseller de Cultura Lluís Puig inaugurarà la Festa
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AHIR DIJOUS

La Torre de la Candela
de l’Aldea va reviure
ahir la recreació històri-
ca Via Scipions. Un
projecte que agermana
l’arqueologia experi-
mental, la difusió
històrica i el turisme de
qualitat amb un reco-
rregut de 480 Km i que
passarà per diverses
poblacions. L’Aldea
fou el punt de partida
de la Via, ahir, i aques-
ta arribarà a Cartagena
el dia 22. L’objectiu és
repetir la gesta que es
va realizar l’any 209 a.
C quan 20.000
hòmens a càrrec
d’Escipión “el
Africano” van  recó-
rrer, en 7 dies, 480 km
per arribar a la ciutat
de Qart-Hadasht
(Cartagena).
La sortida fou des de la
Torre de la Candela,
des d’on es va fer la
inauguració de l’expe-
dició.

L’Aldea fou
l’inici de la
Via Scipions

En alguns casos, les case-
tes de camp que s’utilitzen
per emmagatzemar estris,
“s’han valorat a preu
d’or”. 
Segons ha informat Tere

Giné a la Plana Ràdio, hi ha
preocupació i descontent
per la darrera revisió cadas-
tral de rústica realitzada a
Santa Bàrbara, especial-
ment en aquelles finques
on hi ha casetes de camps
o granges i en les que molts
veïns han vist incrementat
el seu valor amb taxacions
segons afirmen “desmesu-
rades i abusives pel rendi-
ment que se li treu”. L’alcalde Alfred Blanch ha informat a la Plana Ràdio
que “no tinc molt de feeling amb la gent de cadastre”. El motiu ve donat
per la seva inaccessibilitat: “l’any passat quan van fer la revisió cadastral,
els vam convidar a donar informació als veïns descontents, els vam cedir
un espai per atendre al públic en les seves reclamacions i no vam rebre
resposta”. L’alcalde també recordava que la gent que no estigui confor-
me té un mes per reclamar “que mirin la documentació necessària i que
facin la reclamació pertinent”. Tot i que els impostos els recapta l’ajunta-
ment, Blanch assenyalava que “l’ajuntament aplica un coeficient sobre la
valoració que fa cadastre i no pot fer molta cosa més al respecte”. L’al-
calde recordava que, en el cas de les revisions d’urbana, que també va ge-
nerar malestar, l’ajuntament va rebaixar el coeficient que s’aplica a la va-
loració i va oferir la possibilitat de pagar-ho d’una manera fraccionada.

La consellera
d'Agricultura, Meritxell
Serret, ha defensat que
la sembra en sec de
l'arròs pot ser una
"bona via" per comba-
tre els efectes de la
plaga del caragol maça-
na en aquest cultiu al
delta de l'Ebre. El mèto-
de ha començat a esten-
dre's -fins a 2.000
hectàrees s'han sembrat
amb aquest sistema en
l'actual campanya- i hi
ha moltes esperances
abocades en la seva
efectivitat. 
"El delta té un ecosiste-
ma complex i hem de
veure els efectes de
cada acció i ponderar-la
adequadament", ha apuntat, però, Serret. Segons l’ACN, per
aquest motiu, l'IRTA continua afinant el sistema de la sembra en
sec de l'arròs i corregint-ne els problemes. En la darrera jornada
de camp que es va fer a l'estació experimental de l'Ebre, a
Amposta, els pagesos van conèixer de primera mà els estudis
amb què s'han d'identificar les varietats d'arròs més resistents a
la sal però també projectes amb els quals es vol corregir aspectes
com la pèrdua d'oxigen a la planta quan s'aplica el reg intermi-
tent enlloc del laminat. Foto: ACN

La revisió cadastral de rústica
genera malestar

Serret considera que la sembra en
sec de l'arròs és "una bona via"

A Santa Bàrbara
Per combatre el caragol maçana al Delta

El net de l'alcalde d'ERC de Tortosa afusellat: 
"em sento alliberat per haver-ho explicat 80 anys després"

Josep Rodríguez va declarar als jutjats 

El net de l'alcalde d'ERC de Tortosa, Josep
Rodríguez, afusellat el 1939 ha declarat aquest
dimecres als jutjats de Tortosa amb motiu de la
querella catalana que s'ha inclòs a la causa oberta a
l'Argentina pels crims contra la humanitat comesos
pel franquisme. Segons l’ACN, Rodríguez ha expli-
cat, poques hores després de sortir dels jutjats, que
s’ha sentit "alliberat" per haver pogut explicar-se
80 anys després dels fets. "Algú m'ha donat l'opor-
tunitat d'explicar-me", ha manifestat en roda de
premsa. Durant una hora, el net de l'exalcalde tor-

tosí afusellat a la muntanya de l'Oliva de
Tarragona, ha contestat les preguntes de la jutges-
sa que, a més de seguir el guió de l'exhort de la jut-
gessa argentina, ha volgut repreguntar a partir de
conèixer el relat de Rodríguez. "La meva família ha
estat marcada per això i ara em sento alliberat", ha
explicat. En la seva declaració, Rodríguez ha expli-
cat que la seva àvia acostumava a portar-li al seu
marit menjar a la presó de Pilats de Tarragona, fins
que un dia li van dir que el menjar ja no li faria falta.
L'havien afusellat, sense saber-ho, dos dies abans.

Alfred Blanch, alcalde de Santa Bàrbara. 

Darrera jornada de camp, a Amposta. 

La Plana Ràdio

El president de la sectorial de la Memòria Històrica d'ERC, Toni Bou, amb Josep Rodríguez.
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Els municipis de les Terres de l’Ebre i el Camp de Ta-
rragona ubicats dins l’àrea d’influència de l’N-340 han
donat aquest dilluns el vistiplau definitiu a la proposta
de la Generalitat per reduir l’accidentalitat en aquesta
carretera, que forma part de la xarxa viària estatal.
Així, durant una reunió amb el conseller de Territori i

Sostenibilitat, Josep Rull, i la directora del Servei Català
de Trànsit, Eugènia Domènech, els 25 alcaldes afectats
han avalat la proposta de la Generalitat per desconges-
tionar la via, que prèviament ha estat acceptada pel Mi-
nisteri de Foment, l’òrgan competent per implementar-
la en aquesta carretera. En declaracions als mitjans de
comunicació, el conseller Rull ha anunciat que “la me-
sura serà efectiva a partir de gener del 2018, un cop
hem acreditat que compta amb el consens del territori”.
La proposta inclou: desviament obligatori de vehicles

pesants cap a l’AP-7 entre Peníscola i Hospitalet de l’In-
fant, i entre Altafulla i Vilafranca del Penedès Sud: la bo-
nificació del peatge per als camions de pas serà del
42,5% i per als que fan desplaçaments locals serà del
50%. I també inclou una bonificació per als vehicles
lleugers a l’AP-7 per als moviments interns entre Vila-
franca Sud i Alcanar: es bonificarà el 100% de l’import
del peatge de l’AP-7 en el desplaçament per als vehicles
lleugers que facin el recorregut d’anada i tornada entre
dos sortides/entrades entre Vilafranca Sud i Alcanar en
període de 24 hores com a màxim. Com ja succeeix a al-
tres vies de peatge, aquestes bonificacions es vehicularan

mitjançant el sistema de pagament dinàmic (Via-T).
Aquesta proposta de la Generalitat serà vigent fins al

desplegament del nou model de peatges que el Govern
vol implementar en el territori a partir del gener de 2019,
basat en una tarifa plana que permetrà homogeneïtzar el
sistema de peatge a Catalunya.

Els alcaldes de Tarragona, l'Ebre i el Penedès avalen 
la proposta de la Generalitat 

Per a la reducció de l'accidentalitat a l'N-340: els camions deixaran de circular per la N-340 a partir de l’1 de gener de 2018 i es desviaran per l’AP-7

‘Desviament obligatori de vehicles
pesants cap a l’AP-7 entre Peníscola

i l’Hospitalet de l’Infant’

El Moviment Veïnal de l’N-340, en desacord 
amb la proposta de la Generalitat

Llorenç Navarro: “Volem l’AP-7 Gratuïta Ja per a totes i tots”

Llorenç Navarro, portaveu del Moviment Veïnal de l'N-340, no ha trigat a manifestar el desacord per la
proposta de la Generalitat que ara avalen els municipis afectats. Llorenç explicava que “al seu dia, al mes
de març, alcaldes i transportistes afectats per l’N-340 van ratificar la gratuïtat del’AP-7 com a objectiu
comú. Ara s’ha canviat d’opinió. Per què? Qui canvia d’opinió o és un savi o és un interessat. De consens
al territori no n’hi ha, ni transportistes ni nosaltres acceptem l’acord. El pacte només beneficia a Abertis”.
El portaveu afegia que “seguirem en la lluita. No volem les rotondes ni la línia continua, fins que no parin
això, no pararem. El pròxim dia 24 celebrarem el segon aniversari dels talls de carretera per aconseguir la
gratuïtat per totes i tots. És el que volem. El tall el celebrarem a Amposta. Han d’assistir solament els que
no canvien d’opinió. Els altres no ens fan falta”. Llorenç Navarro afirma que “estem cansats de precam-
panyes electorals. Ens han enganyat moltes vegades. Des de 1998 l’AP-7 hauria de ser sense barreres.
Volem això. Les bonificacions pels turismes són un nyap. No són com en altres llocs, on no s’estableixen
condicions, ni teletac. No són les mateixes. I prohibir circular en una via pública és perdre drets”.

