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El Pont Penjant sobre el riu Ebre d’Amposta es va construir entre els anys 1915 i 1920 sent el segon pont penjant del món que es va construir amb el sistema de formigó
armat; el primer va ser el pont de Brooklyn de Nova York, en el qual està inspirat. Va ser obra de l'enginyer de camins Jose Eugenio Ribera (1864-1936), home avançat en
el seu temps. Ribera va néixer a París, ja que el seu pare Pere Ribera, d'origen tortosí, hi va emigrar per motius polítics. J. Eugenio Ribera va ser el primer en introduir el
formigó armat a l'Estat Espanyol. El Pont penjant ha esdevingut el símbol per excel·lència d’Amposta. I a les Festes Majors es celebrarà el gran aniversari amb actes com-
memoratius. La fotografia és del fons del Museu de les Terres de l'Ebre. P6

El 15 d’agost, centenari de la col·locació de la primera pedra del Pont Penjant, l’obra més emblemàtica de la ciutat d’Amposta

Terres de l’Ebre. El dia 23, Tortosa inicia un
nou viatge al segle XVI amb la Festa del
Renaixement.                                      P4

Esports. Un rànquing únic a tot l’Estat, fet per
Joaquin Celma: els 500 millors jugadors del
territori.                                          P16

Terres de l’Ebre. Una trentena d’artesans, a
la primera edició del Crafty Day, demà a
Amposta.                                                  P5
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Ahir dijous es va confirmar el fitxatge del tècnic tortosí Jordi Fabregat pel conjunt murcià del Jumilla de la Segona
B. Ja des de la setmana passada, tal com va avançar Més Ebre, l’entrenador estava en negociacions amb un club que
no vam avançar quin era, però es tractava del Jumilla. Avui ja podem fer oficial el fitxatge. Curiosament, el Jumilla va
pujar a la Segona B després d’eliminar a l’Ascó en l’eliminatòria de campions. 
Serà una nova etapa per a l’entrenador ebrenc. P11

Jordi Fabregat, nou entrenador del Jumilla 
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L’opinió del diari queda reflectida
exclusivament a través de l’edito-
rial. Els articles de la secció d’o-
pinió expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa seus

necessàriament.

15.000 exemplars 

55.000 lectors 

Ara fa 100 anys, un home va deixar una gran petja-
da que a hores d'ara la ciutat d'Amposta celebra.
El 15 dagost es compliran exactament 100 anys de
la col·locació de la primera pedra del Pont Penjant,
l’obra més emblemàtica de la ciutat d’Amposta.
El Pont Penjant sobre el riu Ebre es va construir
entre els anys 1915 i 1920 sent el segon pont pen-
jant del món que es va construir amb el sistema de
formigó armat; el primer va ser el pont de Brooklyn
de Nova York, en el qual està inspirat. Va ser obra
de l'enginyer de camins Jose Eugenio Ribera (1864-
1936), home avançat en el seu temps. Ribera va
néixer a París, ja que el seu pare Pere Ribera, d'ori-
gen tortosí, hi va emigrar per motius polítics. J.

Eugenio Ribera va ser el primer en introduir el formi-
gó armat a l'Estat Espanyol. El Pont penjant ha esde-
vingut el símbol per excel·lència d’Amposta.
Aquestes setmanes moltes poblacions estan de
Festa. Us recomanem passar per Xerta a les Festes
de Sant Jaume i menjar, el diumenge, una bona pae-
lla o gaudir de molts espectacles (veure pàgina 12),
També anirem Les Cases d'Alcanar, a les festes del
Carme, amb un programa atapeït d'actes, tampoc
ens perdrem Sant Carles de la Ràpita que també
celebra les Festes del Carme amb moltes festes per
grans i petits.
Un cap de setmana per a gaudir i celebrar! 

Editorial

Enrere en el temps...

La Trobada de Joves Festival dels Colors d’aquest passat dissabte 11 de juliol a
l’Aldea, segons nota de la regidoria de Joventut, ha estat tot un èxit de participa-
ció tant per l’edició de tarda com per l’edició de nit. Aquesta festa Holi era la pri-
mera festa oficial a les Terres de l’Ebre, “i la veritat és que no va decebre a ningú”.
La regidoria de Joventut agraeix profundament la implicació amb la festa dels quin-
tos del 97, els Tabalers del Diables d’Aldaia, les balladores de Bollywood i els dee-
jays Aldeans Sepe Dj, Lluis Torralbo, Eduard Ventura i Jordi Alemany, que apart de
les estrelles invitades: Raul Platero i Miquel Serna, entre tots van aconseguir que
des de les 18 h fins les 6 h del matí la gent s’ho passes molt bé i sense sortir de
la població. La novetat d’aquesta festa era l’edició de la tarda gratuïta i per tots
els públics.
Actualment s’estan realitzant nombroses festes Holi no oficials amb la problemàti-
ca que això comporta amb la tirada de colors  i tints no autoritzats que poden ser
perjudicials per la salut .
La regidoria de Joventut des del primer moment va apostar pel Festival dels Colors
autoritzat per Holi Barcelona i la productora del event a les Terres de l’Ebre  Hapy
Star.

Èxit de la Trobada de joves, festival dels colors

ACTUALITAT. A L’ALDEA

És conegut arreu el patrimoni ferrovia-
ri de Móra la Nova, una vila que, en
part, ha crescut gràcies també a ser
punt d’arribada i sortida, des de fa
més de 100 anys, de màquines i
vagons que anaven de Barcelona a
Madrid passant per Saragossa, Reus i
Tarragona. Fet d’això, els darrers
anys, un grup de gent de la nostra vila
ha fet esforços immensos per recupe-
rar el patrimoni ferroviari, donant nous
usos a vells hangars i creant i dinamit-
zant el Centre d’Interpretació del
Ferrocarril a la nostra Vila.
Malauradament, al mateix temps hem estat veient com els res-
ponsables de les infraestructures del ferrocarril de l’Estat
espanyol —es diguin Ministerio de Fomento, RENFE o ADIF—
han anat menystenint i oblidant cada cop més les línies de tren
convencional que uneixen els nostres pobles i viles amb les ciu-
tats mitjanes i grans. Un servei imprescindible per a la gent, per
anar al metge, a comprar, a treballar o a estudiar. I hem vist
com ho feien arbitràriament, amb inversions multimilionàries
per unir les capitals espanyoles amb el centre amb només 3 o
4 hores i per fer estacions on no puja ni baixa ningú, mentre
han deixat de banda que puguem anar en tren a la ciutat més
propera per a coses necessàries. 
Així, l’estació de Móra la Nova, els darrers anys, amb el tanca-
ment d’estacions via amunt i via avall, ha esdevingut el punt de
serveis ferroviaris més important de les nostres comarques. I
ara ADIF ha anunciat que tancarà el servei de venda de tiquets
que ara prestava el mateix personal que gestiona la cafeteria
de l’estació.
Això s’afegeix a la reiterada manca d’inversions a la via i en
combois, en una línia de trens que són vells i de tercera, que
no es renoven, que paguem a preu de primera i que gairebé
sempre arriben amb retards injustificats. Ja sense entrar en el
fet que l’ús de la via per a grans combois de mercaderies ha
deteriorat les vies i les catenàries i ha provocat que la velocitat
dels trens de passatges sigui cada cop menor i que, per tant,
d’uns anys cap aquí, el mateix trajecte tingui una durada de 30
minuts més. I ja no parlem de la reducció de combois dels
darrers anys.
Amb això, el que fa ADIF és signar la sentència de tancament
de la mateixa estació a curt termini i l’eliminació premeditada a
mig termini dels combois de passatgers, perquè ja se sap que
amb menys serveis, menys usuaris.
Per tot això, per defensar el nostre poble, per defensar els ser-
veis ferroviaris i per defensar que la gent dels nostres pobles i
viles rebin serveis de primera, dissabte serem a la concentra-
ció que la Plataforma Trens Dignes convoca a les 11.30 h del
matí a l’Estació de Móra la Nova, i cal que tothom de les nos-
tres comarques hi sigui.
Hi hem de ser perquè la històrica línia que ha portat la gent de
Móra la Nova i dels pobles del voltant de la Ribera d’Ebre, però
també del Priorat i la Terra Alta, cap a les grans ciutats, viu un
greuge continuat dels responsables de les infraestructures
ferroviàries. Un greuge que no és ni més ni menys que el greu-
ge que viu Catalunya amb l’Estat espanyol. 

Francesc Moliné 
Alcalde de Móra la Nova

Salvem l’estació de Móra la Nova

OPINIÓ

El festival d'intervencions efímeres "A Cel Obert" viurà el proper
mes d'octubre la seva segona edició amb l'objectiu de consoli-
dar a la ciutat una de les cites culturals més singulars del terri-
tori. Després de l'experiència del primer festival, amb una res-
posta entusiasta del públic i unes intervencions artístiques de
qualitat, l'organització apuja el llistó renovant alguns dels espais
expositius i millorant la dotació econòmica per a les produc-
cions. El jurat ha seleccionat aquesta mateixa setmana els pro-
jectes guanyadors, que instal·laran les seves intervencions als
patis del Palau Episcopal, del Convent de la Puríssima, del Palau
Montagut, dels Reials Col·legis, i del col·legi de Sant Jordi i Sant
Domènec (Escola Oficial d'Idiomes).

‘A cel obert’

ACTUALITAT
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També es va aprovar la
designació dels diferents
representants als organis-
mes on el Consell comar-

cal hi té representació i es
va donar compte de la
resolució del nomenament
dels dos vicepresidents,
car̀recs que recauen en
Joan Castor Gonell
Agramunt, com a VP 1r. i
en Albert Salvadó
Fernańdez, com a VP 2n.
A més es va constituir la
Junta de Govern Local, es
va donar compte del
nomenament dels seus
membres, i de la delega-
ció de competències de la
Presidència en la Junta de
Govern Local.
Es va aprovar també la
constitució dels grups
polítics comarcals, el
règim de dedicació dels
car̀recs electes i la seva
retribució i es va nomenar
el Gerent, càrrec que
recau en l’advocat Manel
Lombarte Gil, que també
serà el secretari de la
Fundació Montsia.̀

El ple del Consell
Comarcal del Montsià,
en la sessió
extraordinària que va
tenir lloc dimecres, 15
de juliol, va aprovar
entre d’altres la constitu-
ció i composició de les
comissions informatives
que seran: d’Afers
Interns, del Viver
d’Empreses, d’Acció
Rural, d’Indústria i
Empresa, de Promoció
Econòmica, de Medi
Ambient, d’Atenció a les
Persones, de Foment de
la Cohesió Social,
d’Assistència Municipal i
d’Hisenda i Especial de
Comptes.

Ple del Consell Comarcal 
del Montsià

Sessió extraordinària

Aquest any les Festes Majors de Roquetes han tingut un comiat apoteòsic amb el gran Piromusical de Focs d'artifici realit-
zat per la Pirotècnia Tomas̀ de Benicarló, que va sorprendre per la seva espectacularitat i sincronia musical. Del 3 al 12 de
juliol Roquetes ha viscut intensament 10 dies de Festes plenes de molts i variats actes organitzats pel Patronat de Festes i
per algunes de les entitats de la ciutat. Dels actes populars cal destacar la gran participació de la gent a les menjades popu-
lars, com el sopar de la cabra, la sardinada, la fideuada i la gran paella monumental. El concurs de "Joves i No tan Joves",
amb diferents proves organitzades cada dia de les festes, ha tingut també la gran implicació de nombroses colles i penyes
de la ciutat. Però el Cosso-Iris és sens dubte un dels actes populars on més gent participa, combatent en una acolorida gue-
rra de confeti entre carrosses i vianants. Dels actes oficials cal destacar el pregó que va anar a car̀rec de la Coral Preludi a
Caro de Roquetes, que aquest any celebra el seu 20è aniversari, amb els parlaments del seu president, Ricardo Trullén; el
director de la Coral, Josep Ignasi Medina i el secretari de l'entitat, Josep M. Curto. Tot seguit la Coral va estrenar per l'oca-
sió dues cançons, "Que serà que té la música" amb lletra de Josep A. Aguilar i música de Mari Pau Medina, membres de la
Coral i una adaptació musical de la coneguda tornada "De Roquetes vinc, de Roquetes baixo" amb unes jotes del cantador
de la Coral, Pepe Curto. Finalment cal destacar que l'Ofrena de flors i fruits en honor a Sant Gregori, patró de la ciutat, va
ser presidia per Carme Forcadell, expresidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), on al seu discurs va fer una crida
per a què el 27 de setembre, va dir, "es pugui fer el canvi social que Catalunya necessita".

Festes Majors de Roquetes, cada cop més participatives
Comiat apoteòsic amb el gran Piromusical de Focs d’artifici

REDACCIÓ

Josep Maria Bartomeu és el favorit per presidir el FC
Barcelona. Així ho demostra una enquesta publicada per
La Vanguardia aquest diumenge i realitzada per
Feedback. Els resultats d'aquesta enquesta, a menys
d'una setmana perquè es conegui el nou president blau-
grana, deixen a Josep Maria Bartomeu com a principal
favorit per tornar a ocupar el càrrec de màxim dirigent
blaugrana, amb un 31'8% dels vots. Li seguiria Joan
Laporta, amb un 26.1%, seguit de lluny d'altres candi-
dats com Agustí Benedito, al qual dit sondeig li atorga 1
5'9 dels vots; o Toni Freixa, en última posició amb el
1.4%. El debat televisiu dels cadidats va ser calent, on a
Bartomeu el van atacar per les imputacions que pot tenir
i la possibilitat de que puguin perjudicar la imatge del
club. El candidat Agustí Benedito, segons opinions de
socis, va sorpendre amb els seus plantejaments i dis-
curs. 
Demà serà la gran cita amb les urnes blauigranes i els
socis del Barça ebrencs també diran la seua. 

Eleccions al 
FC Barcelona

Demà dissabte
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El concert de Jordi Savall,
que dissabte passat va
omplir la Catedral, va donar
el tret de sortida a una de
les festes de recreació
històrica més potents del
sud d'Europa i que més i
millor projecta la ciutat de
Tortosa cap a l'exterior. Les
xifres de l'esdeveniment
acrediten la seva consolida-
ció i la implicació de la ciu-
tadania: més de 3.000 per-
sones vestides d'epoca, un
miler de figurants, 100
actuacions diàries, 70
espectacles de carrer i 60
companyies procedents de

sis països diferents. La
Festa del Renaixement de
Tortosa ocupa un lloc des-
tacat en l'agenda dels pro-
gramadors de les princi-
pals festes de recreació
històrica d'Europa, que
aprofiten aquests dies per
conèixer nous espectacles i
contactar amb companyies
que han crescut al voltant
de la Festa. L'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, i el
regidor de Festes,
Domingo Tomàs, han pre-
sentat avui els detalls del
programa. Entre les nove-
tats d'aquesta edició hi ha
la recuperació d'un nou
espai, la plaça Mossèn Sol,
que ha estat urbanitzada de
manera integral, i que aco-
llirà dues de les tavernes de
la Ruta de la Saboga. Els
mercats i els diferents itine-
raris dels espectacles de
carrer continuen desenvolu-
pant-se a banda i banda del
castell de la Suda, pels

barris del Centre, Santa
Clara, Rastre i Remolins.
Aquest any hi haurà fins a
12 espectacles d'afora-
ment limitat, entre els quals
destaquen les Gàrgoles,
dels francesos Cie. du
Chaland, que faran a
Tortosa la seva última

actuació abans de dissol-
dre la companyia. 
La Dansa del Dervitx, els
Mercatores, la Jueva de
Tortosa, el Ball dels
Ardents, la Celestina, el Foc
del Comyr, o la Taverna
d'Enrico, que enguany por-
taran l'estendard de la

Festa, són alguns dels
espectacles que cal anotar
a l'agenda i fer la reserva
amb antelació (www.festa-
delrenaixement.cat) abans
que s'esgotin les entrades
(alguns són gratuïts, però
l'aforament és limitat).

Els carrers i places de
Tortosa han començat a
vestir-se d'època per
rebre el segle XVI i
endinsar-se de ple en la
Festa del Renaixement,
que aquest any arriba a
la seva vintena edició i
se celebrarà entre els
dies 23 i 26 de juliol.

Retirada de
simbols

franquistes

La setmana passada
informàvem que la
Comissió per la retirada
dels símbols franquistes de
Tortosa valorava molt positi-
vament la reunió mantingu-
da amb el Síndic de
Greuges, Rafael Ribó. El
Síndic va comunicar a la
Comissió que el passat 15
de juny va obrir una actua-
ció d'ofici dirigida a l'alcalde
de Tortosa, Ferran Bel.
L'actuació d'ofici, una carta
de queixa que la institució
dirigeix, en aquest cas, al
nou representant del govern
municipal, de moment, es
va centrar en el monument
del mig del riu al seu pas
per Tortosa.
Ferran Bel, per la seua part,
segons ACN, aquesta set-
mana deia que “ara que tots
estem d’acord en fer una
consulta, amb el dificil que
això és, és el Sindic qui se’n
preocupa. Sobta que la pre-
ocupació arribe ara quan el
monument fa tants anys
que està”. 

Tortosa inicia el seu viatge al segle XVI 
amb la XX Festa del Renaixement

Del 23 al 26 de juliol

CaixaBank i la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors han signat un conveni el passat 16 de juliol
a San Carles de la Ràpita per a facilitar crèdit i altres serveis financers als pescadors de les confraries de Catalunya.
L’acord ha estat subscrit per Jaume Masana, director territorial de CaixaBank a Catalunya, i Eusebio Esgleas, presi-
dent de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, en presència del conseller d’Agricultura de la
Generalitat de Catalunya, Jordi Ciuraneta. Amb aquesta iniciativa, l’entitat reforça el seu compromís de donar res-
posta a les necessitats de finançament del sector pesquer català.
En el marc del seu programa Agrobank, CaixaBank ha creat una oferta específica per al sector que inclou, entre d’al-
tres productes, el finançament de les necessitats d’inversió de les explotacions o el finançament de les despeses
generades durant la campanya pesquera. El producte més novedós és el Credispesca Veda destinat a cobrir les
necessitats de circulant dels armadors durant els dos mesos d’aturada biològica en què no generen ingressos per
la pesca.

CaixaBank ofereix finançament a les confraries 
de pescadors catalanes i als seus associats

El conveni es va signar ahir a la Ràpita
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Aquesta proposta educativa sorgeix de la quotidianitat de la llum i la foscor i de les múltiples possibilitats d’exploració
i de descoberta que permeten. El projecte agrupa diferents experiències relacionaldes amb la llum i les ombres, en un
espai determinat, l’aula de la llum.

L’aula de la llum és un espai de la llar d’infants ple de màgia, misteri i sorpresa. Un món de fantasia que permet als
infants descobrir els canvis que experimenten els objectes en funció de la llum que els envolta. 
El projecte inclou una sèrie d’activitats que a partir de la llum, ordinària o ultraviolada, ofereixen als xiquets noves sen-
sacions tot manipulant i experimentant amb diferents objectes i materials, i alhora observant la seva transformació: tea-
tre d’ombres, pintures de colors, psicomotricitat, relaxació, taules de llum amb diferents materials (sorra, fruita, verdu-
ra, gelatina...).

L’Onada Bressol. Construïm espais de fantasia 
per viure moments màgics

L’Onada Bressol compta amb un aula de llum.

Demà dissabte 18 de
juliol, el carrer Major
d'Amposta s'omplirà de
manualitats i artesania.
Sera ̀ dins la primera edi-
ció del Crafty Day
Amposta, un mercadet
d'articles d'artesania
organitzat per l'àrea de
Comerç i Mercat
Municipal d'Amposta.
Des de les deu del matí i
fins les nou del vespre,
fins a 33 artesans, tots
ells especialitzats en les
disciplines de joieria,
tèxtil, decoració i il·lus-
tració, exposaran els
seus productes.
Scrapbooking, crochet o
patchwork só́n només
algunes de les manuali-
tats que es podran veure
al llarg del dia al carrer
Major.
A més de la fira, a partir
de les 19 hores hi haura ̀
música en vinils amb el
DJ Jordi Soulet. Punxarà
música estil soul,

rithm'n'blues i garatge.
Tal i com ha explicat la
regidora de Comerç i
Mercat Municipal
d'Amposta, Susanna
Sancho, aquesta fira
naix tant de la voluntat
dels comerciants del
carrer Major com del
propi ajuntament per
dinamitzar l'activitat al
voltant d'aquesta zona
del municipi. «La nostra
voluntat és donar conti-
nuïtat a aquest tipus
d'activitats, per atraure
a la gent i que tinguin
Amposta com un refe-
rent a l'hora de fer les
seves compres», ha
assenyalat Sancho.
En aquest sentit, la regi-
dora també ha explicat
que l'Àrea de Comerç i
Mercat Municipal té pre-
vist fer un estudi de la
zona del centre de la ciu-
tat (la plaça del Mercat,
els carrers del voltant i
el carrer Major) per estu-

diar la implantació que hi
ha de comerç a la zona i
els locals comercials

buits.
Fins el moment, al carrer
Major només es feien el

Mercat a la Plaça al
maig i la fira de Santa
Llúcia al desembre.

Els escindits

d’Unió

Democràtica

creen un partit

Una trentena d'artesans, 
a la primera edició del Crafty Day

Serà demà dissabte, al carrer Major d’Amposta

Els escindits d'Unió
Democràtica, que van for-
mar la Plataforma Hereus
Unió 1931, s'han constituït
en un nou partit. Es diu
'Demòcrates de Catalunya'.
El lideren la presidenta i l'ex-
president del parlament,
Núria de Gispert i Joan Rigol,
i el secretari d'Universitats,
Toni Castellà. Asseguren que
defensen l'autèntica Unió
Democràtica compromesa
amb el procés sobiranista.
Recordem que dimecres
passat la direcció de l'execu-
tiva territorial va fer pública
la dissolució del partit a
l'Ebre. D’altra banda, el
secretari general de la for-
mació democristiana,
Ramon Espadaler, ha visitat
Tortosa i s’ha reunit amb la
nova executiva, ha volgut
deixar clar que “Unió està
més viva que mai a les
Terres de l’Ebre” i que les
baixes “seran absolutament
compensades”. 
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L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, acompanyat de diferents regidors de l'equip de
govern d'Esquerra d'Amposta (EA) s'ha reunit aquesta setmana a la sala de plens de
l'Ajuntament amb representants de la Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE) per tras-
lladar el suport institucional de l'equip de govern i de l'Ajuntament ampostí a la PDE,
un fet que, segons la nota de l’Ajuntament, no havia passat en els 15 anys d'història
de moviment social. En aquest sentit, l'alcalde d'Amposta, ha assenyalat que
“l'Ajuntament dóna el seu suport absolut a la PDE en totes aquelles qüestions en què
pugui ser d'utilitat el lideratge del consistori per lluitar contra el risc que corre el riu
i el Delta amb el Pla de Conca del govern de l'Estat“. Tomàs també ha manifestat la
voluntat que la capital del Montsià pugui liderar i tirar endavant el front institucional
de lluita contra aquest pla.
La primera actuació concreta que farà l'equip de govern serà portar a aprovacio ́ del
plenari de juliol la moció a favor de l'acord de cabals ambientals aprovats per la
Comissió de Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre. “Estic convençut que tots els grups
polítics s'hi sumaran i es podrà presentar conjuntament“, ha afegit l'alcalde
d'Amposta. Des de la PDE, la seva portaveu, Susanna Abella, ha manifestat la seva
satisfacció per aquesta rebuda institucional del consistori ampostí: “Ens alegra mol-
tíssim, això reflectirà el suport que durant aquests 15 anys hem tingut de la ciutada-
nia d'Amposta al carrer i que no havíem tingut mai abans“, ha dit Abella, tot recordant
les manifestacions de l'any 2000 i del 2008 a Amposta. Abella tambe ́ ha afegit: “Des
de les institucions s'ha de fer tota la pressió necessària, per aconseguir que el pla
de conca respecte el riu“.

Aquest dilluns es van activar tots els serveis d’emergència per un avís rebut a la
tarda des de la Platja de Pixavaques  on un home de 49 anys, de nacionalitat
britànica, Peter  J. T., va patir una parada cardiorespiratòria quan es trobava pas-
sejant pel roquer, vora la platja. Segons fonts de la Creu Roja i de la Policia Local,
l’home estava passant uns dies de vacances a casa d’un familiar amb domicili a
l’Ametlla de Mar. Tot i els 45 minuts de reanimació coordinada entre els diferents
serveis d’emergències presents el desenllaç va ser inevitable. La família va ser
atesa al lloc dels fets. 
Allí es van desplaçar una ambulància del SUM (Servei d’Urgències Municipal), el
SEM, els Mossos d’Esquadra i la Policia Local. A més, de l’equip de socorristes
de la Creu Roja.
Esta és la segona persona que mor ofegada en només dos dies a les Terres de
l'Ebre. 
Precisament el dia abans,
diumenge, un xiquet de 5
anys va morir també ofe-
gat, en aquest cas a la pis-
cina del xalet on estiuejava
amb la família, a l’Ampolla.