Imatge de la reunió, dilluns, en la que els municipis afectats acordaren acceptar la proposta de la Generalitat. 

Llorenç Navarro, portaveu del Moviment Veïnal de l'N-340.

ebredigital.cat
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El dissabte 23 de setembre,
el CENTRE CROERA orga-
nitza el primer cicle de
conferències basades en
l'Educació, el Creixement
Personal i la Motivació a
Tortosa.
Parlem amb els fundadors i
directors d'aquest centre:
Xavi Gisbert i Maria
Castellano.

Més Ebre: Una parella
jove, emprenedora, inquie-
ta, que aposta pel creixe-
ment personal en el món
de l'aprenentatge. El seu
lema: "L'ensenyament que
deixa empremta no és el
que es fa de cap a cap, sinó
de cor a cor". Coneixem
una mica més a Xavi i
Maria.
Xavi Gisbert: Em considero
una persona emprenedora i
gaudeixo del que faig.
Aquesta és la clau. Per molt
lògic que sembli, hi ha mol-
tíssima gent que no és feliç
amb el que fa i voldria fer
una altra cosa. Des de fa 13
anys sóc mestre d'educació
física i primària a l'escola
pública. La feina de mestre
la compagino amb la direc-
ció del Centre Croera.
Maria Castellano: Sóc
companya de feina i de
vida amb el Xavi, em consi-
dero una persona, igual
que ell, emprenedora, rela-
cionada tota la vida amb el
món empresarial, veient
oportunitats innovadores.
Creativa i sobretot molt
positiva, veient la cara
bonica del que la vida ens
posa al davant. Al Centre
Croera la meva tasca és de
RRPP, em dedico a crear
ponts de connexió entre
formadors, conferenciants i
la nostra empresa.
ME: El Centre Croera va
obtenir el primer premi al
millor servei en la passada
edició d'ExpoEbre.
XG i MC: Sí, la veritat és
que va ser un orgull rebre
aquest premi perquè repre-
senta tota la il·lusió i dedi-
cació al centre. Estem molt
contents!
ME: Aviat presenteu un
cicle de conferències basa-
des en l'educació, el creixe-
ment personal, la motiva-
ció... Això sona bé. En què
consisteixen exactament?

XG i MC: Doncs sí, el 23 de
Setembre, al Pavelló firal de
Tortosa, tindrem l'oportu-
nitat d'escoltar a tres
ponents de primer nivell
nacional i internacional que
durant tot el dia ens propo-
saran un cicle de conferèn-
cies sobre l'àmbit de l'edu-
cació, el creixement perso-
nal i la motivació. Serà una
bona oportunitat per escol-
tar, no creure's res i, sim-
plement, verificar-ho al
nostre dia a dia.
ME: El creixement personal
té límit d'edat?
XG i MC: (riures). És clar
que no! Hi ha persones que
senten el seu "despertar"
als 18 anys, altres als 40,
altres als 65 anys... I també
hi ha gent que no vol des-
pertar i d'altres que ho
saben però prefereixen
continuar amb el seu estil
de vida. A cadascú li arriba
al moment just i necessari.
Tothom té al seu abast la
informació i hi ha persones
que decideixen continuar
igual, i d'altres provar un
canvi.
ME: Parlem d'una metodo-
logia innovadora basada
en la PNL. En què consis-
teix?
XG i MC: Sí, alguns dels
cursos educatius que realit-
zem estan basats en la PNL,
que és una branca de la psi-
cologia. S'analitza a les per-
sones a qui se'ls dóna bé
una matèria, i després de
mirar què tenen en comú,
es crea un mètode de tre-
ball. Aquesta metodologia
ha estat creada per Daniel
Gabarró, un dels ponents
de la Jornada.
ME: Oferiu tallers, con-
ferències, cursos de forma-
ció... A quin tipus de públic
estan destinats?
XG i MC: Els cursos edu-
catius van destinats a
alumnes a partir de 8 anys
fins a alumnes de
secundària. Les altres acti-
vitats: tallers, cursos,
conferències,... van desti-
nades a tot tipus de
públic, des de pares i
mares, professionals de
l'àmbit educatiu, empre-
saris, estudiants... També
tenim dins de l'equip a
dos psicoterapeutes, el
Toni i la Mila, que són els

encarregats de treballar
amb la teràpia de les
constel·lacions familiars,
tant individualment com en
grup. És una eina molt
potent que, ben treballada,
soluciona tot tipus de difi-
cultats de la nostra vida
quotidiana.
ME: En què consisteixen
les pedagogies actives?
XG: En les pedagogies acti-
ves, l'alumne és l'autèntic
protagonista del seu apre-
nentatge. En aquest tipus
de pedagogies els mestres
són guies que no es dedi-
quen a donar únicament
"classes magistrals" sinó a
acompanyar als/les alumnes
en el seu desenvolupament
integral com a persones.
ME: En la pedagogia, com
en altres aspectes de la
vida social i cultural, hi tro-
bem clars i obscurs.
Períodes de progrés, altres
de recessió, grans pedago-
gues com Montessori,
Piaget, Freinet,
Pestalozzi... Parlem de l'e-
ducació avui. Quines
serien les bases, les priori-
tats, per afrontar la compe-
titivitat, el fracàs escolar i
la violència?
XG: Actualment moltes
escoles estan canviant la
seva manera de veure l'e-
ducació. Cada vegada més
centres estan introduint
noves metodologies, noves
maneres de treballar. S'està
treballant per ambients, per
projectes, per racons, sense
llibres de text, ... S'està
potenciant el treball coope-
ratiu que és bàsic, ja que en
el futur els alumnes l'hau-
ran de tenir molt present.
S'estan fent molt bé les
coses, però és lògic que
sempre es pot millorar. La
societat canvia a una velo-
citat increïble i l'educació
no es pot quedar enrere
ME: Cal dir que una part
dels ingressos de la
Jornada d'Educació,
Creixement Personal i
Motivació del 23 de
setembre es destinaran
com aportació solidària a la
Federació d'Entitats Socials
de les Terres de l'Ebre
(FESTE).

Més informació al tel.: 
607 596 203

La societat canvia a una velocitat increïble i l'educació no es pot quedar enrere

Isabel CarrascoI Jornada d’educació, 
creixement personal i motivació

CENTRE CROERA ORGANITZA

A TORTOSA
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EL PRESTIGIÓS BALLET DE MOSCOU
A  AMPOSTA

El Ballet de Moscou va ser fundat per Timur Fayziev l'any
1989. Després d'haver recorregut gran part del món i reti-
rar-se dels escenaris, Timur Fayziev, va decidir fundar la
seva pròpia acadèmia de formació de ballarins, i aviat, es
trobà amb la necessitat de donar continuïtat professional
als estudiants de la seva acadèmia. Amb només uns anys
de recorregut, la companyia dugué a terme nombrosos
gires pel Japó, Anglaterra, Espanya, Irlanda,
Alemanya, Tailàndia, Suïssa, entre altres països, arri-
bant ràpidament a les mil representacions.
Actualment, i durant tota la seva trajectòria, el Ballet de
Moscou exhibeix un repertori de les millors peces del
ballet clàssic, com per exemple "El Llac dels Cignes",
"La Bella Dorment", "El Trencanous", "Giselle", "Don
Quixot", "Romeu i Julieta", "Somni d'una nit d'estiu",
"Carmen"(suite).
La internacionalitat i prestigi de la que gaudeix la compan-
yia no va deixar de créixer, per això, fruit de la rellevància,
rigor i professionalitat que amb els pas dels anys es va
anant forjant, l'any 1991 el Ballet de Moscou va ser l'ú-
nic en tota Rússia convidat a participar en l'última
gira per Anglaterra, Noruega i Suècia del llegendari
ballarí i coreògraf Rudolf Nureyev.

El Ballet de Moscou és una de les companyies més
importants del país amb el millor segell de garantia i
excel•lència que durant més de 20 anys ha exportat per
mig món.

Aquest diumenge 10 a les 17 h a la Lira ampostina
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Canal Terres de l’Ebre
(CTE) arranca amb força
la seua cinquena tempo-
rada tardor-hivern. 

En l’apartat informatiu hi
haurà tres edicions de
L’Ebre Notícies (nit
20:30h, matí 7:30 i mig-
dia 13:30h). L’actualitat
política, econòmica i
social s’analitzarà dins de
L’Ebre Al Dia de dilluns a
dijous, sota la batuta de
Manel Ramon i a les
15:30h.; mentre que
l’entreteniment, la cultu-
ra i l’oci aniran a Plaça
Major, de dilluns a diven-
dres, en un nou horari
matinal de 9:30 a 10h.
presentat per Lluïsa
Bertomeu. L’oferta es
complementa amb l’es-
pai L’Entrevista de
Francesc Callau que s’es-
trenarà a les 17h. Els
divendres i en la mateixa
franja (de 15:30 a 17h)
s’incorpora el programa
El Mirador que comparti-

ran Joaquim Rambla,
Óscar Meseguer,
Francesc Millán i Josep
Maria Arasa, amb pro-
ducció a càrrec dels ser-

veis informatius. Uns ser-
veis informatius que
també alimenten l’infor-
matiu pioner, Al Dia
Territoris Sénia, que es
pot veure diàriament en
un àmbit lingüístic de
300.000 persones: les
Terres de l’Ebre, el

Maestrat i els Ports al
País Valencià, i al
Matarranya per internet.
De la nova graella també
destaca la gran aposta
per la informació esporti-
va, amb un programa
diari. Diumenge a la nit
(22:30h.) seguirà Minut
91 de Michel Viñes (líder
d’audiència). I també
s’incorpora el veterà
Enric Algueró amb Tot
l’Esport dijous i divendres
(13h.), per reforçar la
informació de bàsquet
(arran de l’ascens de
categoria del
Cantaries).Així mateix,
continua Cafè Culer de
Jordi Segarra i L'Hora del
Padel. En l’apartat de pro-
grames temàtics hi ha dos
novetats destacades. Una
serà l’estrena del programa
d’humor, Desinformació
Professional, dirigit i editat
per Jordi Galo, i amb la
participació del monolo-
guista Xavi Castells.
(divendres a 23:55h.). Per

als dissabtes a la nit, l’a-
posta serà el cinema-
documental amb Rodat a
l’Ebre, si bé un dissabte al
mes es podrà veure l’Ebre
Nigth Show, que es farà
des de Móra la Nova sota
la batuta de Roger Font.
Finalment també repetei-
xen els programes Maiors
(dissabtes 9 i 17h.), Fem
Salut (amb Jordi Segarra i
Blanca Garcia) i Som el
que Mengem. Tota aques-
ta nova aposta televisiva
anirà acompanyada per

una reorganització interna
que situarà al periodista
tortosí Carles Ferrando,
director del programa

PaísKM0 d’aquest estiu (a
la foto inferior), com a nou
Sots-director i Cap de
Producció de CTE.

Magazins diaris, més esport, programa d’humor, late nigth mensual, i més de 30 programes

La nova graella de Canal Terres de l’Ebre aposta per oferir
més de 70h de programació original cada setmana

AQUEST 18 DE SETEMBRE, ESTRENA DE LA GRAELLA TARDOR-HIVERN DE LA TELEVISIÓ EBRENCA, EN LA 5ENA TEMPORADA

“L’Ebre
Notícies tindrà
tres edicions 
(nit, matí i
migdia)”

“Manel
Ramon es fa
càrrec del
magazine 

L’Ebre al Dia”
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Aquí a les nostres terres, el futbol el vivim d'una altra
manera, amb molta passió, directius, tot i que aquesta no
és com abans. Una temporada més es va batre el rècord
de fitxatges. Fins a la tercera catalana, més de 200 altes.
No canviem. I el bo és que hi ha molt de futbol base. Però
no s’hi confia. Ascó, Rapitenca i Tortosa a Tercera divisió i
Primera catalana. A la primera catalana, dels 4 represen-
tants de la província, 2 són de les nostres terres. 8 repre-
sentants a la primera provincial, o sigui, el 45% de domini
de conjunts de les nostres terres. I ull a la dada: la zona de
Tarragona té 480.000 habitants. Aquí només en som
175.000. Com es nota que aquí el futbol té una gran tra-
dició. Des de la dècada dels 40 tenim una major presència
d’equips. A Tercera catalana, 18 equips, la millor lliga, la
dels derbis amb gran ambient als camps. Fa sis anys hi
havia, a la 4 catalana de la zona de tarragona, 30 equips
ara i ara n’hi ha 14 mentre. Els superem a les nostres
comarques amb 15. Que el Nàstic i Reus (només 1300
socis) estan a Segona és perquè tenen més habitants i
espònsors, i si el Reus B i la Pobla Mafumet estan a Tercera
és perquè són filials. El domini del futbol ebrenc és patent.
Cada any, i tot i tenir menys money, la salut es conserva i
només cal veure les dades que els he aportat. Nosaltres
som la passió del futbol i respirem futbol i la setmana es
mou entre postpartit i prepartit. En propers articles d'a-
questa temporada, amb més profunditat, analitzaré més
aquest domini del futbol ebrenc . Visca el futbol ebrenc.

El cap de setmana passat ens va deixar,
als 83 anys, un mestre. Un referent. Josep
Àngel Odena. La veu d’aquell ‘Flash Deportivo’, a la Ràdio,
que jo sempre escoltava de molt petit a l’hora de dinar.
Aquella veu mítica. Em va saber molt greu conèixer la no-
tícia. 
En els darrers anys havia tingut l’ocasió de tenir conver-

ses amb el Sr. Odena. Parlar amb ell era, per a mi, aprenen-
tatge. En una de les gales dels Premis Ebrelíders, que orga-
nitzava Més Ebre, va haver un reconeixement merescut per
la seua trajectòria. La temporada passada, un dilluns, em va
comentar que havia vist un programa que havia fet jo a
Canal Terres de l’Ebre en el que jo havia entrevistat a Artu-
ro Llorca, president del CD Tortosa. Em va dir que li havia
agradat molt: “et felicito. Segueix aquest camí i seguiràs
molts anys més fent tele”. “Gràcies Sr. Odena”, li vaig res-
pondre. Unes paraules que venint d’ell, van ser molt valuo-
ses per a mi. Intentaré seguir el mateix camí. I fer tot el que
em va dir. “Gràcies i fins sempre!”. 

Gràcies Sr Odena!

L’opinió de Joaquin Celma. 

La bona salut del futbol
ebrenc

Diumenge, 22.30 hores,
el Gol a Gol ebrenc torna en
directe a Canal Terres de
l’Ebre. Es el Minut 91 amb
l’anàlisi i resums de partits
de la jornada, amb protago-
nistes de la mateixa.

El Batea ha impugnat el partit contra l’Amposta per una
possible alineació indeguda de Jonatan per una possible san-
ció de la darrera jornada del campionat passat. I podria tenir
raó. D’altra banda, la Pobla B ha impugnat el partit a la Sé-
nia, perquè dos jugadors locals van presentar el DNI i no la
fitxa. La Sénia assegura que tots dos tenen la fitxa i la mu-
tualitat donada d’alta i que, per tant, han obrat bé. 

L’Ascó va guanyar el pri-
mer partit de la lliga, en la
tercera jonada, en la seua vi-
sita al camp del Castelldefels
(0-1). Un gol de Sergo More-
no a darrera hora va valdre la
victòria. 
Segons el tècnic Santi Cas-

tillejo, “baix el meu punt de
vista, vam ser justos guanya-
dors. Vam tenir ocasions tant
a la primera meitat com a la
segona i el gol no va arribar
fins el final, però, per tot, la
victòria va ser justa, malgrat
produir-se a darrera hora”.
El tècnic valorava “el

triomf. No havíem guanyat
en les dues primeres jornades
i poder aconseguir-lo ens dó-
na confiança i creure amb el
treball que estem fent. S’està
treballant bé però si no es re-
flecteix amb resultats és més compli-
cat”.
Sergi Moreno, exjugador del Castell-

defels, va marcar el gol: “també va fer-

lo el primer partit, contra la Pobla, i en
aquesta jornada. És important que en
faci per la seua confiança però jo em
quedo també amb el treball que està

fent per a l’equip”.
L’Ascó rebrà demà dissabte (19 h),

el Granollers en la quarta jornada.  

Torna Minut 91
a Canal Terres

de l’Ebre

El Batea impugna el partit contra
l’Amposta i la Pobla el de la Sénia

Arriba el primer triomf de l’Ascó
TERCERA DIVISIÓ

DIUMENGE (22.30H)

A Castelldefels (0-1). Demà dissabte rebrà el Granollers (19h)

Contra el Lleida (0-1). Demà dissabte visita l’Alpicat (18h)

Demà dissabte a les 18 hores 

La Rapitenca perd en el debut a casa

PRIMERA CATALANA

La Rapitenca va perdre en el primer partit
de lliga, davant el filial del Lleida (0-1). Els
locals van dominar a la primera meitat, fent
mal per la seua banda esquerra on Brayan
Hurtado va ser letal. Els rapitencs van gaudir
d'un parell de possibilitats clares fruit del seu
joc intens i combinatiu, amb rapidesa en les
accions. Però va ser el Lleida qui va marcar
arran d'un gran gol de Jordi Martinez. Un
golàs. Amb el 0-1, el partit es va igualar si bé
els rapitencs van tornar a gaudir de diverses
aproximacions per marcar. A la represa, el
Lleida es va tancar darrera, cedint pocs es-

pais. La Rapitenca va intentar-ho però va te-
nir més dificultats. German va obrir el camp
amb l'entrada d'Àlex Forés i l'equip va bus-
car l'empat. No obstant, els de la Terra Fer-
ma no van oferir fisures. Les arribades locals
van existir però excepte un xut de Sabaté,
cap d'elles van comportar ocasions manifes-
tes de gol. Al final, 0-1 i tres punts que mar-
xen de la Devesa. 
L'equip no va jugar malament però no va

poder batre a un rival molt ben posat i que
va defensar-se amb molta intensitat, sobre
tot a la segona meitat. 