Suport institucional de
l'Ajuntament d'Amposta a la PDE

Mort per parada cardiorespiratòria a
la platja de Pixavaques, a l’Ametlla

Per lluitar contra el Pla de Conca

El proper dia 1 d´agost
l’Ajuntament d´Alcanar orga-
nitzarà un any més diferents
activitats al llarg de la jornada
per celebrar la diada del turis-
me a Les Cases d´Alcanar.
El programa de la jornada
contempla activitats diverses
al llarg de tot el dia, com pas-
sejades en golondrina,
degustació de fideuada,
bateig de mar a vela, cap-
grossos, visites teatralitza-
des al Parc Arqueològic de la
Moleta del Remei, actuació
del Grup de Diables i Revetlla
popular amb l’Orquestra
Esparta al recinte porturari
per posar el punt i final a la
jornada. 

Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries (dijous 13 d'agost) i els Catarres (diumenge 23 d'a-
gost) són els dos concerts estrella de les festes majors d'Amposta, que arrancaran el dia 13
d'agost fins el 23. Aquesta és una de les novetats del programa festiu, que l'alcalde d'Amposta,
Adam Tomas̀, i el regidor de Festes, Ramon Bel, han avançat en roda de premsa el dimecres
15 de juliol. Dos concerts que seran d'accés gratuït.
Els Quicos seran els encarregats de posar el toc tradicional el primer dia de festes. Ho faran
al pàrquing de la vora del riu, a les antigues piscines, divendres 13 a partir de les deu de la nit
i fins dos quarts de dotze. “Aquelles persones que vulguin anar també al bou embolat del pri-
mer dia, ho podran fer amb tranquil·litat, ja que hi haurà temps per anar als dos actes“, assen-
yala el regidor de Festes.
Els Catarres, per la seua banda, seran els encarregats de tancar les festes majors. El seu con-
certs, diumenge 23, tindra ̀ lloc també a l'aparcament de les antigues piscines despréss del cas-
tell de focs artificials, que enguany es tornen a fer diumenge. “Creiem que les festes s'han de
tornar a tancar en diumenge“, ha dit Tomàs.
Enguany, les nits de ball i concerts es mantindran com els últims anys, a l'aparcament de les
antigues piscines. Amb tot, el regidor de Festes ha avançat que de cara l'any vinent, “l'equip
de govern, davant de la petició popular, està estudiant tornar el ball a la zona del pavelló firal“.
El que sí que s'ha canviat de lloc ha sigut la presentació de les pubilles, que serà el dissabte
25 de juliol. Enguany es farà al pavelló firal. En aquest espai també hi tindran lloc totes les fes-
tes per a joves, entre les que hi destaca una Holi Party (el festival de colors, el 22 d'agost).
Josep Parrot, el pregoner
També s'ha donat a conèixer qui serà el pregoner de la festa major 2015. Serà Josep Parrot,
una persona molt coneguda a la ciutat i que ha estat molt vinculada als mitjans de comunica-
ció locals. L'alcalde d'Amposta ha assenyalat que “Josep Parrot és una persona molt conegu-
da i estimada per la ciutadania“.
Finalment, l'alcalde també ha volgut destacar el fet que el dia 15 d'agost es compleixen 100
anys de la posada de la primera pedra del Pont penjant i que, a més d'estar preparant un acte
commemoratiu, també s'han imprès 5.000 banderoles amb el logotip del centenari del pont
que es repartiran amb el panoli el dijous 13 d'agost.

Alcanar celebrarà un any més la
Diada del Turisme

Els Catarres i els Quicos, plats forts
de les Festes Majors 2015
Josep Parrot, pregoner de la festa d’Amposta

Tot i els 45 minuts de reanimació coordinada entre els diferents
serveis d’emergències presents, el desenllaç va ser inevitable

“El dia abans, diumenge, un xiquet de cinc anys
va morir també ofegat, en aquest cas a la
piscina d’un xalet on passava l’estiu amb la

família, a l’Ampolla”
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L'Ajuntament de Móra d'Ebre va celebrar el 14 de juliol una
sessió plenària extraordinària, la primera del present mandat
després del ple de constitució del consistori que va tindre lloc
el passat dia 13 de juny. Va ser el ple d'organització, amb el
qual es van posar en marxa tots els organismes de la corpo-
ració sorgida de les eleccions del 24 de maig passat. Es va
aprovar el règim d'indemnitzacions dels membres de la cor-
poració en dedicacions parcials. Els regidors Montserrat
Pineda, Raúl Olivan i Maria Rodríguez tindran unes retribucions
de 14.850 euros bruts anuals. També es van aprovar les
indemnitzacions per assistències a les sessions del Ple (300
euros), al Consell Govern (250 euros), a les comissions infor-
matives (100 euros). Es va acordar que els regidors que tin-

guin una dedicació exclusiva o parcial a l'Ajuntament no rebin
indemnitzacions per assistències.
La portaveu del PSC, Dolors Gurrera, va intervindre per indi-
car que aquest punt s'hauria pogut consensuar amb tots els
grups representats i que "aquest augment es podria destinar
a altres prioritats". L'alcalde, Joan Piñol, va negar l'existència
d'increments en les retribucions i va explicar que d'aquest
tema n'havia parlat amb la portaveu del PSC i amb els de la
resta de partits. Piñol va afirmar que "tothom s'ha pronunciat
i s'ha arribat a un consens amb la resta de forces polítiques"
i va assegurar que el grup del PSC "no ha donat resposta".
Aquest punt es va aprovar per 11 vots a favor (CiU, ERC i PP)
i 2 en contra (PSC).

L'Ajuntament de Móra d'Ebre celebra
el ple d'organització

Esta setmana se celebra a
Móra d'Ebre la tercera edi-
ció del Campus de Musica
i Balls Populars de les
Terres de l'Ebre i el Nord
Valencià, batejat enguany
amb el nom d'Ebrefolk. És
una iniciativa que pretén
oferir a la població ebrenca
una nova visió del seu
patrimoni etnomusical, un
patrimoni que,  en opinió
de Lluís-Xavier Flores,
coordinador del Campus,
"a hores d'ara és molt poc
conegut en la seua riquesa
i diversitat, i basat en
tòpics que cal superar". En
aquesta tercera edició hi
participen un total de 38
persones. Segons Flores,
l'Ebrefolk 2015 "ha mantin-
gut la mateixa oferta de
cursos de l'any passat, dis-
set, i les conferències les
hem fetes amb caràcter
obert i amb un format de
berenar-xarrada". 

Móra d'Ebre
acull la tercera

edició de
l'Ebrefolk

El primer del present mandat

Aquest cap de setmana tindrà lloc a Gandesa la
quarta concentració de vehicles clàssics,
ClàssicGand 2015. Demà dissabte a les 18 hores
es produirà la trobada de vehicles a la rambla. I
després del sopar, ruta nocturna per la Terra Alta.
Per diumenge, a més d’altres actes com una visi-
ta al Museu de la Batalla de l’Ebre, hi haurà una
ruta per la ciutat gandesana (13h). 
Així mateix, aquest cap de setmana, la capital de
la Terra Alta acull la primera trobada de grups i
entitats culturals de la comarca. 

IV Concentració de
vehicles clàssics

Aquest cap de setmana, a Gandesa

L’Ajuntament de Móra la Nova ja ha iniciat contac-
tes amb el responsable del servei ferroviària, l’em-
presa pública Adif, per tal de demanar explica-
cions davant l’imminent supressió de la venda de
bitllets a l’estació de la població. Si res no canvia
serà a partir del pròxim dilluns, 20 de juliol, ja que
el dia anterior haurà finalitzat el contracte per dis-
pensar aquest servei. Segons ha explicat l’alcal-
de, Francesc Moliné, l’ajuntament no ha rebut cap
notificació oficial d’aquesta decisió sinó que se
n’han assabentat per la persona que regenta el
bar de l’estació i que es veïna de Móra la Nova. La
dona ha explicat que Adif els ha comunicat que no
pretén renovar el contracte d’aquest servei que
finalitza diumenge vinent.
Moliné remarca que el fet d’acabar amb la venda
de bitllets a la llarga pot comportar el tancament
del bar i de l’estació ja que actualment, és el per-
sonal del bar qui gestiona aquest servei després
que Adif fa quatre anys va eliminar les taquilles.
“Des de l’Ajuntament mostrem el nostre total
rebuig a aquesta mesura perquè a més de traure
un servei al territori pot comportar la pèrdua de
dos llocs de treball, el de les dos persones que
treballen al bar ja que el contracte de la venda de
bitllets  i el de l’explotació del bar estan vinculats,
i avui en dia els beneficis s’obtenen de la venda de
bitllets ja que el bar és deficitari, així que els lloga-

ters no descarten haver de tancar també el bar si
perden la venda de bitllets”. L’alcalde ha matisat
que “aquesta resolució no és per una qüestió
econòmica ja que actualment la venda de bitllets
genera un volum de 30.000 euros mensuals i de
100 targetes daurades –per a la gent gran- al
mes”. Moliné també ha valorat que “estem quasi
segurs que l’estació estaria la major part de dies
tancada, ja que Adif no assegura que pugui posar
personal per tancar i obrir tots els dies. Ara això
ho fan les persones que regenten el bar i si el bar
tanca ja no hi haurà ningú per oferir aquest servei

amb seguretat”.
L’Ajuntament a més de demanar una reunió amb
Adif també s’ha posat en contacte amb la
Plataforma Tres dignes de les Terres de l’Ebre i
amb el sindicat CCOO per coordinar accions de
protesta en contra d’aquest nou greuge contra el
territori. A hores d’ara, entre d’altres accions,
s’està treballant en la possibilitat de convocar una
acció reivindicativa per aquest cap de setmana. Si
res no canvia es preveu fer una concentració
demà dissabte a les 11.30 hores a l’aparcament
de l’estació de Móra la Nova.

L’Ajuntament de Móra la Nova mostra el seu total rebuig a eliminar la
venda de bitllets a l’estació moranovenca 

I anuncia mobilitzacions
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El passat 11 de Juliol es va celebrar a Amposta la festa solidària per la causa de Ramon
Casanova, el noi de 31 anys de Deltebre amb paràlisi cerebral. La festa va començar a les
11 del matí a la terrassa del bar Racó del Riu amb un concert de l’orquestra la Lira
Ampostina. Es va fer una pausa per dinar amb tots els participants.
Tot seguit per reprendre la festa amb actuacions i sortejos (una camiseta d'Angel Rangel,
un lot de productes, un quadre de Sisco Accions, i una bicicleta), i es va vendre el llibre "Com
evitar un accident de trànsit" de l'escriptor Miquel Bort, i també arracades de Saray Esteve,
i llaços solidaris. I finalment, la festa va acabar a la matinada amb un vídeo produït per la
seva germana Saida.
La gent va col·laborar molt, i en això van demostrar la solidaritat que tenim a la nostra terra.
Xavi Llambrich, amic de Ramon i col.laborador de Més Ebre, explica que “personalment,
vaig estar gairebé tot el dia amb ell i em va costar ben poc entendre el missatge que vol
donar a tothom qui l’envolta, i l’agraïment que transmet. Em va fer entendre que els gests
transmeten molt més que les paraules, perquè només amb un somriure o amb una mirada
ja t’expressa de la millor manera el que està pensant o el que vol dir al moment. Per mi i

crec que per a molta gent més,
el Ramon és una persona de la
qual aprendre, ja que té molt
que ensenyar, perquè val la
pena ajudar-lo només per veure
el seu somriure. Sovint ens pen-
sem que les paraules és la
millor manera de transmetre un
missatge, o com diu aquell
refrany parlant la gent s’entén
però ens hauríem d’adonar que
de parlar en sabem tothom,
però de demostrar el que pen-
sem amb gests ben pocs en
són capaços”.

Dos joves d’Amposta han estat seleccionats: Irene Espuny i Ferran Conde

El Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, el CASC,
ha encetat la setena campanya arqueològica, que enguany
durarà dos mesos, per estudiar el Jaciment Deltebre I, les
restes d’un antic vaixell enfonsat prop de la desembocadura
de l’Ebre. L’embarcació va ser descoberta pel pescador
Carlos Somolinos i, segons els estudis, és una de les naus
aliades que van participar en l'atac frustrat dels anglesos,
espanyols i sicilians per alliberar Tarragona del domini napo-
leònic, l'any 1813. Els treballs del CASC, la campanya pas-
sada, van arribar més o menys a la meitat del vaixell i
enguany tenen previst arribar a proa. 

Nova campanya arqueològica al vaixell
enfonsat de Deltebre

Aquest dimarts va començar el cinema a la fresca a l’Ametlla
de Mar, una de les activitats estrella de l’agenda d’estiu. En-
guany la novetat d’aquesta activitat totalment gratuïta és la ubi-
cació. I és que en aquesta edició del cinema sotes les estrelles
s’ha canviat de lloc al nou parc del Bon Repòs, a les deu del ves-
pre. Així segons, el regidor de Festes i Cultura, Vicenç Llaó,
“amb aquesta nova ubicació es millora l’accessibilitat i, a més,
de retruc, els problemes d’aparcament que es generaven a la
plaça del mercat”. Pel que fa a les pel·lícules aquest dimarts es
comença amb Los juegos del hambre, Sinsajo, I part. La sego-
na cita cinematogràfica serà el dimarts 21 de juliol amb Dragón
2. El 28 de juliol serà el torn pels amants del Tebeo Mortadelo
y Filemón. I el 4 d’agost, els herois de Marvel a la gran pantalla
amb Los Vengadores 2. L’11 d’agost nit de de conte amb la ce-
nicienta, i el 18 d’agost una pel·lícula d’animació una mica dife-
rent, El Libro de la vida, una aventura más allá de este mundo.
Per veure la pel·lícula es podrà portar la cadira de casa o adqui-
rir-ne una a un preu simbòlic.

Cinema a la fresca a l’Ametlla

Joves amb excel·lents
resultats acadèmics han
visitat empreses catalanes
de referència i han rebut
formació d’alts directius i
de líders com ara Ventura
Clotet, Johan Cruyff, Jaume
Giró o Sor Lucía Caram.
Entre els alumnes seleccio-
nats hi ha dos estudiants

d’Amposta: Ferran Conde
(que estudiarà Enginyeria
Informàtica) i Irene Espuny
(que cursarà el grau de
Bioquímica).
El “Leading Program”, orga-
nitzat per bcnmoments, és
un projecte que està impul-
sat per joves emprenedors
nascuts l’any 1992 que
impulsen programes edu-
catius per unir el món
empresarial amb l’universi-
tari a través d’experiències
úniques.
Els 20 estudiants que han
obtingut les millors qualifi-
cacions de les Proves
d’Accés a la Universitat
(PAU) aquest 2015 a
Catalunya han estat esco-
llits per a participar en la

tercera edició del “Leading
Program”, que s’organitza
amb el patrocini de
CaixaBank.
Aquesta iniciativa, creada

amb l’objectiu d’incentivar
el lideratge, la creativitat, el
talent i la innovació entre
joves amb excel·lents resul-
tats acadèmics.  

A principis del mes de juliol l’Ajuntament d’Alcanar ha rebut la
confirmació que tant el projecte referent a la intervenció arque-
ològica integrada en un projecte de recerca al Parc
Arqueològic de la Moleta del Remei, i també una altra interven-
ció de les mateixes característiques al jaciment de Sant Jaume
Mas d’en Serrà havien estat resoltes favorablement per part
de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
Això vol dir que en el cas de la Moleta del Remei, l’equip diri-
git pels arqueòlegs David Garcia, Isabel Moreno i Marta Mateu
hi podran intervenir en el període comprès entre el 27 de juliol
i el 7 de setembre de 2015. 
En el cas del jaciment de Sant Jaume Mas d’en Serrà l’equip
responsable serà el format per David Garcia, Isabel Moreno i Carme Saorin. I el període d´intervenció previst contempla tot
el mes d´agost de l’1 al 31. El projecte d’investigació que du a terme des de ja fa anys la Universitat de Barcelona als dife-
rents jaciments d’Alcanar té com nom Primeres societats complexes a Catalunya: jaciments de Sant Jaume, Ferradura i
Moleta del Remei (imatge de la foto). 
Tot plegat permet donar continuïtat al treball que des de fa molts anys i de manera conjunta porten a cap la Universitat de
Barcelona i l´Ajuntament d’Alcanar. Uns treballs que continúen mantenint el municipi d’Alcanar com un dels punts d’interès
arqueològic del territori.

‘Leading Program’

Els estudiants amb
millors notes a les PAU a
Catalunya participen en
un programa, el “Leading
Program”, organitzat per
bcnmoments i patrocinat
per CaixaBank, per a
fomentar el lideratge i la
creativitat. 

Festa solidària per la causa de Ramon Casanova

Alcanar assegura la continuïtat de les intervencions
arqueològiques a dos jaciments del seu terme

Dissabte passat, a Amposta, en favor del deltebrenc que pateix paràlisi cerebral

Alumnes de l'institut Julio Antonio de Móra d'Ebre, van guanyar un dels
tres primers premis del certamen Campus Terres de l'Ebre de la
Universitat Rovira i Virgili (URV), que guardona els millors treballs de
recerca de batxillerat i els treballs de síntesi de cicles formatius de
grau superior.

Actualitat
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CRAC de la setmana:  Victòria Almuni  
“DEFENSORA DE LA RECERCA I LA DIVULGACIÓ DE LA HISTÒRIA I EL PATRIMONI DE LES TERRES DE L’EBRE”

A Victòria la vaig conèixer ara
fa uns set anys en un dinar de
dones a casa. Ella va arribar
a les postres... Dona sempre
ocupada i preocupada pel seu
entorn. Recordo que em va
impactar. Passats els anys,
cada una ha fet camí i, deu ni
do el camí de Viqui...
Victòria Almuni Balada és
Doctora en Història de l’Art
per la Universitat de
Barcelona. Compagina la
tasca de professora d’ensen-
yament secundari amb la
recerca i la divulgació de la
història i el patrimoni de les
terres de l’Ebre i les del nord
del País Valencià, ha publicat
diversos llibres i articles al
voltant d'arquitectures desta-
cades d'aquestes comarques,
com ara la Catedral de
Tortosa. Forma part del
Centre d’Estudis Seniencs,
des del qual treballa pel reco-
neixement i la projecció de la
història i la cultura local. És
també professora associada
al Campus Terres de l’Ebre de
la Universitat Rovira i Virgili.

Més Ebre: La catedral de
Tortosa als segles del gòtic va
ser la teva tesi doctoral. Ara la
catedral de Tortosa torna a estar
d'actualitat per l'enderroc de les
cases el carrer Croera.
Victòria Almuni: La catedral
sempre està d’actualitat. És un
dels conjunts més emblemàtics i
valuosos que tenim a les Terres
de l’Ebre; la seua gestió i la del
seu entorn és força complex.
Aquesta setmana passada des
de la Comissió Cívica del
Patrimoni de les Terres de l’Ebre,
de la qual en formo part com a
presidenta, hem emès un dicta-
men en relació a l’imminent pro-
cés d’enderroc de les cases a
què fas referència. El podeu con-
sultar a la pàgina de la Comissió,
www.ccpa t r imon i eb re . ca t .
Insistim en la necessitat de tenir
molta cura al moment de proce-
dir a l’enderroc i en el disseny
que posteriorment s’ha de fer de
l’espai urbà.
ME: La Sénia, país del moble.
Segueix sent així o bé hi ha «reci-
clatge» per part de la indústria i
la societat senienca?
VA: La Sénia és un poble dinàmic
i en constant evolució. La seua
gent estan acostumats a lluitar
per sortir dels problemes i per
tirar endavant. La indústria i el
comerç del moble han patit
força, com tots sabem, però con-
tinuen sent un puntal de l’econo-
mia del municipi. Els darrers anys
des de les institucions i des de la
societat civil s’ha fet un esforç
molt gran per minimitzar l’impac-
te de la crisi i els resultats són
positius. S’intenta treballar sem-

pre que es pot en equip, amb els
avantatges que això suposa. Un
exemple entre molts altres pot
ser la Festa del Moble i Fira de
l’Artesania de la Fusta i del
Moble, que amb canvis de con-
cepte se celebra des de l’any
2009 al mes d’octubre. En la
seva organització participen
l’Ajuntament, l’Associació
d’Artesania de la Sénia, la
Federació de Comerciants del
Moble, el Col·lectiu d’Empresaris
del Moble, el Centre d’Estudis...
La resta d’entitats locals i la
Federació de Comerciants
col·laboren activament en tot allò
que poden. Intentem sumar eco-
nomia, turisme, tradicions, edu-
cació i coneixement en un feno-
men, el del treball de la fusta i del
moble, que fa molts anys que sin-
gularitza el municipi.
ME: El riu Sénia. Que me'n dius?
VA: El riu Sénia vertebra i uneix.
A la vida de la gent que ens hem
criat al seu voltant és un referent
constant. Si heu llegit L’Horitzó
Primer, del senienc Joan Todó, ho
haureu observat.
La gent dels pobles del voltant

del riu tenim sentiment de comu-
nitat. Parlem molt semblant, ens
relacionem com a amics o fami-
liars, participem de les festes,
compartim activitats econòmi-
ques. Des del Centre d’Estudis
participem des del començament
en un projecte que vam denomi-
nar Terres de Cruïlla i que es
manifesta en la realització d’itine-
raris i altres activitats conjuntes
entre diferents entitats, majorità-
riament culturals, de pobles de
les dues bandes de riu. Ens
neguem a acceptar el riu com a
frontera més enllà de l’aspecte
administratiu. També tenim una
web on podeu saber exactament
què fem, https://terresdecrui-
lla.wordpress.com/.
ME: També organitzeu un cap de
setmana festiu amb el nom de
Músiques en Terres de Cruïlla, si
no tinc mal entès
VA: Sí, aquest concepte de
comunitat territorial és molt fort
per a nosaltres. Ho fem conjunta-
ment amb l’Agrupació Musical
Senienca i l’Institut Ramon
Muntaner. El projecte va néixer fa
tres anys, aquest 2015 serà la

tercera edició, amb la voluntat de
convertir la Sénia en confluència
de músiques d’arreu dels territo-
ris de parla catalana, amb un
paper especial per a la música de
banda però contemplant altres
manifestacions. Li vam donar el
nom de Músiques en Terres de
Cruïlla i el vam concebre com a
festival per la diversitat d’actes
que s’hi desenvolupen. Hem
pogut gaudir de la companyia de
referents com Quico el Célio,
Montse Castellà, Carmen París,
Miquela Lledó, Claudio Sanna i
Pep Gimeno Botifarra. Aquest any
ens acompanyaran, entre d’al-
tres, Pepet i Marieta i Solk.
ME: La cuina de la Sénia, Ed.
Onada
VA: Aquest ha estat un projecte
molt especial. Vinc d’una família
molt lligada al tema de la gastro-
nomia. Els meus iaios i ma padri-
na van tenir fonda i els meus
pares, pastisseria i restaurant de
celebracions, a la Sénia. Les
meves tres germanes i jo hem
canviat d’orientació professional
però sempre hem tingut molta
vinculació al món de la cuina i
dels dolços. En un principi la
intenció era codirigir aquesta
publicació amb Marutxi Ballester,
amb la qual ja havia col·laborat
amb dos llibres més del poble.
Finalment el projecte es va anar
definint d’una altra manera i vam
acabar sent-ne autors ma germa-
na Rosa Almuni, Manolo Blesa de
la fonda Casa Manolo i jo matei-
xa. Entre els tres vam concretar i
vam cuinar les receptes. Les
acompanya una introducció
sobre els recursos de l’entorn
que han definit la cuina, els cos-
tums al voltant de l’alimentació
que la converteixen en cultura,
les fondes tradicionals que han
hagut al poble i que han ajudat a
perfeccionar la cuina local...
També valen molt la pena les
fotografies, que donen ganes de
cuinar i de tastar els plats; les
van fer Manolo Andreu i Andreu
Rot. Estem molt contents del
resultat i de la resposta de la
gent.
ME: Un dia amb tu passejant per
la Sénia. On em portaries i quin
menú en prepararies?
VA: La Sénia i el seu terme
donen per a més d’un dia. Si mati-
néssim molt tindríem temps de
visitar el pi gros i la fageda. De
baixada una cervesa artesana del
poble o un gotet de vi amb sifó
fet també al poble; un tall de coc
en tomaca amb unes olives de
sosa i seitó en vinagre. Ens dona-
ria forces per baixar al riu des de
la plaça Major, o observar-lo des
de la terrassa veïna a aquesta, i
anar fins al molí la Vella, on es
mostra el que el riu ha significat
per a la població i el passat indus-
trial d’aquesta.