MINUT 91
DIUMENGE, en directe, 

a Canal Terres de l’Ebre. Convidats: 
Guillermo Camarero (tècnic CF Gandesa), Baltasar
Capera (segon entrenador CD la Cava), Joan Barrufet
(jugador del M. Nova) i Parra (tècnic R. Bítem). Conversa
telefònica amb Miquel Pérez (president de l’Ascó)

A les 22.30 h

El Tortosa va perdre en la primera jornada
del campionat, al camp del Sant Ildefons (3-
1). El tècnic Àngel Garcia, del partit, deia
que “vam començar força bé. Virgili, de pe-
nal, va fer el 0-1 i vam tenir una altra opció
amb una rematada al pal. Fins el minut 35
vam controlar el partit. Però una errada ens
va penalitzar i el Sant Ildefons va empatar.
Vam acusar el gol rebut i acte seguit ens van
fer el 2-1”. Angel afegia que “a la represa
vam reaccionar i vam dominar, fent diverses
aproximacions, amb un altre pal, i amb dues
jugades dubtoses a l’àrea local que l’àrbitre
no va xiular. Vam assumir riscos i el Sant Il-

defons, a la contra, amb espais, va tenir di-
verses possibilitats decidint amb el 3-1”. El
tècnic considera que “el partit ens ha de ser-
vir per conèixer la categoria i millorar en tot
el que faci falta. Penso també que si som ca-
pacos de jugar amb la intensitat de la prime-
ra part, dels primers 35 minuts, ens adapta-
rem aviat a la categoria i farem feina”.
Franco Sanfilippo, cedit pel Reus B, va debu-
tar. El Tortosa rebrà demà a Bítem, el Valls
(18h). 
Avui divendres, en roda de premsa, s’in-

forma a l’Estadi de l’inici dels treballs de
substitució de la gespa artificial.

El Tortosa rebrà el Valls, a Bítem
PRIMERA CATALANA. DERROTA EN LA PRIMERA JORNADA (3-1)

Una acció del partit Castelldefels-Ascó, de diumenge passat. 

L’AGENDA

TERCERA DIVISIÓ
Ascó-Granollers, diss (19h)
PRIMERA CATALANA
Alpicat-Rapitenca, diss 18 h
Tortosa-Valls (Bítem) diss 18 h

SEGONA CATALANA
Dissabte
Morell-la Sénia (17h)
Ulldecona-Canonja (17.30h)
Hospitalet-Cambrils U (18h)
Pobla B-Vendrell (18h)
Diumenge
Amposta-Reddis (17h)
Torredemb.-Batea (17h)
la Cava-Gandesa (17h)
Camarles-Catalònia (18h)
Torreforta-Roda Berà (18.30h)

TERCERA CATALANA
Dissabte
M Nova-R. Bítem, (17h)
Arnes-Aldeana, (17.30h)
Roquetenc-J. i Maria, (18h)
l’Ametlla-Olimpic, (18h)
S. Bàrbara-Pinell, (18h)
Diumenge
Vilalba-Ampolla, (17 h)
S. Jaume-Godall, (17h)
Alcanar-Corbera, (17h)
Perelló-Masdenverge (18h)
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L’Amposta, en la primera jornada, va golejar a Batea (1-5). Des de Batea comentaven que
“la primera meitat fou anivellada, si bé va ser l’Amposta qui va tenir les dues primeres op-
cions i es va avançar amb el 0-1. Vam acusar el gol i ells van dominar fins que van marcar
el 0-2”. Llobet i Vieri van fer els gols. Però, segons els locals, “amb el 0-2 vam reaccionar i
Sergi Prats va marcar l’1-2, tenint, a més, dues oportunitats més. A la represa, la lesió de Vi-
lanova, jugador molt important per nosaltres, i l’1-3 van decidir. L’Amposta, un gran equip,
ens va passar per sobre fins l’1-5”. Ivan, Quim i Isaac (p) van marcar pels ampostins a la re-
presa. Albert Bel, tècnic de l’Amposta, explicava que “sabíem que seria un partit complicat,
sent el primer i en un camp petit. Ens vam adaptar bé i vam jugar ben posats, tenint ocasions
i avançant-nos amb el 0-2. Llavors ens va acomodar una mica i la llàstima fou que en una
de les contres locals ens van marcar. Al descans vam ajustar el que feia falta i a la segona
meitat vam estar molt bé, controlant la pilota i recuperant la fermesa i la serietat defensiva,
amb ordre i serietat, creant noves ocasions i sent resolutius, amb molt bona aportació dels
jugadors que van entrar al partit, que van generar la frescura que feia falta. Bona valoració
del primer partit per creure en la feina que estem fent i que volem gaudir i fer una bona tem-
porada. Hem de seguir, treballant per crèixer”. El Batea ha impugnat el partit per possible
alineació indeguda de Jonatan, de l’Amposta, que sembla que podria estar sancionat de la
darrera jornada de la lliga passada. La impugnació podria tenir fonament. El Batea visitarà
diumenge el Torredembarra. L’Amposta rebrà el Reddis. 

L’Amposta goleja a Batea

EL CLUB TERRALTÍ HA IMPUGNAT EL PARTIT PER ALINEACIÓ INDEGUDA

El Gandesa, en partit celebrat dins de la Festa Major, va guanyar el Camarles (3-1) en una
primera jornada en la que s'enfrontaven dos dels equips que han d'estar a les primeres places.
Els locals, letals en els primers minuts, van avançar-se amb el 2-0. Una falta que va traure Gu-
miel va ser l'1-0. La pilota va entrar pel pal curt de la porteria de Gerard Estorach. El Camarles
no va començar ben posat i una assistència matemàtica del local Roigé va aprofitar-la Dilla per
fer el 2-0. Gol marca de la casa. Amb el 2-0, el partit es va obrir i el Camarles va reaccionar,
tenint diverses ocasions. Però el jove porter gandesà, Gerard Casado, va estar extraordinari.
Va jugar per la sanció de David Rojas. Ell va evitar les rematades visitants. El Camarles domi-
nava, tenint la pilota i efectuant bones circulacions, d'un costat a l'altre del camp, mentre que
el Gandesa esperava més enrera, amb el marcador favorable, buscant el contraatac. Així,  Dilla
va gaudir de dues situacions per poder establir el 3-0. A la represa, tot va canviar aviat. El vi-
sitant Moha, arran d'una bona jugada amb Cristian, va fer el 2-1. El partit s'ajustava i la seua
temperatura també pujava. El Camarles, sent en ocasions massa directe, va intentar-ho i va
poder empatar. El Gandesa, a la contra, també va poder sentenciar. El duel, per moments, es
va travar i van haver-hi diverses interrupcions, una d'elles per una entrada lletja del local
Domènech a Cristian, que es va crispar per l'acció del rival. En els darrers minuts, amb el Ca-
marles obert i a la desesperada, una pilota en profunditat del local Gumiel va servir-li a Dilla,
el més llest de la classe, per marcar el 3-1 que decidia la victòria d'un Gandesa que comença
una nova etapa amb canvis a la directiva i també a la banqueta, amb Guillermo Camarero. 

Triomf del Gandesa, contra el Camarles 

EL JOVE PORTER GERARD CASADO I DILLA, AMB DOS GOLS, FOREN CLAUS 

La Cava va perdre en el primer partit a la Canonja (2-0). Un gol des de gai-
rebé el centre del camp va suposar l’1-0. Tot i la reacció ebrenca, l’empat no
va arribar i sí el 2-0 que va sentenciar. Isaac Fernández, tècnic de la Cava, deia
que “va ser un partit igualat en el que vam jugar bastant bé. Només el desen-
cert en moments puntuals va decidir. En concret, quan el partit estava contro-
lat, amb poques ocasions, vam perdre una pilota al centre del camp i el juga-
dor de la Canonja va fer un rebuig-xut marcant l’1-0. Ens vam revolucionar i
vam buscar massa precipitadament l’empat. I això no ens va beneficiar. El 2-
0 va ser de penali va sentenciar”. Isaac afegia que “tot i la derrota, estic sa-
tisfet perquè, després d’una pretemporada complicada, amb moltes baixes,
anem de menys a més i diumenge vam seguir en aquesta millora. No merei-
xiem el resultat, i amb això no trac cap mèrit a la Canonja que fou un equip
molt intens. Hem de seguir. Hi ha molta renovació amb gent més experimen-
tada però també amb molta joventut. Tenim marge de millora”. Mochi ja
podrà debutar diumenge. A Roger li va sortir l’espatlla i serà baixa. Destacar
a Llambrich, del juvenil de la Cava, com a lateral esquerrà. 

La Cava inicia la lliga amb derrota

SEGONA CATALANA. AL CAMP DE LA CANONJA (2-0)

El Mora la Nova va imposar-se a l'Olímpic (2-3) demostrant que, amb les incorporacions, serà un dels equips
capdavanters en el retorn a Tercera. Els moranovencs van dominar ja a la primera meitat. Així també ho pro-
posava l'Olímpic, més replegat. El partit, però, estava igualat fins que una indecisió de la defensa local va
aprofitar-la Fuertes per marcar el 0-1. El jugador, ex de l'Olímpic, va ser dels destacats, sobre tot al primer
temps. Amb el 0-1, l'Olímpic va seguir igual, deixant metres i el Móra la Nova va gaudir de la possessió de
la pilota, ben dirigit per Barrufet i amb un Frede incansable. Poc abans del descans, arran d'un córner, els de
Lizaso van fer el 0-2 que reflectia el control que tenien els visitants que van gaudir d'un parell d'opcions més
en botes del Killer Agustí. A la represa, el partit va travar-se. El Móra la Nova seguia còmode però l'Olímpic,
amb Moya, va tenir més presència al centre del camp. Malgrat això, una jugada de manual fou el 0-3. Pas-
sada de Barrufet a Frede, que va assistir a Agustí que, de cap, va marcar. El ritme del partit va baixar. Moya,
a la sortida d'un córner, va fer l'1-3 que premiava el seu bon treball. L'Olímpic, a darrera hora, va tirar d'or-
gull i va estavellar una pilota al pal. En temps afegit, el porter visitant, Ferran, va cometre un penal que li va
suposar l'expulsió. Pol va transformar-lo amb el 2-3 definitiu. 600 espectadors van gaudir del derbi. 