Per dinar recapte poc carregat,
perquè a la tarda encara visitarí-
em el Camp d’Aviació de la
Guerra Civil, on també hi ha una
interessant exposició. Millor que-
dar-se a dormir que marxar i l'en-
demà passejar pel carrer Major,
visitar l’Església, alguns dels
safareigs municipals i les anti-
gues escoles de la República,
avui Centre Marcel·lí Domingo.
Acabaríem a l’ermita de Pallerols,
amb una vista privilegiada de la
plana i de l’entrada als Ports.
ME: Lo Senienc, quines paraules
són pròpies, per exemple: man-
joia...
VA: Aquesta és una de les més
emblemàtiques. Es refereix al
dolç característic de Pasqua,
amb cabell d’àngel, ous i fruita
confitada. S’anava a menjar el
dilluns de Pasqua a la font de
Sant Pere.
També se sol considerar caracte-
rístic l’acabament en –o dels
imperatius expressats com a
prohibició: “ no minjos, no ho fas-
sos, no ho digos... “. 
ME: Centre d’Estudis Seniencs.
Me'n pots fer cinc cèntims?
VA: Molts de cèntims en podria
fer... Hi estic vinculada des de
l’any 1992 en què es va crear.
Hem anat treballant per fer recer-
ca i difusió sobre la història i el
patrimoni local en connexió amb
àmbits més generals. Ens preo-
cupa molt que la gent conegui i
estimi el patrimoni, i que sigui
conscient de la seva fragilitat.
Només així aconseguirem que es
conservi i que ajudi als nostres
xiquets i joves a tenir el sentiment
d’identitat que necessiten per
poder viure en un món tan com-
plex com l’actual. Si es crien com
a bons seniencs després podran
anar per tot el món i obrir mires,
però sabran que tenir unes arrels
és fonamental. Això és el que
motiva a totes les entitats cultu-
rals com la nostra.
També m’agradaria comentar
que ens agrada molt treballar en
xarxa, amb altres associacions i
institucions, per a ajudar a tirar
endavant el territori en conjunt.
Des de fa quatre o cinc anys hem
tingut la sort de poder gestionar
l’Antena del Coneixement de la
URV a la Sénia. Aquest fet ens ha
permès augmentar el nombre
d’activitats i diversificar-les.
Estem molt contents del que això
ha suposat per a l’entitat. La
col·laboració Ajuntament,
Universitat i Centre d’Estudis ha
donat resultats pensem que força
positius; és una sort poder-ho
oferir a un poble com el nostre i
els seniencs ho agraeixen.
Agraeixo també la possibilitat
que m’heu donat d'explicar-vos
les coses que anem fent i fer-ne
difusió. Sempre que ens visiteu
sereu benvinguts.

Isabel Carrasco
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Els representants de la provincia van participar amb la selec-
ció espanyola a la Copa del Món, disputada al Llac Rotsee de
la ciutat suïssa de Lucerna. Marc Franquet (CN Tarragona),
amb el quatre sense timoner de pes lleuger, va acabar en la
classificació general en vuitena posició, mentre que el dos
sense timoner dels tortosins Pau Vela i Alex Sigurbjörnsson ho
van fer en la novena. Ara hauran de treballar en la seva prepa-
ració per afrontar el Campionat del Món de Aiguebelette
(França), on estarà en joc la classificació per als Jocs Olímpics
de Rio. El combinat espanyol amb Marc Franquet, Imanol
Garmendia, Jesús González i Ander Zabala va acabar segon a 

en la final B, amb un temps de 6: 02: 980, després de prota-
gonitzar una dura pugna amb els representants britànics.
Pau Vela i Alex Sigurbjörnsson van ser tercers en el seu final
B. Coberts els primers 1.500 metres i a tan sols 500 de la
meta, es trobaven segons i seguint molt de prop l'estela de
França, que finalment es va imposar, mentre que ells van ser
sobrepassats per la segona embarcació britànica. La gran
final va ser una altra demostració dels imbatibles Eric Murray
i Hamish Bond de Nova Zelanda, la plata i bronze respectiva-
ment va ser per a Gran Bretanya i Serbia.

Direcció a Rio de Janeiro

REM

Els remers ebrencs ja treballen per la propera prova, on estarà en joc l’accès a les olimpiades

Sé que a la junta del CD
Tortosa no li han agradat co-
mentaris que hem fet des de
Més Ebre durant la tempora-
da passada. I també sé que
en ocasions es comenta que
només critiquem segons qui-
nes qüestions i, en canvi, al-
tres que s’estan intentant fer
bé, no les destaquem. Sé
també que es diu que com
el president actual no és pe-
riodista com va ser-ho l’ante-
rior, ara hi ha més crítica
que no pas va haver-hi anys
enrera. 
Tot això ho sé. Com tam-

bé que quan s’entra a la di-
rectiva del CD Tortosa, tot i
que sigui en la pitjor època
esportiva de la seua història,
s’ha d’estar preparat per a
tot. Per la repercussió que
té el club socialment. Sobre
si ara des de Més Ebre som
més crítics que en una altra
època, penso que s’hauria
de tenir més memòria abans
de fer segons quin balanç. I
a nivell de televisió, es po-
den recuperar programes. I
si en etapes anteriors els
presidents no han vingut a la
tele abans de deixar el cà-
rrec puc assegurar que no
ha estat perquè jo no els ha-
gi invitat. Però no els puc
obligar. 

Qui si que
va venir, al
seu moment,
a donar to-
tes les expli-
cacions i a
assumir to-
tes les res-
posabilitats
que tenia per la situació de
l’equip va ser Juanjo Rovira. I
cal destacar-ho. En aquest
sentit, també cal fer-ho del
president actual del Tortosa.
Persona propera i que sem-
pre dóna la cara. I ho valoro.
Com també valoro l’esforç
que haurà de fer la junta per
sortir de la Segona catalana.
Hi ha veus crítiques que con-
sideren que no és moment
pel tema econòmic i que, a
més, s’està d’esquena a un
futbol base que, no obstant,
també cal dir que no viu un
bon moment. Sigui com vul-
gui, cal mirar que la junta ha
fet una aposta de descon-
gestió de jugadors locals,
que té la seua explicació, i
vol ser fidel al seu objectiu. I
per als que tinguin poca
memòria, que quede clar
que avui ho destaco. Desta-
co a la junta del Tortosa per
la seua il.lusió en recuperar
part de la història perduda.

CD Tortosa, nova il.lusió

JOAQUIN CELMA, A LA PLANA 14, OFEREIX LA
MÀXIMA ACTUALITAT INFORMATIVA DE LA NOSTRA

TERRITORIAL

LA REGIONAL AL DIA

De la Segona B

Fabregat, al Jumilla
EQUIP MURCIÀ

Ahir dijous es va confirmar el fitxatge del tècnic tortosí Jor-
di Fabregat pel conjunt murcià del Jumilla de la Segona B. Ja
des de la setmana passada, tal com va avançar Més Ebre,
l’entrenador estava en negociacions amb un club que no vam
avançar quin era, però es tractava del Jumilla. Avui ja podem
fer oficial el fitxatge. Curiosament, el Jumilla va pujar a la Se-
gona B després d’eliminar a l’Ascó en l’eliminatòria de cam-
pions. 
Serà una nova etapa per a l’entrenador ebrenc.

Serà el dia 1 d’agost, a les 22 hores, al pavelló firal

Centenari CF Amposta
SOPAR DE GERMANOR

El CF Amposta
segueix amb els
actes commemo-
ratius del centena-
ri. El dissabte 1
d’agost tindrà lloc
un dels més impor-
tants. Serà el so-
par de germanor
que englobarà la
familia del club
blancinegre (22h).
La data limit de

les reserves és
fins el 27 de juliol.
Hi haurà revetlla i
ball popular. El lloc
serà el pavelló fi-
ral. Abans, el ma-
teix dissabte dia 1,
a  les 18 hores,
partit amistós del
centenari entre
l’Amposta i el Vila-
real juvenil de Divi-
sió d’Honor.

Els remers ebrencs van participar en la Copa del Món, amb el combinat estatal.
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Objectiu complert. Rècord Guinnes, cap mitjà ebrenc en tota la història ho
ha fet. Ni tampoc en tot l’Estat es pot conèixer un projecte com aquest, tan
profund, d’anàlisi de tants jugadors, durant tota una temporada. Em sento or-
gullós, ha estat una pallissa però ha valgut la pena. En les planes 16 i 17 te-
nen els 500 millors jugadors ebrencs classificats per ordre. Com s'ha fet la
feina? Molt fàcil. Els punts que sortien a Més Ebre cada setmana, amb la su-
ma dels partits jugats com a titular, i si són jugadors de Primera catalana es
tripliquen els punts, i si són de Segona es dupliquen. Potser vostès diran que algun jugador hau-
ria d'estar més amunt o més avall, que l'estudi pot tenir errors. Clar que si però puc garantir que
el 90% de jugadors estan on han d'estar. Ningú és perfecte. No obstant, em considero un pro-
fessional i penso que el treball és un deu sobre deu. Que vostès puguin veure en dues planes els
millors 500 jugadors dels 1000 que hi ha al futbol amateur ebrenc és un fet històric. Un rànquing
per guardar, emmarcar i disfrutar. Aquest rànquing és un primer pas. El curiós seran les compa-
ratives que es creen per la propera temporada, sobre qui manté el nivell, qui el baixa o qui puja,
de quins jugadors hi ha nous, dels que surten al nou rànquing que s’efectuarà. I gràcies a tots els
que m'han ajudat cada setmana i aportar els punts.

500 megacracs

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91. ELS APUNTS DE CELMA

-AQUEST ASCÓ ESPANTA. Objectiu número 1: tornar a estar entre els quatre primers. I ho aconse-
guirà. De l'equip bàsic segueixen tots menys Gabernet i Jordi Chiné. Les altes són: Sergi Lopez (Bada-
lona), Miki Massana (AEK Larcanas), Eric Llopis (Alaves B) i els juvenils Oriol Vallespí, Alexis Pedraza i Pau
Ripoll, faran la pretemporada juntament amb Ivan Montané (Vilafranca) i Genis Cañas (Torredembarra). 
-L’ALCANAR VA AGAFANT FORMA. Segueixen de la passada temporada vuit judadors: Ivan Diaz,

Blanco, Deco, Ion, Moisès, Adrià, Dani i Oriol amb la qual cosa només continuen tres jugadors de l'equip
bàsic. I les icorporaciones de moment són Nazi, Marc Blas (Rapitenca), Carlos Bullon, Iker Diaz (Delte-
bre) i Jordi Adell (Vinaròs).

-EL JUGADOR CANAREU ADRIÀ la passada temporada li va dir si al Tortosa i al final no va fitxar.
Ara va dir si al Remolins-Bítem i no fitxarà. Aquest noi va camí de rècords, cap jugador ebrenc durant
dues temporades seguides ha deixat tirat a dos equips.
-JOAQUIM DEL PINO està més feliç que mai. La delegació ebrenca de la FCF estrenarà seu pròpia

al carrer Adrià d’Utrecht, de Tortosa. Un pas endavant de la delegació.
-AQUEST ANY, rècord de jugadors de la zona de Tarragona que militen en els equips ebrencs, Ra-

pitenca, Amposta, Jesús i Maria, La Cava i Tortosa, prop de trenta jugadors entre tots. 
-TOTS ELS DIES coincideixo al gimnàs amb Jorge Valdano, és molt exquisit, sempre saluda, hem

quedat una dia per prendre un cafè. Li vaig dir que era del Barça.
-UN JUGADOR que encara el seu club no li ha pagat el finiquito. Quan li paguin el que li deuen igual

diu perquè no va renovar per aquest equip, mentre mutis.
-JOAB FATSINI (Andorra), Josep Vilanova (Tortosa), Marc (juvenil) i Guillermo Navarro (R. Bítem), que

semblava que podia anar a l’Ampolla, són els quatre fitxatges de la Cava per aquesta temporada, a més
de la renovació de Pier. La plantilla ja esta tancada.
-LA RAPITENCA gairebé té tancada la plantilla. L'últim fitxatge és Eric Safont de l’Ampolla. La resta

són: Genis (Valls), Òscar, Andreu Guiu (Reddis), Manolo Puig, David Vilanova (Tortosa) i Àngel (Remolins-
Bitem)

-EL CORBERA ja té tres nous fitxatges: Amado (la Sènia), Roger -sonava per al Perelló-(Gandesa) i
Albert Gordo (Roquetenc). Ara falta concretar un porter. Hi ha gestions avançades.

-EL JESÚS I MARIA va negociar amb David Cuéllar que va jugar a 1a divisió. Van fitxar com crac a
Taranilla. Només cal un fitxatge i aquest serà de caché. 
-EL DÈFICIT DE LA RAPITENCA acumulat és cada vegada més baix, enguany només hi van haver

800 euros de pèrdues.
-GERARD VERGE (RAPITENCA), nou jugador del Nàstic. Farà la pretempoada amb la Pobla.
-UN JUGADOR DEL REDDIS podria fitxar per l’Amposta.
-L’ULLDECONA igual realitza un fitxatge bomba a l'agost.
-EL MISTER DEL CAMPREDÓ ÉS Òscar Curto, que ja va entrenar-lo anys enrera. El sego entrena-

dor serà Raül Prats, expresident. Aposta local, tal com vam avançar.
-Els tres primers fitxatges del GODALL: Òscar Masdeu (Ampolla), Jordi Porres (Deltebre) i Manu (la

Sénia). Ivan Cornejo (Pinell) també està en l’òrbita. 
-KIKI és l’entrenador més jove de la Segona catalana, 32 anys. La temporada passada va ser segon

entrenador del Torreforta i enguany és el primer.
-JORDI ESMEL (J. i Maria) i el davanter Manel Tomàs (S. Jaume) han fitxat amb l’Horta.
-EL JUGADOR AMPOSTÍ Miguel Reverté, nou fitxatge del Remolins-Bítem. Ha jugat amb l’Ampos-

ta, Valls, Rapitenca, Reddis, Tortosa, Vilassar de Mar, Cornellà, Llagostera, Pobla de Mafumet, Espanyol
i Nàstic. Crec que enguany serà el seu any. La marxa inesperada d’Adrià  ha fet moure al club de Bítem.

Selecció ebrencs pel món

Roger Escribà i Carlos Panisello, jugadors de segon any de juvenil, volen alt, Roger ha fitxat pel
Nàstic de Divisió d'honor i Carlos, que fou titular amb el primer equip del Tortosa, farà la pretem-
porada amb la Pobla. És porter com el seu avi, i té un gran futur. Però el Tortosa prefereix a Figo.

JAVI ASIN es va casar dissabte. Aquest any ha dit si dues vegades: al Tortosa i a
la seva dona. Els seus companys van anar a les noces.

Jordi Fabregat, destí Jumilla (Múr-
cia). Fa pocs dies donava la primícia
que tenia ofertes. El Jumilla, que va
eliminar a l’Ascó, en les eliminatòries
d’ascens a la Segona B, és el nou
equip del mister tortosí.
Recordem els equips que ha entre-

nat Fabregat: Conquense, Mar Me-
nor, La Sénia, Portuense, Tortosa,
Amposta i Rapitenca. En pocs anys,
dos equips han apostat per Jordi Fa-
bregat, el Conquense, a qui va pujar
a la Segona B, i el Jumilla, que jugarà
en aquesta categoria. Té bon cartell
Jordi i és un gran entrenador.

ESTRENEM TWITER  FUTBOL EBRENC

Notícies cada dia

ENTRENADORS: Teixidó, Fabregat i Gombau

SECRETARI TÈCNIC: Fernando Garcia

CAP DE PREMSA: Michel Viñas
Serret (Aldeaide)

Rangel (Swansea)    Royo (Valladolid)          Recio (Kitchee) Albacar (Elx)

Oriol Romeu (Stuttgart)    Gerard Badia (Piast Gliwice)        Domènec Estorach (Morell)

Gerard Verge (Nàstic) Víctor Curto (As Eupen) Aleix Garcia (Vilareal)



DIVENDRES 17
DE JULIOL
DE 2015

diarimés
ebrepublicitat
15www.mesebre.cat



DIVENDRES 17 DE JULIOL  DE 201516 www.mesebre.catesports

JUGADOR EQUIP

Àlex Borrull
Josep Becerra
Cristian Bertomeu
Gustavo Soriano
Xavi Anell
Sam Garcia
Raul Teixidó
Marc Vernet
Victor Calsina
Victor Reales
Ferran Roig
Jonatan Llorach
Carlos Herrero
David Callarisa
Jaume Pedra
Maikel Fernández
Ivan Paez
Enric Ferré
José Romero
Jaume Gumiel
José Ramon
Sergi Bel
Ivan Gasparin
Jota
Pau Sansaloni
Joan Barrufet
Javier  Dilla
Dani Iniesta
Sebas Albacar
Toni Ondozabal
Manel Sol
Àngel Sánchez
Jan Esteller
Raul Vates
Paco Casas
Raul Istoc
Manolo Puig
Sergi Escoda
Josué Andreu
Diego Becerra
Albert Vilarroya
David Rojas
Josep Forcadell
Moha
Alexis Jimenez
Federic Giné
Selu
Adrià Alonso
Marc Toledo
Ivan Diaz
Marc Garriga
Isaac Casanova
Mauri Ulla
Cristian Ventura
Albert Torres
Edgar Samper
Pere Martínez
Jordi Lleveria
Dani  Bel
Toño Giménez
Yuri
Xixo
Cristian Arasa
Jordi Porres
Ion Oslabanu
Kiko
Jonatan Tomàs
Pol Bladé
Xavi Callau
Carlos Gilabert
Mario Valldeperez
Manu Sosa
Jaume Esteve
Adrià Valsels
Chimeno
Ivan Gonzàlez
Gerard Curto
Gerard Benito
Aleix Salvadó
Josep Llaó
Francesc Melich
Narcis Miró
Carlos Ferreres
Raul González
Oscar Ruibal
Alfonso Povill

Rapitenca
Amposta
Camarles
Amposta
Rapitenca
Rapitenca
J. Maria
Amposta
Amposta
Amposta
La Cava
Amposta
J. Maria
Amposta
Deltebre
Ampolla
Rapitenca
Deltebre
Alcanar
Gandesa
R-Bítem
R-Bítem
Rapitenca
R-Bítem
Camarles
Amposta
Gandesa
J.Catalònia
J. Maria
J.Catalònia
Ampolla
R-Bítem
Alcanar
Alcanar
Ampolla
Rapitenca
Tortosa
J.Catalònia
Rapitenca
Amposta
Rapitenca
Gandesa
Alcanar
Tortosa
Rapitenca
Gandesa
La Cava
Rapitenca
Deltebre
Alcanar
S. Jaume
J. Catalònia
J. Maria
Tortosa
J. Maria
Camarles
Gandesa
La Cava
Amposta
Rapitenca
Flix
La Cava
J.Catalònia
Deltebre
Alcanar
Batea
Rapitenca
Gandesa
Ampolla
S. Bàrbara
La Cava
Deltebre
Flix
Alcanar
Alcanar
J. Maria
Alcanar B
S. Jaume
Tortosa
R-Bítem
Camarles
Móra Nova
J. Catalònia
J. Maria
La Cava
Tortosa

314
291
290
271
260
260
252
248
245
243
241
239
238
236
232
228
209
208
208
207
206
195
194
189
188
188
187
182
181
180
178
177
176
176
172
167
165
162
161
158
158
157
156
156
153
152
151
151
150
150
149
148
147
146
146
144
143
141
140
140
138
135
134
132
132
131
131
129
128
127
127
124
123
122
122
122
121
121
121
121
120
120
120
120
119
119

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

Nº P. JUGADOR EQUIP

Francesc Barceló
Oscar Gilabert
Kevin Moreno
Marc Mars
Jaime Llorente
Àlex Clua
Eugeni Del Cerro
Marc Casanova
Manel Llambrich
Gerard Fresquet
David Silva
Vicent Brull
Nico Aguiar
Genís Valls
Joan Batiste
Sergi Grau
Joel Crespo
Edu Llop
Xavier Obi
Figo
Samu Garcia
Fran Reolid
José Mari  Monfort
Xexu
David Vilanova
Agustí Fornos
Joan Zaragoza
Jelti
Davide Bisegilie
Cristian Regolf
Oriol Bertomeu
Ruben Bonachi
David Pena
David Cosido
Aaron Navarro
Victor Bartolomé
Fran Corella
Yassine
Magí Andreu
Narcís Franch
Jordi Vilanova
Oriol Matamoros
Amado Clotet
Javier Asín
Joel Rios
Sergi Anguera
Aleix Figueres
Jordi Chico
Marc Baiges
Josep De La Torre
Eloi Almestoy
Cristian Diaz
Marc Perelló
Sergi Callau
Jaume Soriano
Vizcarro
Josep Vilanova
Santi  Sancho
Avram
Sergio Ruiz
Jaume Guiu
Enric Ubalde
David Monge
Ahmed Abou
Lachem Oudadi
Robert Cabrera
Juanjo Rovira
Roger Santaella
Pau Valmanya
Anton Ferchuk
Chema Esteban
Joseph Ongola
Miquel Mola
Jordi Arasa
Edgar Pasto
Cristopher
Joel Forné
Àlex Ramos
Manu Fernandez
Andreu Queralt
Tomaquet
Edgar Montserrat
Alex Iniesta
Albert Queral
Genís Navarro
Toni Calafat

Gandesa
Corbera
Godall
Deltebre
La Cava
Perelló
J.Catalònia
Deltebre
Aldeana
Camarles
Rapitenca
Perelló
S.Bàrbara
Alcanar
Gandesa
La Cava
R-Bítem
Móra Nova
Amposta
Alcanar
Camarles
J. Catalònia
J. Maria
La Cava
Tortosa
Batea
Godall
Pinell
Ulldecona
Ampolla
Deltebre
Ametlla
Perelló
J. Catalònia
R-Bítem
R-Bítem
Aldeana
Ulldecona
Perelló
La Cava
Batea
Godall
La Sénia
Tortosa
Aldeana
Ginestar
Ginestar
Ginestar
Horta
S. Bàrbara
Batea
Roquetenc
Ampolla
Deltebre
Gandesa
R-Bítem
Tortosa
Ulldecona
Ametlla
Ampolla
Gandesa
R-Bítem
Tortosa
Corbera
Corbera
Ampolla
J. Catalònia
La Cava
Tortosa
Pinell
Ampolla
Camarles
Deltebre
Pinell
Ampolla
Amposta
Tortosa
Godall
La Sénia
Alcanar B
Alcanar B
Campredó
Amposta
Deltebre
Gandesa
Corbera

119
118
118
116
115
113
112
110
109
108
108
107
107
106
106
106
106
106
105
104
104
104
104
104
104
104
104
103
103
102
102
102
102
100
100
100
100
100
99
98
98
98
98
96
96
96
95
94
94
94
93
93
92
92
92
92
92
92
91
90
90
90
90
89
89
88
88
88
88
87
86
86
86
85
84
84
84
84
84
83
83
82
81
80
80
78

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

Nº P. JUGADOR EQUIP

Aleix Chavarria
David Magriña
Oriol Queralt
Jose Roldan
Marc Domènech
Edu Roig
Dani Fatsini
Gerard Verge
Marius
Ferran Argilaga
Felipe Guapacha
Pep Lucas
Marti Panisello
Oscar Benet
Jordan Alvarez
Ximo Marti
Juanjo Magrinyà
Ramon Zaragoza
Llorenç Peral
Aitor Arasa
Quim Esteban
Agus Ojeda
Foaud
Arnau Alcoverro
Quim Bonet
Ivan Cornejo
Gerard Cañagueral
Raul Carrasco
Joaquin Marti
Sergi Curto
Carles Dàker
Pepe
Robert Brooksbank
Carlos Roca
Marc Andreu
Dani Bandau
Miguel Adrià
Ruben Barceló
Marc Alegre
Nico Diaz
Marc Panisello
Oscar Colat
Edu Aguilar
Moha Hadri
Arnau Pedreny
Alex Almestoy
Raimon Fosch
Marc Tena
Albert Arnau
Pau Morralla
Albert Monforte
David Moya
Jaume Cortiella
Adelasiz
Pau Diez
Victor Pujol
Guillem Navarro
Gerard Estrella
Josep Otero
Bernat Fernandez
Abraham Navarro
Aleix Robert
Eric Fernández
Xavi Gisbert
Dani Jerez
Oriol Grau
David Cid
Ivan Abat
Juanjo Centelles
Leo Sosa
Josep Domènech
David Ibañez
Miguel Gasparin
Edgar Bartolomé
Pere Bosqued
Moha Karkach
Moha Goucghmti
Oscar Camarero
Enrique Cornejo
Roberto Márquez
David Blanco
Enric Safont
Jesús Ferreres
Jordi Sabaté
Ivan Arasa
Enric Sentis

Roquetenc
S. Jaume
Alcanar B
Ampolla
Gandesa
Campredó
Rapitenca
Rapitenca
Godall
Móra Nova
Camarles
Deltebre
J. Catalònia
Remolins
Mora Nova
S. Bàrbara
S. Jaume
Campredó
Flix
Ampolla
Camarles
Rapitenca
Tortosa
Ginestar
La Sénia
Pinell
Ametlla
Flix
Ulldecona
J.Maria
Tortosa
Ametlla
Ametlla
Campredó
Perelló
Ulldecona
Batea
Móra Nova
Roquetenc
J.Maria
Pinell
Corbera
Alcanar
Amposta
Deltebre
Gandesa
La Cava
Rapitenca
Tortosa
Alcanar B
Aldeana
Aldeana
Campredó
S. Bàrbara
J.Catalònia
J.Maria
R-Bítem
Tortosa
Roquetenc
Corbera
Camarles
J.Catalònia
La Cava
R-Bítem
Ametlla
Ulldecona
Roquetenc
Ulldecona
Camarles
Camarles
Gandesa
J. Catalònia
Rapitenca
R-Bítem
Tortosa
Aldeana
Alcanar B
Campredó
Corbera
Ulldecona
Alcanar
Ampolla
J. i Maria
Ginestar
Roquetenc
Ginestar

78
78
77
76
76
76
75
75
75
75
74
74
74
74
74
74
74
73
73
72
72
72
72
72
72
72
71
71
71
70
70
70
70
70
70
70
69
69
69
68
68
67
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
65
65
64
64
64
64
64
63
62
62
62
62
62
62
61
61
60
60
60
60
60
60
60
60
59
59
59
59
58
58
58
58
58
57

175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261

Nº P.