La Sénia va sumar la victòria en la primera jornada de la lliga del retorn a la Segona catalana. Va vèncer la Pobla B per 2-0. Els seniencs van encarrilar el partit als primers
15 minuts amb els gols de Pol i de Monforte. Amb el 2-0, els locals van oferir, fidels a la seua proposta, fases de bon joc, amb associació i verticalitat. Van disposar de
més possibilitats, però sense precisar en la darrera passada. La Pobla, amb els minuts, va tenir més profunditat i abans del descans va poder marcar amb dues rematades
que van fregar el pal. A la represa, els visitants van arriscar. I aviat van crear dues opcions. La Sénia, ofensivament, va tenir intermitències però va poder sentenciar en
dues contres que va protagonitzar Callarisa. La Pobla va insistir i va tornar a avisar amb diverses situacions per a poder fer un gol que finalment no va arribar. La Sénia
va jugar amb molta intensitat al primer temps i va acusar-ho al segon, quan va saber guardar roba i, per moments, va defensar tenint la pilota. Un gol visitant hagués
complicat el partit. Però aquest no es va produir. Al final, victòria molt important per la confiança i perquè va ser davant d'un rival que ha de ser directe en la lluita per
la permanència. Amb els seniencs van ser baixa Pomada i Oriol, els dos centrals.

Derbi per al Móra la Nova, al camp de l'Olímpic

La Sénia
guanya en
el retorn a
Segona

3A CATALANA. ELS DE LIZASO GUANYAVEN 0-3. AL FINAL, ELS LOCALS VAN FER DOS GOLS

El Catalònia rebia un rival que, a priori, ha de ser de la
seua lliga i que també retornava a la categoria. Els visi-
tants, amb un gol a la represa, s’imposaven 0-1. Segons
Nando Garcia, del Catalònia, “l’empat hagués estat el
més just. Tot i la renovació, amb gent jove, érem cons-
cients de la importància del primer partit, i per això vam
sortir amb ganes i durant la primera mitja hora vam estar
força bé, tenint ocasions, davant d’un rival que sabia el
que volia fer. El darrer quart del primer temps, el partit es
va equilibrar i ells van dominar, amb més arribada. A la re-
presa, vam tornar a sortir amb convicció. Però amb els mi-
nuts, el partit es va tornar a igualar. Caballos, en la prime-
ra que va tenir, va marcar el 0-1. Vam arriscar i vam lluitar
molt, disposant de situacions però sense poder empatar.
Tot i la derrota, gran treball i actitud de l’equip”. Aleix Ro-
bert, dos anys després, va tornar a jugar amb el Cata.

El Catalònia cedeix una derrota
en el retorn a Segona catalana

0-1 DAVANT DEL TORREFORTA

L’Ulldecona va perdre amb el Vendrell (1-2).
Els vendrellencs van fer el 0-1 i Nacho empatava
abans del descans. Però a la represa, els visitants
van establir l’1-2. Segons el tècnic Teixidó, “no
vam estar bé. Tot i tenir diverses ocasions per ha-
ver pogut marcar i posar-nos per davant, i que
penso que l’empat hagués estat el més just, ens
va faltar ser més consistents en determinats mo-
ments”. Teixidó afegia que “és cert que tenim
baixes però això no ha de ser excusa.  Prefereixo
no haver de traure conclusions d’una derrota
perquè a mi m’agrada guanyar sempre. Però
quan no es pot, hem de pensar en treballar molt
més i saber que haurem de fer-ho per estar a la
zona còmoda de la taula que és el nostre objec-
tiu. Sense dubte, hem d’estar molt millor”.

L’Ulldecona cau a casa en
el debut en la lliga (1-2)

CONTRA EL VENDRELL

ES VA IMPOSAR A LA POBLA DE MAFUMET B, AMB GOLS DE POL I DE MONFORTE (2-0)

Amposta i Cambrils ja marquen la pauta
No comencem bé. Dels 8 representants, solament tres van guanyar:
Gandesa, Amposta i la Sénia. Es confirma que l’Amposta és un dels candi-
dats, golejant a Batea on va guanyar en autoritat. I també que el Cambrils
segueix la línia de l'any passat. El Catalònia va perdre però va fer bon par-
tit, amb debut d'Aleix Robert que portava només una setmana entrenant.
El seu mister, Nando, cada any estrena una categoria nova i aquesta amb
molts canvis en el seu equip. La Sénia sembla que encara està a Tercera
catalana. De moment no ha notat canvi de categoria. Al minut 16 ja guan-
yava 2-0. Em va sorprendre veure a Marc Lleixà a la banqueta. El Camarles
va haver d’arriscar a Gandesa. Igual hagués pogut guanyar que perdre.
Però Dilla va tornar a ser letal amb els seus gols. No va jugar el porter
David Rojas per sanció de la lliga passada. El més just a Ulldecona hagués
estat un empat. Nacho va tenir moltes oportunitats però la pilota no va
voler entrar. A la Cava, amb baixes a la davantera, li va faltar gol. Aquest
equip, fins a la jornada 10, no es veurà el seu futur potencial.

JOAQUIN CELMA
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ELS NOSTRES EQUIPS

El R-Bítem va vèncer el Vilalba amb un gol de Robert al (2-1). Els locals van dominar a la primera meitat quan
van tenir les millors opcions. El Vilalba estava minvat d'efectius per les baixes que tenia entre sancions i lesions
o altres com la d'Héctor que ha marxat a l'Ascó B. Però amb els minuts es va fer fort en defensa i va creure en
les seues possibilitats. A la mitja hora de joc, un tret del visitant Abdul des del centre del camp va originar un
córner. I del córner, Caballos va fer un gol marca de la casa, d'oportunisme, amb el cap. El R. Bítem va entrar
en una fase de precipitació, tot i poder empatar amb una falta que va traure Jota. En temps afegit a la primera
meitat, Jota, a l’estil Neymar, va empatar. A la represa, el Vilalba, amb només el porter suplent a la banqueta,
va acusar el desgast i va haver de defensar més enrera. Però va fer-ho bé. El R. Bítem, amb més gent fresca pels
canvis, va intensificar el seu domini. Però li va faltar més ritme. Malgrat això, va disposar de dues opcions que
va desfer Gasparin. El Vilalba va quedar-se amb deu en veure Yassine la segona targeta per una suposada pèr-
dua de temps. Abdul, per lesió, també va haver de retirar-se. Passaven gairebé sis minuts quan Dreiver, que va
obrir bé el camp jugant per la dreta, va centrar a l'area. La rematada de Jota la va traure Gasparin però, del re-
buig, Robert va marcar el 2-1. El davanter per motius laborals, no va debutar amb el conjunt bitemenc.  

El R. Bítem pateix però guanya al 96’

3A CATALANA. CONTRA EL VILALBA (2-1)

L’Alcanar va golejar el Pinell (0-5). Segons Blai, delegat del Pinell, “tot i rebre el
0-1, vam fer una bona primera meitat, amb bona actitud, davant d’un Alcanar
molt ben posicionat, amb ofici. A la represa, en 10 minuts, l’Alcanar fou letal i ens
va marcar 3 gols que van decidir. Nosaltres ens vam ensorrar tan física com men-
talment”. David Burgos, tècnic de l’Alcanar, comentava que “victòria important
per la confiança. Ja vam fer una gran primera meitat, ben situats i duent la inicia-
tiva. Al descans vam arribar 0-1 (gol de Xavi Martell). Vam fer un parell d’ajustos
per estar encara més ben col.locats en les segones jugades que és on el Pinell ens
podia crear dificultats. A la represa, amb més muscle al centre del camp, vam se-
guir amb molta serietat i, a més, vam fer mal a la contra. Adrià va estar esplèndit
i va resoldre tres de les ocasions. De la Torre va tancar el resultat”. Burgos afegia
que “tot i el resultat, he de dir que el Pinell té un bon equip i per això, i més sent
la primera jornada, valoro el triomf i la forma. Hem de seguir treballant”. 

L’Alcanar goleja al camp del Pinell

0-5. HAT TRICK D’ADRIÀ 

El Jesús i Maria va vèncer el Perelló (1-0), en la primera
jornada. Un gol Dani va valdre la victòria. Segon Ito Galve,
director esportiu del Jesús i Maria,“va ser un partit a la pri-
mera meitat molt igualat, en el que el Perelló, en moltes fa-
ses, tenia més la pilota, mentre nosaltres estàvem ben po-
sats. Sobre el minut 30, per a mi, va haver un penal del
porter Marc Andreu que hagués hagut de ser expulsió. No
es va xiular. I ja a la represa, nosaltres vam disposar de més
opcions (Andreu va estar execpcional) fins que al final, arran
d’un córner, Dani Fluixà va marcar l’1-0. Una victòria molt
treballada i merescuda davant d’un molt bon equip”. Moli-
nos, tècnic del Perelló, deia que “la primera meitat va ser
anivellada, amb ocasions per als dos equips. A la represa, no
vam estar tan ben posats i el J. i Maria va pressionar més
amunt i va tenir opcions, fins que va fer el gol. Vam intentar
reaccionar però no vam aprofitar cap de les arribades. En re-
sum, per ocasions, victòria merescuda del Jesús i Maria”.