RÀNQUING

AMB LES PUNTUACIONS DE TOTA LA TEMPORADA, MES EBRE FACILITA UNA CLASSIFICACIÓ GENERAL

Rànquing de 500 jugadors 
Una referència per a tot el futbol provincial

Al mes de setembre de 2014, Joaquin Celma va establir una plataforma de col.laboradors, un per club, que li han passat, jornada a jornada, les puntuacions dels jugadors més destacats
de cada equip. Cada divendres publicàvem la classificació per equip i, d’aquestes classificacions, n’ha sortit una de general que tot seguit oferim:
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JUGADOR EQUIPNº P. JUGADOR EQUIPNº P. JUGADOR EQUIPNº P.

RÀNQUING

Joan Esmel
José Vicens Pellisa
Pau Cortiella
Ionel Balea
Javier Chacon
Ricard Reverter
Cristian Vallés
Enric Sunyé
Andreu Peral
Joan Mani
Didac Prades
Fèlix Gómez
Salva Gómez
Jordi Roda
Damià Lluch
Albert Sánchez
Marc Prades
Julio Pardo
Robert Costa
Albert Batiste
Saul Aurea
Sergi Auré
Davis Bes
Aitor  Fuster
Jordi Mohedano
Xavi Molas
Brigi Garcia
Paul Sabin
Sergi Brull
Jordi Valls
Ruben Ibeas
Robert Sánchez
Stephane
Joan Vives
Roger Vidal
Temitayo
Alex Guarch
Emili Descarrega
Gerard Alcoverro
Llorenç Castell
Joan Martinez
Isaac Casanova
Dani Benaiges
Jesús Ferreres
Josep Reverté
Sam Figueras
Joel Rodriguez
Jacob Papaseit
Abel Maijo
Joan Porta
Carlos Montesó
Reduane
Adri Alonso
Raul Jiménez
Johan Vasconcellos
Jordi Julià
Marc Gonzalez
Andreu Carranza
Bernat Galvany
Ramon Castells
Ramon Queral
Jordi Vilanova
Moha Ouhdadi
Sergi Rodriguez
David Flox
Oscar Gómez
Gustavo Cardona
Òscar Masdeu
Arnau Beltran
Andrei Vasilica
Pau Tomàs
Alex Martínez
Marc Fonollosa
Ismail
Adrià Sánchez
Guillem Aubanell
Salva Clua
Oriol Mayor
Saül López
Domènech
Josep Cabacés
Joan Labernia
Xavi Pomada
Robert Pujol
Sergi Garcia
Oleguer Baldomà

Horta
Horta
Horta
Móra Nova
Deltebre
Alcanar B
Batea
Batea
Flix
Flix
La Sénia
La Sénia
Aldeana
S.Bàrbara
Ulldecona
Ampolla
Camarles
J. Maria
Corbera
Ginestar
S. Jaume
Aldeana
Horta
La Sénia
Perelló
Alcanar
Camarles
Camarles
Ametlla
Roquetenc
Godall
Perelló
Roquetenc
Gandesa
Gandesa
La Cava
R-Bítem
R-Bítem
Horta
Roquetenc
Alcanar
Amposta
Gandesa
Rapitenca
Aldeana
Ametlla
Campredó
Móra Nova
Batea
Flix
Horta
Pinell
Camarles
J. Maria
Campredó
Corbera
Corbera
Flix
Ginestar
Roquetenc
S. Jaume
Batea
Campredó
Horta
Perelló
Pinell
S. Jaume
Ampolla
Tortosa
Ametlla
Campredó
Horta
La Sénia
Pinell
Aldeana
Horta
Horta
Pinell
Ulldecona
Ampolla
J. Maria
Godall
La Sénia
Roquetenc
Ametlla
Flix

57
57
57
57
56
56
56
56
56
56
56
56
55
55
55
54
54
54
54
54
54
53
53
53
53
52
52
52
52
52
51
51
51
50
50
50
50
50
50
49
48
48
48
48
48
48
48
48
47
47
47
47
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
41
41

262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347

Genís Peña
Carlos Curto
Nacho Orozco
Jordi Tomas
Juan Caballos
Ruben  Barriga
Ivan Garcia
Cristian Alvarez
Abel Tarrago
Jaume Lleti
Jordi Tolosa
Alex Robles
Ferran Forne
Jose M. Pio
Xavier Arasa
Dani Matamoros
Micael Dieguez
Marc Miravete
Joel Calvillo
Jordi Llorens
Manel Martinez
Aleix Tortajada
Ruben Cabrera
Adria Suñer
Jordi Beniages
Arnau Galbany
Ferran Ventaja
Marc Queixalos
Jose Mulet
Marcel Espanya
Albert Solvevila
Carlos Sole
Abraham
Claudiu
Paco Lopez
Carlos Querol
Juli Segarra
Xavi Pastor
Salva Gisbert
Xavi Reverter
Joan Forcadell
Manu Rodero
Marc Batalla

Marcel Espanya
Robert Lopez
Marc Pardo
Mario Javaloyes
Pau Muñoz
Ramon Ibañez
Jordi Gilabert
Didac Rius
Sisco Faiges
Ignasi Cugat
Oscar Insa
Aleix Muñoz
Marc Lleixa
Ernest Asensio
Ramon Grau
Xavi Lucero
Josep Curto
Didac Laboria
Edu Usall
Jordi Garcia
Raimon Tolosa
Arnau Pallares
Carlos Montagut
Moises Muñoz
Jordi Esmel
Moha
Sergi Sola
Joan Aubanell
Xavi Revuelta
Francesc Millan
Ionut Lascu
Miguel Barsi
Josep Cedo
Jordi Sanz
Albert Jimenez
Albert Gordo
Marc Chillida
Florin
Alberto Cuenca
Joan Rallo
Eric Torres
Àngel Bonilla
Oriol Saladié

Móra Nova
Deltebre
J.Catalònia
J.Catalònia
Ginestar
Horta
La Sénia
Pinell
Flix
Godall
La Senia
Mora Nova
Roquetenc
S. Bàrbara
S. Bàrbara
Alcanar
Camarles
Corbera
Flix
Flix
Ginestar
Ulldecona
Alcanar B
Batea
Campredó
Ginestar
Godall
Pinell
S.Barbara
Amposta
Amposta
Camarles
La Cava
R-Bítem
Campredó
Godall
Móra Nova
S.Bàrbara
S. Jaume
Ulldecona
Alcanar B
Corbera
Ampolla
Ampolla
Deltebre
La Cava
R-Bítem
La Sénia
La Sénia
Perelló
Rapitenca
Alcanar B
Aldeana
Aldeana
Batea
Godall
Horta
Perelló
Roquetenc
S.Jaume
Campredó
Flix
La Sénia
La Sénia
Perelló
Pinell
Alcanar
J. Maria
Rapitenca
Alcanar B
Batea
Horta
S. Bàrbara
Alcanar B
Campredó
Ginestar
Godall
Móra Nova
Roquetenc
Alcanar
Camarles
J. Maria
Aldeana
Ametlla
Campredó
Corbera

41
40
40
40
40
40
40
40
39
39
39
39
39
39
39
38
38
38
38
38
38
38
37
37
37
37
37
37
37
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
35
35
34
34
34
34
34
34
34
34
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
32
32
32
32
32
31
30
30
30
30
30
30
30
29
29
29
29
29
29
28
28
28
28
28
28
28

348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433

Albert Saltor
Rafel Rodriguez
Rafel Fandos
Ivan Benito
Sergi Garcia
Pau Castro
Julio Freire
Joan Cortiella
Ibrahima Thierno
Pau Castro
Carlos Panisello
Kazu
Joan Navarro
Pau Gonzalez
Alejandro Prats
Alex Escarihuela
Edgar Esbri
Aleix Arques
Franklin  Ferrer
Albert Forcadell
Fidel Guardiola
Marc Curto
Àlex Panisello
Pau Sancho
Sergi Quintana
Marc Palomar
Pol Rodriguez
Raül Gisbert
Agustí Castells
José Navarrete
Miguel Cana
Josep Estrada
Carlos Pallarés
Àlex Bladé
Ramon Centelles
Nicola Disabato
Eric Sebastia
Josep Uliaque
Marc Garcia
Rafik
Marc Bayo
Eric Segarra
Mamadou
Gaspar Bayerri
Robert Altadill
Juan Diego
Quim Bru
Joan Costes
Quim Sansaloni
Joan Queralt
Joan Ventura
Jose Gallego
Giorgi
Oscar Celma
Eric Brull
Marc Marti
Gerard Amaré
Lluc Pepiol
Xavi Royo
Jonatan Rios
Luis Domènech
Sisco  Baila
Joan Casanova
Toni Calafat
Joan Collazo
Marc Gisbert
David Escandell

Flix
Ginestar
Perelló
S. Jaume
S. Jaume
Ulldecona
Campredó
Horta
Pinell
Alcanar
Tortosa
Tortosa
S.Jaume
Alcanar B
Horta
Pinell
S.Bàrbara
J. Maria
La Cava
Tortosa
Campredó
Roquetenc
S. Jaume
Alcanar B
Ametlla
Móra Nova
Pinell
S. Bàrbara
La Cava
Ginestar
Godall
Horta
Perelló
Ginestar
La Senia
Deltebre
J. Catalònia
Aldeana
Ametlla
Móra Nova
S. Jaume
Alcanar B
Ametlla
Ginestar
Godall
Pinell
Pinell
Ampolla
Deltebre
La Cava
Campredó
Corbera
Flix
Horta
Perelló
Perelló
Roquetenc
Aldeana
Horta
Móra Nova
S. Bàrbara
J. Catalònia
J. Catalònia
J. Maria
La Cava
Tortosa
Campredó

28
28
28
28
28
28
27
27
27
26
26
26
26
25
25
25
25
24
24
24
24
24
24
23
23
23
23
23
22
22
22
22
22
21
21
20
20
20
20
20
20
19
19
19
19
19
19
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
17
17
17
17
16
16
16
16
16
16

434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500

Un treball únic en tot l’Estat
Les bases de l’estudi

Així s’ha fet el rànquing:
-Tots els punts de la temporada de les puntuacions de Més Ebre (se sumen els punts dels partits jugats com a titulars)
-Els jugadors de Primera catalana tripliquen els punts assolits
-Els jugadors de Segona catalana els dupliquen.
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Un fenomen. Una gran
persona, un incomprès,
és l'únic jugador que ha
vestit la samarreta del
Madrid i va tenir la
valentia d'anar a l'entre-
nament amb la sama-
rreta del Barça.  És el
seu caràcter, la seva
personalitat...quan a un
equip no ha estat a gust
s’ha manifestat. I ho ha
fet. Molts pocs jugadors
ebrencs tenen aquesta
valentia, tot i que també
hi haurà que serà crític
amb Calafat i no ho
veurà d’aquesta forma.
Ha estat en 19 equips i
en una temporada va
jugar-ne en quatre. No
és un rebel, és Toni
Calafat amb la seva
personalitat, amb gran
qualitat humana i espor-
tiva, bon regat i valen-
tia.