3 punts per al Jesús i Maria

DAVANT DEL PERELLÓ (1-0), GOL DE DANI FLUIXÀ

Arturo Avila, mister del Corbera, deia que “va ser un partit,
en general, igualat. A la primera meitat, dins de la igualtat,
nosaltres vam dominar una mica més. Omar va marcar l’1-0
i vam tenir una altra opció. A la represa, el Sant Jaume va
pressionar més i va ser més dominador, assolint l’empat. A
darrera hora ens vam quedar amb nou i el partit es va crispar
per aquest motiu. És important sumar. Hem de seguir treba-
llant”. Anton Flores, tècnic del Sant Jaume, deia que “els pri-
mers 25 minuts vam estar bé, controlant el joc, tenint bastant
la pilota. Però en una errada defensiva, ens van fer l’1-0. Lla-
vors vam perdre el control i vam estar imprecisos. Al descans
vam parlar-ho i vam fer un canvi tàctic. Vam estar molt mi-
llor, recuperant el control i tenint més arribada. Juanjo va em-
patar i vam crear ocasions per remuntar. Vam lluitar per
guanyar, com és característic en l’equip, però no va poder
ser. El Corbera, amb espais, va fer un parell de contres al fi-
nal. L’empat sap a poc per la proposta i les ocasions”. 

Corbera i Sant Jaume empaten

ELS LOCALS, DISCONFORMES AMB L’ÀRBITRE

Joan Subirats, tècnic del Godall, deia que “va ser un partit
molt disputat, en el que l’equip va respondre força bé, tenint
opcions i controlant el joc, fins que Xescu va marcar de pe-
nal l’1-0. A la represa, vam seguir ben posats i Romeu va
evitar les nostres oportunitats. Royo va marcar el 2-0 que ja
va sentenciar. Ells van reclamar dos gols anul.lats però, per
a mi, el primer era fora de joc. El segon és més just i, des de
la banqueta, no puc dir-ho”. Joan afegia que “contents per
la victòria. Vam fer mèrits per assolir-la. I que no passe com
l’any passat”. Subi, tècnic de la Cala: “primera meitat igua-
lada, nosaltres més domini de la pilota i el Godall més reple-
gat, buscant la contra. Al minut 40, penal clar que fou l’1-0.
A la represa, tot hagués pogut canviar i penso que l’àrbitre
fou protagonista anul.lant-nos dos gols. El primer podia ser
més dubtós, però per a mi era gol. Poc després ens van fer
el 2-0. Posteriorment, tornem a marcar, gol totalment legal,
i ens el torna a anul.lar. Ja no vam poder davant d’un Godall
fort en defensa, intens”. L’Ametlla tenia fins a 6 baixes. 

Primera victòria del Godall

DAVANT DE L’AMETLLA DE MAR (2-0)

El S. Bàrbara va golejar el Masdenverge i és el primer líder
(6-1). Robert Cantó, tècnic planer, explicava que “molt aviat
ens vam posar amb el 3-0 i després arribaria el 4-0. Cristian
Arasa, amb un golàs des del centre del camp, va fer el 4-1 i
el Masdenverge va fer sensació, al final del primer temps,
que podia ajustar més el partit. Però el cinquè gol a l’inici de
la represa va sentenciar. La segona meitat que, en general,
va ser molt travada”. Amado (2), Pau, Callau, Vallés i Ximo
van marcar. Cristian, a l’estil Pelé, va fer el gol visitant. Sebas
jugarà amb el Santa que espera resposta de Nico. Sergi Ote-
ro, que feia la pretemporada amb la Rapitenca, ha fitxat amb
el Catalònia. Toni Sánchez, tècnic del Masdenverge, consi-
derava que “no vam poder entrar en el partit. En els primers
minuts, no vam defensar bé dos córners i vam rebre dos
gols. I, acte seguit, el tercer. Als 9 minuts ja anàvem 3-0.
Vam intentar-ho però no va haver-hi possibilitat”. El Mas-
denverge presentava diverses baixes en la primera jornada. 

El S. Bàrbara, primer líder

EN EL DERBI, VA VÈNCER EL MASDENVERGE 6-1

Enric Alaixendri, tècnic de l’Ampolla, deia que “vam co-
mençar molt forts, tenint la possessió de la pilota. La primera
meitat va ser totalment nostra. Important marcar aviat i és que
als 20 minuts anàvem 3-0. Fins el descans, es va jugar amb
una intensitat molt adequada per a la categoria”. Abans del
descans, els ampolleros van fer el 4-0. Gallego, Samu i Regolf
(2) van marcar. A la represa, segons el tècnic local, “vam bai-
xar, com era lògic amb el resultat a favor. Malgrat això vam
fer dos pals i al final Jordi Sabaté va establir el 5-0”. L’Arnes
debutava a la categoria. Roger, el tècnic, deia que “l’Ampolla
ens va superar totalment. M’esperava un bon equip, però em
va sorpendre la intensitat i el ritme i la capacitat de combina-
ció, i la qualitat dels seus jugadors. I la pegada. En 20 minuts
ens van fer quatre gols. Tot i intentar-ho no vam poder. A la
represa, vam estar més ben posats al centre del camp amb més
gent i ells també van baixar el ritme. Aprendre del que és la ca-
tegoria i refer-nos pensant que no és la lliga nostra”.

L’Ampolla supera l’Arnes
5-0

Bartolo Meca, tècnic de l’Aldeana, deia que “en general,
vam fer un bon partit. La primera meitat va ser igualada; no-
saltres vam tenir les nostres ocasions i ells en van crear un
abans que Camarero marqués el 0-1. A la segona vam reac-
cionar bé, amb bones transicions i generant arribades, asso-
lint l’empat, amb gol de Robert, i tenint altres ocasions que
va evitar el gran porter que té el Roquetenc”. Bartolo afegia
que “no vam poder guanyar però estic molt satisfet del par-
tit, considerant que era el primer. Sobre tot a la segona mei-
tat, vam estar força bé, deixant bones sensacions. Hem de
millorar però em va agradar la resposta de l’equip”. Des de
Roquetes, Miquel Campos, cap de premsa, explicava “per
nosaltres va ser un punt molt positiu, en la primera jornada
i assolit al camp d’un dels equips capdavanters de la catego-
ria. Dóna confiança per al treball que s’està fent en aquesta
nova etapa, en la que ha hagut renovació i gent jove que s’-
ha incorporat. Molt satisfets del treball de l’equip”. 

Bones sensacions

ALDEANA-ROQUETENC (1-1)

4 dels 5 aspirants van guanyar
Dels aspirants a l'ascens, 4 van guanyar: Ampolla, Alcanar, R-Bítem i Móra la Nova. I va empatar l’Aldeana. L’Ampolla va golejar a un Arnes que debutava i que s’ha d’a-
daptar a la categoria. L’Alcanar va fer-ho al camp d’un Pinell a qui encara li falten dos fitxatges. El que està clar és que tots dos han fet el primer pas, mentre que al R-Bítem
li va costar guanyar davant d’un Vilalba minvat d’efectius que estrenava porter: Gasparin, ex tortosa que va ser el millor. L’equip de les estrelles, el Móra la Nova, no va
fallar en el derbi. Però guanyava 0-3, es va relaxar i l’Olímpic va posar emoció al final. L’Aldeana va empatar a casa però va fer una molt bona segona meitat. El Godall no
és el mateix que la temporada passada. Va guanyar a l'Ametlla, que tenia moltes baixes. El S. Bàrbara no va fer un gran partit però li va marcar 6 gols al Masdenverge que,
com l’Arnes, s’haurà d’adaptar. Això demostra que en aquests partits de l’inici de lliga es poden veure resultats que gairebé no semblen normals. Cantó pot estar content.
Al final, Sebas va renovar i Nico està a l'espera de fitxar. El Jesús i Maria i el Perello van demostrar ser bons equips i que estaran a la part alta o mitjana de la taula. Pròxima
jornada, gran duel: Móra la Nova-R-Bítem. En aquesta jornada es va confirmar que Adrià brillarà com una estrella a l’Alcanar i que l’Ampolla té un equipàs. I que Arnes i
Masdenverge hauran de patir. Però amb orgull. Són modestos entre grans.
1a CATALANA. Només un resultat ampli: S. Ildefons-Tortosa. La resta, victòries per la mínima o empats. Mal inici per als nostres respresentant, dues derrotes. El Tortosa,
en l'onze inicial, 9 jugadors ebrencs. Només Eudal i Virgili com a jugadors de Tarragona. Van jugar només 30 minuts bé i després el S. Ildefons es va imposar. La Rapitenca,
a la banqueta tenia a Forés, Pachu i Gasparin que l’any passat eren titulars . Dels sortits de la pedrera, només va jugar Tornel, 15 minuts.

L’opinió de Joaquin Celma
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El diumenge 10 de setembre a les 12h, al Pavelló
Municipal d'Amposta, primer partit de la lliga del Grup
C de la Divisió d'Honor Plata Femení entre el C.H.
AMPOSTA i el BM. MORVERDRE, un dels equips més
potents de la categoria i que més s'ha reforçat per
aquesta temporada. Abans, a les 10 h., l'equip juvenil
femení del  C.H.AMPOSTA jugarà contra el FELMAR
BM LA ROCA 1953, per aconseguir ser un dels 12
millors equips de Catalunya i jugar aquesta temporada
a Lliga Catalana. El missatge des del club ampostí per
als aficionats de cara el diumenge és el següent:
“veniu a animar als nostres equips, elles es deixaran la
pell a la pista i segur que disfrutaràs del millor handbol
femení. A per totes noies, això ja comença”.

Diumenge, inici de la lliga

CLUB HANDBOL AMPOSTA LAGRAMADESPRÉS DE LA FASE PRÈVIA, DEMÀ ES DISPUTARÀ LA FASE FINAL, A L’AMPOLLA

Torneig Jordi
Pitarque

Demà dissabte es disputarà el
setè torneig de Futbol Base
Jordi Pitarque. Un esdeveni-
ment referent i una cita desta-
cada en el calendari de torne-
jos de futbol base a l’Estat
Espanyol. A més de la qüestió
esportiva i solidrària que té el
Tornieg, està l’emocional amb
el record al jove Pitarque. Els
tres equips classificats en la
fase prèvia, disputada el cap
de setmana passat,  han estat
el Sant Cugat, el Castelló i la
Floresta. Completaran els
Grups de la Fase Final. Grup
A: Barça, Cornellà, Rapitenca i
Ampolla. Grup B: Llevant,
Alboraya, Nàstic i Floresta.
Grup C: Sevilla, Vilareal,
Lleida i Castelló. Grup D:
Espanyol, València, Reus i
Sant Cugat.

FCB ESCOLA

BÀSQUET. AQUEST CAP DE SETMANA

El Club Bàsquet Cantaires prepara la seva temporada
més il·lusionant amb el debut a lliga EBA i el club ha vol-
gut presentar oficialment els set nous fitxatges del
sènior masculí. L'acte també ha servit per anunciar el
cartell de la sisena edició del torneig Ciutat de Tortosa,
que tindrà lloc el cap de setmana vinent, i que enguany
té caire internacional, ja que hi participarà l'Europe
Basketball Academy i el Manchester. El primer partit
serà demà dissabte a les 19 h (pavelló de Ferreries) entre
el Cantaires i el Manchester. D’altra banda, en el primer
partit de preparació, el Club Bàsquet Cantaires va per-
dre per 60-93 contra el Valls. El conjunt vallenc va
demostrar estar més rodat en aquestes altures de pre-
temporada. 

VI Torneig Ciutat de Tortosa 

El dilluns 25 de setembre inicia la temporada d’entrenaments de perfeccionament a les diferents localitats catalanes on s’u-
bica FCBESCOLA Catalunya. En aquesta temporada 2017-2018 compta amb 5 escoles de perfeccionament i tecnificacio ́ per
als alumnes de 6 a 14 anys amb l’objectiu de transmetre la metodologia d’entrenament a tot el territori catala ̀. L’Ampolla és
la localitat un cop més escollida com a Seu Oficial de l’Escola del Barc ̧a a l’Ebre. Al camp de futbol s’oferira ̀ a partir del 25 de
setembre els entrenaments de perfeccionament individual. La iniciativa va dirigida a totes els i les alumnes de 6 a 14 anys ju-
gadors i porters del territori. Els entrenaments es realitzaran al camp en l’horari de 18.15h a 19.45h. FCBESCOLA TERRES DE
L’EBRE ofereix i exporta la metodologia d’entrenament pro ̀pia del FCBarcelona per a que els nens i nenes puguin participar
sense deixar el seu equip, compaginant els entrenaments de Perfeccionament amb la programacio ́ i partits del seu respectiu
club. Ferran Simó, coordinador de l’Escola explica “es busca el creixement del jugador amb un treball personalitzat amb l’ob-
jectiu de millorar la tècnica individual de cada jugador i porter. La idea no e ́s competir amb altres clubs, més aviat al contrari,
treballar colze a colze amb ells per a perfeccionar la destresa individual de cada alumne”. Segons nota del FCBEscola, les ses-
sions d’entrenament i perfeccionament són impartides per a te ̀cnics vinculats i formats al FCBEscola, preparats pel FCBarcelona
i transmissors de les pautes de treball que el club blaugrana exigeix. Dilluns 25 de setembre s’engega la temporada amb una
Jornada de Portes Obertes al camp Municipal de l’Ampolla. “Els alumnes interessats podran venir a fer un entrenament per
descobrir la metodologia FCBESOLA de ben a prop i poder compartir amb altres companys els valors que FCBESCOLA trans-
met als seus alumnes”. Els interessats poden demanar més informació al correu electrònic administracio@fcbtecnificacio.cat o
trucant el telèfon d’informació 605995166 en l’horari de dilluns a divendres de 10h a 14h.

Tret de sortida a la nova temporada, a l’Ampolla

CICLISME. DIUMENGE

EN UN MINUT

*EL CLUB DE REM
TORTOSA organitza una
jornada de retrobament
de remers en la qual es
preten que sigui un dia
de rem, convivència amb
els joves remers i de ger-
manor amb les famílies
del rem. Es farà demà
dissabte dia 9 de setem-
bre a partir de les 10h
del matí. Regates, xerra-
des i dinar de germanor.
“Us esperem al centre de
tecnificació del Club de
Rem a Campredó”.

*EL PASSAT 26 D'A-
GOST es va celebrar a
Johor Bahru, Malàisia, la
Copa del Món de balls
Standard. Competició
per la qual van ser selec-
cionats Giuseppe Sgroi i
Mercè Llorca per la Fe-
deració Espanyola de Ball
Esportiu, per representar
al país i a la mateixa Fe-
deració en una de les
competicions internacio-
nal més prestigiosa. Tots
dos van aconseguir en-
trar a la semifinal i van
obtindre la 9 posició.
Aquesta és una fita a
destacar per al ball es-
portiu ja que és la prime-
ra parella espanyola, en
tota la història del ball
esportiu a Espanya, que
té aquest resultat en una
competició d'alt nivell,
on participen les millors
parelles de cada país.  
Propera cita. Tot i que

acaben de tornar de
Malàisia un nou repte els
espera, la Federació tam-
bé els ha seleccionat per
representar a Espanya al
Campionat del Món de
balls standard que és ce-
lebrarà a Chengdu, Xina,
el pròxim diumenge 10
de setembre.
(Notícies de  Canal Terres

de l’Ebre/ ebredigital.cat)

Roda de premsa de presentació dels nous jugadors del CB Cantaires i del cartell del Torneig. 
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ELS NOSTRES EQUIPS

FC ASCÓ B CF BENISSANET

EBRE ESCOLA FC LA FATARELLA

CF BATEA B CF CAMARLES B

UE TIVENYS CF XERTA



DIVENDRES 8 DE SETEMBRE  DE 201720 ELS NOSTRES EQUIPSdiarimés
ebre www.mesebre.cat

CF J CATALÒNIA B UE DELTEBRE

CF GINESTAR CE PERELLÓ B

Aquesta categoria es va crear a la tempo-
rada 73/74. Fins llavors, els equips només
participaven en tornejos d'aficionats de
de primavera. 
Els últims 5 campions han estat: Móra la
Nova, Pinell, Vilalba, Godall i Corbera. I
els subcampions: Arnes, Sant Jaume,
Olímpic, Campredó i Batea.
Dada curiosa. Excepte el Campredó, que
va desaparèixer, dels últims 8 equips que
han ascendit, cap ha baixat, es mantenen
a 3a catalana, i el Batea a la Segona. 
I sembla ser que l'ascens els va de mera-
vella. O el que és el mateix: baixen agafen
força i tornen a pujar i es reforcen per no
tornar a descendir. 
Per a mi, la Quarta és una categoria que
s’ha de valorar molt, per molts motius. En
ella poden jugar els jugadors que deixen
el futbol base i també els que tenen molta
afició i no arriben a un nivell d'altres cate-
gories superiors. La Quarta catalana dóna
vida a molts pobles que amb el futbol
tenen una de les poques diversions del
cap de setmana. També és una bona
categoria per aquests entrenadors que
comencen la seva etapa, o altres que no
poden viure sense el futbol, cas d’Àngel

Guiu, 23 anys entrenant. 
I el que cal valorar és la il.lusió general, de
jugadors, tècnics i sobre tot de directius
que, amb pocs recursos, tiren avant els
clubs més modestos.
Malgrat que 9 clubs han deixat de com-
petir en les últimes 8 temporades (Bot,
Horta, La Galera, Campredó, Muntells,
Tivissa, Rasquera, Torre Espanyol i
Benifallet), la Quarta sobreviu gràcies a
l'aparició de nous clubs que reprenen el
futbol com Masdenvege, la Fatarella o
l’aparició de filials com Batea, Perelló,
Rapitenca o Camarles. 
És cert també que el degoteig de la desa-
parició és alarmant: 7 equips en dues
campanyes. La passada, els filials de
l’Ametlla i l’Alcanar, més el Bot. En l’ante-
rior, Horta, Campredó, Roquetenc B i la
Galera. 
Però cal posar en valor igualment el
rècord Guines del futbol ebrenc. En la
quarta catalana, en tota la provincia,
s'han inscrit 29 equips i 15 són d'aquí,
quan a la zona de Tarragona tenen tres
vegades més població.
Aquí es respira futbol per tots els costats.
I a Tarragona cada any hi ha menys clubs

a Quarta, aquest any només 14: Miami
Platja, la Riera B, Alcover, Constantí,
Hospitalet, Vallmoll, Almoster, l’Espluga,
Maspujols, Tarraco, Segur, Salauris i
Baronia.
I en la temporada 2010/11 van arribar a
ser 30, mentre a la província de Girona,
amb més tradició de futbol, hi ha 67
clubs, o sigui, gairebé tripliquen a la nos-
tra província. 
De totes formes, penso que aquesta cate-
goria ha de transformar-se. No és normal
que hi hagi gairebé els mateixos equips de
Quarta que de Tercera,   a tot Catalunya.
A Tercera 308 i 353 a la quarta. La passa-
da lliga 2 grups a Lleida. En aquesta, una. 
A Tarragona 3, i aquest any només n’hi
ha 2. 
D’altra banda, pel que respecta a la cate-
goria, a l’Ebre, actualment, es respira
joventut. La directiva de l'Ebre Escola té 4
membres d'edat entre 24/25 anys; el pre-
sident del Tivenys, David Montardit,
només té 29 anys. Xavi,  de la Fatarella,
ho és amb 34 anys. I és el president del
club amb més socis de la categoria, 161. I
enguany esperen arribar a 200 superant
molts clubs de 2a catalana. 

Per la lliga que comença d’aquí dos caps
de setmana, hi ha tres clars favorits: Flix,
que ha fet un equip per ascendir i amb un
pressupost que supera molts  de 3a cata-
lana, i amb un entrenador de categoria,
Narcís. Ascó B, que de la mà de Jordi
Roca, té una sola meta, l'ascens, i el filial
de la Rapitenca que té molta joventut i
qualitat amb jugadors dels planters. 
El gran dubte és si, quan puguin, l’Ascó o
la Rapitenca agafaran jugadors del primer
equip per aconseguir l'ascens. 
Quin serà l'equip revelació? Amposta,
Fatarella, Ginestar o Jesús Catalònia B
poden ser-ho.
El més important és que la categoria és
competitiva. No hi ha tantes distàncies
entre equips com anys enrera. 
Seran 15 els que competiran enguany. I hi
ha ambient perquè en alguns pobles d'a-
questa categoria el futbol es viu intensa-
ment. 
Sense aquesta categoria molts jugadors
no podrien jugar, sense aquesta categoria
molts pobles quedarien sense vida molts
caps de setmana. Visca la Quarta catala-
na, l'última categoria però la millor per tot
el que significa per als que la formen.

Flix, Ascó B i Rapitenca, aspirants

L’opinió de Joaquin CelmaINFORME 4A CATALANA

PATROCINAT PER:
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VALORACIÓ

INGREDIENTS PER A 4 PERSONES:
·  900 g de moniatos
·  1 bròquil mitjà
·  1 ceba 2 grans d’all
·  1 litre de brou
·  1/2 cullerada sopera de pebre vermell dolç
·  oli d’oliva sal i pebre

ELABORACIÓ
Es pelen i es tallen els moniatos a daus. Es ren-
ta el bròquil i es talla a brots. Posem a coure la
ceba tallada fina i els alls pelats i sencers en
una olla amb l’oli calent fins que comencin a
agafar color. Afegim els moniatos a l’olla i els
deixem coure uns minuts més. Afegim el brò-
quil a l’olla, reservant-ne la meitat, juntament
amb el brou. Es tapa i es deixa coure uns 20
minuts. Es tritura, tot procurant que quedi una
crema ben fina i es torna al foc amb la resta de
brots de bròquil, rectificant la sal i pebre. Ho
deixem coure uns 5 minuts més. Es serveix es-
polsant una mica de pebre vermell dolç pel
damunt de cada plat. Bon profit!

Crema de moniato i bròquil

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de

PUBLICITAT
877  180 170
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

És un bon pri-
mer plat, espe-
cialment, per
sopar. La com-
posició nutricio-
nal és equilibra-
da. 

Una excel·lent
combinació, ja
que el gust dolç
del moniato i el
seu color ataronjat, atenuen el gust i el
color característic del bròquil, això fa que
aquelles persones que no els agrada gaire,
el puguin incloure dins de la seva dieta.

El bròquil és un aliment funcional.
S'anomenen així aquells aliments que a
banda d'aportar nutrients, ens atorguen
uns beneficis per la salut. En el cas del brò-
quil que pertany a la família de les crucífe-
res, com les diferents varietats de col, coli-
flor, nap, créixens, entre altres. Es reco-
mana el consum d'un cop a la setmana
d'alguna de les 

Lluïsa Garriga i Balagué
Diplomada en nutrició humana i dietètica 
Diplomada en infermeria



DIVENDRES 8 DE SETEMBRE DE 201722 serveisdiarimés
ebre www.mesebre.cat

SECCIÓ PATROCINADA PER:

SECCIÓ PATROCINADA PER:

PASSATEMPS

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

La teva parella t’ofereix un abric de contenció
que, lluny d’aclaparar-te, proposa moments
de relax  i enteniment.  Busca  equilibri  entre
obligacions  familiars  i de parella. 

Les relacions desborden expressions d’amor,
enteniment i esperança: l’empatia pren la
davantera i proposa una relaxada  connexió
en la parella..

Taure
20/4 al 19/5

Lliura’t sense reserves a una relació amorosa
que pot dur-te a descobrir  coses sobre l’a-
mor  que vas pensar  que no tornaries a
experimentar mai més..

No jutgis si no desitges ser jutjat: duu les
coses a un plànol de major tranquil·litat.
Apareixerà  una despesa que no esperaves i
que podria fer-te canviar de plans. 

Bessons
20/5 al 21/6

El teu firmament  sentimental revela situa-
cions d’evident maduresa emocional: oblida’t
de les restriccions  i aposta  tot  a la parella.
No parlis de diners a la feina..

No permetis que les teves emocions entrin
en conflicte amb  la mirada assenyada que
tens  sobre la teva vida, pren-te  un moment
per a buidar-te.

Cranc
22/6 al 21/7

Predomina un escenari de baralles: no oblidis
que la susceptibilitat exigeix molta energia,
mentre que el riure i l’humor  deixin enrere els
conflictes. 

Lleó
22/7 al 22/8

Gaudeixes d’una jornada vivificant  i moments
d’alegria en l’amor, la parella  reprèn una cursa
sana  d’aprenentatge  i maduresa. Cuida la
teva pell.

Aquari
20/1 al 18/2

Moment de calidessa envaïxen la teva vida
amorosa i molts plànols arriben a l’equilibri. La
teva vida social  es beneficia  de la te afectuosa
actitud. 

Verge
23/8 al 21/9

Gran energia emocional: sents que gens
importa més que aclarir la teva situació  sen-
timental, deixa que el corrent flueixi, no et
precipitis  a prendre decisions.

Peixos
19/2 al 20/3

Els romanços que s’iniciïn sota les presents
confluències astrals tindran una elevada dosi
de sensualitat i càrrega passional. La teva
esquena  està patint  massa.  

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01

A
LI
M
EN

T
S

SOLUCIÓ

TELÈFONS D’INTERÈS: Emergències ·  Mossos  d’Esquadra ·  Bombers ·  Urgències  (Ambulàncies) 112

Quan el fastigueig s’apropia d’una relació amo-
rosa, hi ha dues possibilitats: tractes d’arribar
a una trobada, o t’allunyes abans que arribin
les llàgrimes.

MÉS EBRE 
RECOMANA



IMMOBILIARIAÑ

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

TREBALLÑ

VARISÑ RELAXÑ 
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COMPRO 
PÀRQUING

“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527

SUBE Y BAJA

CHICAS
A PARTIR DE 20€

LAS 24H

602 536 003

LLOGUER 
PÀRQUING 

PLAÇA ESTADI
(FERRERIES-
TORTOSA)

639 594 527

24H CATALANA
SALIDAS 

A DOMICILIO.
VEHICULO PROPIO.

50€
Tlf. 664 149 258

TÈCNICS TITULATS EN
JARDINERIA

- Podes, gespa, escarifica-
cions, control de plagues

(palmeres i altres), optimitza-
ció del reg, rocalles, 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

OFERTA  
CATALANA

PLANTA DE LUJO
MASAJES 

RELAJANTES 
COMPLETO 20€
DISCRETO 

INDEPENDIENTE
Tlf. 664 149 258

COMPRO
tractors, cotxes,
4x4, furgonetes...

i tot tipus de
maquinària

· No importa l'any ni
l'estat

Màxima serietat. 

tlf: 686 979 513
Pere

L’ONADA        
SERVEIS
selecciona 

professionals 
de la geriatria: 

· Auxiliars 
de geriatria
· DUI

· Educador/a 
Social
· TASOC
· Personal 
de neteja.

Envia el teu CV a
rrhh@lonada.com
Tel. 977 25 27 27

JOAN
JUBILAT

Busco dona,
per relació seria

i formal

633 560 342

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!

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de

PUBLICITAT
877  180 170
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!