Pregunta: Ets un jugador
especial?
Resposta: Jo tinc un
caràcter complicat encara
que en els últims anys l’he
moderat. Quan estava a la
Ràpita, els veterans pega-
ven crits, i a mi no m'agra-
dava. I, ara que ja sóc més
veterà, intento que no
passi el mateix amb els
més joves, i jo no els
crido. Especial? Tinc o he
pogut tenir les meues
coses, com tothom.
Tothom té quelcom espe-
cial.  
P: Estaves al Madrid i et
vas presentar a un entrena-
ment amb una samarreta
de Barça....
R: Els meus companys fli-
paven i l'entrenador me la
va fer treure. Jo era del
Barsa i em venia de gust
anar amb la samarreta del
Barça. Sóc del Barça!.
Quan anava fer una prova
amb Espanyol també por-
tava una samarreta del
Barça però Gombau me la
va fer treure i deixar-la al
cotxe.  
P: Un cop vas coincidir en
un avió amb Luis Figo?
R: Jo venia de Berlin amb
el Madrid i ell anava amb la
seva dona. S'havien casat i
va ser l'any que havia fitxat
amb el Madrid i li vaig
demanar de fer una foto. I
quan me la van fer li vaig
dir: "que sàpigues que sóc
del Barça..." 
P: El teu millor entrena-
dor?.

R: Els dos que m'han
sabut portar Gombau i
Camarero pare.
P: Com va començar la
teva trajectòria com a fut-
bolista?
R: A l’Ebre Escola. Em
seleccionen amb la provín-
cia de Tarragona quan
tenia 14 anys i un observa-
dor s'interessa per mi.
Fitxo pel Madrid en catego-
ria cadet, equip B. Jo vivia
amb dos companys de la
meva edat, estàvem en un
hotel i fèiem la nostra vida.
No estava amb els meus
pares i era complicat. No
obstant, no entro en els
plans del Madrid. Me’n vaig
al Reus però en acabar la
temporada em criden des
de l'Espanyol i rebo fins a
quatre ofertes: Barça,
Madrid, Espanyol i Milan, i
jugo la final del campionat
d'Espanya a La Palmas
amb Madrid, València, Vila-
real, Barça, Espanyol i Las
Palmas. Sóc el màxim
golejador amb sis gols
amb l'Espanyol. En aquella
època era una màquina...
Segueixo amb l'Espanyol
però no em vaig acabar
adaptant a l’entorn que
tenir, no estava a gust i el
club decideix que em
quede Tortosa els dilluns. I
al final em quedo també
els dimarts, dimecres i a
l'any em donen la baixa. Jo
no podia aguantar la pres-
sió dels entrenaments dia-
ris; era molt jove, i això era
esport d'elit, els jugadors
es barallaven per aconse-
guir objectius... no m'agra-
dava, fitxo per l'Amposta
de juvenil i després me’n
vaig al juvenil del Nàstic.
Però no arribo a debutar ja
que no em pagaven les
despeses de viatge que
van prometre. Marxo al
Reus juvenil de Sergi Parès
però com que no jugava
també me’n vaig...
P: No tenies encara 18
anys i la teua vida ja era un
culebró d’equips...
R: Vaig debutar en catego-
ria amateur amb el
Roquetenc a la Preferent
amb Xavi Cid, era juvenil
de 2 any. 
I la mateixa temporada
fitxo per l’Amposta juvenil
doncs podien baixar de
categoria i vaig acabar al
Ginestar amb Lleixà. A
l'any següent, baig fitxar
pel Gandesa, un any des-
prés faig la pretemporada

a la Rapitenca però em
descarten, em fa una ofer-
ta el Vinaròs, tenia 18
anys, però com que era
molt jove fitxen a un altre
més veterà, em van engan-
yar. Llavors em truca
Margalef des de Benifallet
per jugar a la tercera cata-
lana, allí vaig marcar 25
gols en 22 jornades,
següent temporada vaig
incorporar-me a l’Alcanar
de José Mora, canvio una
altra vegada d'equip, un
any després, al Sant
Jaume d'Antón, amb Xavi
Gilabert, però acabo
aquesta campanya en un
altre equip, el Jesús
Catalònia, on vaig estar la
següent també, que va ser
una de les millors amb
Camarero i vam aconse-
guir la promoció. Aleix va
ser el màxim golejador,
ens enteniem perfecta-
ment. 
Es cert que he estat a
molts equips i que això va
donar molt que parlar i a
etiquetar-me. Però sempre
he anat de cara, i si no he
estat agust en un lloc ho
he manifestat i ens hem
acabat entenent.
P: Però tu no pots estar
quiet en un equip?
R: Com he dit, jo si no
estic bé em manifesto.
Era el meu caràcter, pólvo-
ra dins i fora del camp.
Amb els anys he madurat i

ara em controlo més. Vaig
fitxar pel Tortosa de Sergi
Domènech però no estava
bé i vaig tornar al Gandesa
on vaig trobar al meu com-
pany Enric que era el seu
primer any com a entrena-
dor. La següent campanya
em tornen a fitxar al
Tortosa, llavors entrenat
per Carlos Blanch. En una
convocatòria calia estar
tres hores abans del partit.
Jo vaig arribar hora i mitja
per raons que ara no cal
explicar. Em posen a la
banqueta, em vaig enfadar
i així vaig dir-ho en arribar
al vestidor. Deixo el club i
fitxo per l’Ascó amb
Cotaina. La següent tem-
porada torno a Alcanar on
estic una temporada com-
pleta amb Alfons, i nova-
ment, a la temporada
següent, torno al Jesús
Catalonia. Estic un any, i el
següent començo la pre-
temporada però al final
fitxo pel Roquetenc de
Ximo Talarn. L'equip no
anava bé, arriba Harry em
posa a la banqueta i fitxo
pel Corbera on jugo uns
onze partits i continuo
aquesta campanya. Fins
que vaig rebre una oferta
del Jesús i Maria i deixo el
meu club.
P: Nova temporada, nou
canvi...i el club número 19:
el Santa Bàrbara.
R: Bé, el rècord no està

malament.
P: T’agrada entrenar?
R: M’agrada jugar. 
P: Et cuides per a jugar?
R: Un directiu em va trobar
una vegada en una discote-
ca a les 5 del matí. I em va
dir: "Tu ets l'únic que pots
marcar"...Jo de vegades
puc fer el pitjor partit de la
meva vida i marcar un gol.
Tinc sort amb el gol.
P: El partit més dur de la
teva vida?
R: Juguem a Bonavista
però el partit es va suspen-
dre a la segona part per
incidents; es va jugar des-
prés a porta tancada però
havien a les rodalies tot
tipus de gent. Vaig acabar
amb l’ull morat, tot i que hi
havien Mossos
d’Esquadra. 
P: El piropo més dur que
t'han dit en un camp?.
R: Al camp del Perelló em
van dir que era una vedet-
te... 
P: Quantes vegades t'han
expulsat?
R: Vaig perdre el compte
amb Àngel Garcia, al
Gandesa. A la segona volta
em van expulsar set vega-
des...
P: El jugador és egoista?,
Tu ho ho ets?
R: Has de ser egoista per
jugar bé.  
P: Entens els àrbitres?.
R: Els puc entendre i sé
que no tenen cap ajuda.

Però el que no puc enten-
dre és que la Federació
faci xiular a xavals de 17
anys partits de tercera
catalana, sense liners,
amb poca experiència. No
estan preparats i ademés
els 22 jugadors no els ho
posem fàcil.
P: Quina regla del futbol
canviaries?
R: Cada any en canviaria
una perquè, cada any, la
Federació en canvia una. 

P: Com portes la derrota?
R: Malament, a mi no m’a-
grada ni perdre a les cani-
ques...
P: Què sents quan fas un
gol?
R: Alegria per la gent que
està veient el partit i la
comparteix amb senti-
ment. Es ua sensació molt
bonica.  

By: Joaquin Celma

XX

AVUI:  TONI CALAFAT

PROPERA SETMANA: 

TRINQUET

14 «Jugava al Madrid i em vaig presentar amb
una samarreta del Barça en un entrenament»

RODAMON: 19 EQUIPS
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«Per a tots els gustos». 
Avui: Bacallà amb melmelada de ceba i

tomàquet 

BACALLÀ 

Una mica d’història d’aquest peix que és un dels aliments inseparables de la
història de la Humanitat. El seu nom científic és Gadus morhua. Procedent
dels mars del Nord i introduït pels pescadors bascos, que des de l’època
medieval, feinejaven a Terranova, molt abans que Colom descobrís Amèrica,
ells ja hi tenien una flota pesquera i la van preservar gelosament durant segles.

Els Víkings, des de temps immemorials, assecaven el bacallà. Les nombro-
ses regulacions medievals, posen en evidencia la importància del peix salat:
el peix no venut al dia s’havia de salar, també es controlava la venda segons
el grau de saló o vigilaven que les balances tinguessin forats, així s’assegura-
ven no pagar aigua a preu de peix. Quan va entrar el bacallà va arrasar el mer-
cat, un cop dessalat i rehidratat, queda melós i suau i combina bé amb molts
ingredients.

Un aspecte important d’aquells temps és que tenir bacallà significa poder sub-
sistir en setges, en guerres i, a més a més, un aprovisionament molt més
econòmic que la carn per poder alimentar soldats i viatgers.

Sembla que la popularització definitiva del bacallà a Catalunya va produir-se
arran del comerç dels vaixells catalans cap al Bàltic on portaven vi d’aquí o
aiguardent del Carib i tornaven amb les bodegues plenes de bacallà, un
comerç també lligat a tràfic d’esclaus. El consum de bacallà també va lligat a
la cuina de la Quaresma, un temps litúrgic de set setmanes en què no està
permès menjar carn. Popularment la Quaresma es representa amb la imatge
d’una vella (la bacallanera) amb faldilles, amples i llargues, amb set cames.
Aquesta figura es penjava a les cases, a manera de calendari i cada setma-
na se li treia o amagava una cama, i a la mà porta un gros bacallà sec.

INGREDIENTS (PER A 4 PERSONES):
• 800 g de bacallà de la part del llom 
• 500 g de tomàquets madurs i pelats 
• 2 cebes grosses 
• oli d’oliva verge extra 
• sal 
• 100 g de sucre 
• 2 pebrots de romesco 
• 1 branqueta de julivert

PREPARACiÓ:
• Talleu els tomàquets a daus. Poseu-los en una pa-
ella amb oli, afegiu-hi sal i 50 g de sucre. 
• Talleu les cebes en juliana fina i coeu-les amb oli
a foc lent fins que siguin toves i transparents. 

• Afegiu-hi els altres 50 g de sucre. 
• Tireu-hi mig vaset d’aigua i deixeu-la reduir fins
que es torni a veure l’oli. 
• Traieu la polpa dels pebrots, prèviament escal-
dats en aigua calenta. Aixafeu-la en un morter amb
el julivert i desfeu-ho tot amb oli. 
• Escaldeu el bacallà i feu-ne els fulls tal com sur-
ten. 
• Feu una capa de ceba, una de tomàquet i una de
fulls de bacallà. Repetiu l’operació i regueu-ho amb
l’oli de pebrot i julivert.

Bon profit!

Maridatge

Vi negre jove temperatura 14º-16º
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Alerta: avís per calor

Estat del cel
Al llarg de la jornada creuaran bandes de núvols alts de sud a nord del terri-
tori que deixaran el cel entre poc i mig ennuvolat. A més, a partir de mig-
dia creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu i n'arribaran d'altres més
aïllades a altres punts del terç oest. Independentment, al principi i final del
dia hi haurà intervals de núvols baixos a punts del litoral, sobretot els dos
extrems.

Precipitacions
A partir de migdia s'espera ruixats al Pirineu i Prepirineu, que al llarg de la
tarda i de forma més aïllada també podran afectar a altres punts del terç
oest. Les precipitacions seran d'intensitat entre feble i moderada i local-
ment acompanyades de tempesta. S'acumularan quantitats entre minses i
poc abundants.

Temperatures
Temperatures mínimes similars, i màximes semblants o lleugerament més
baixes. Les mínimes es mouran entre els 12 i 17 ºC al Pirineu, entre els 18
i 23 ºC al litoral i entre els 16 i 21 ºC a la resta del territori. Les màximes,
oscil·laran entre els 27 i 32 ºC al litoral i al Pirineu, i entre els 33 i 38 ºC a
la resta. 

Visibilitat
Bona o excel·lent en conjunt. Tot i així, a punts del litoral, sobretot a l'ex-
trem nord i sud del sector, la visibilitat serà regular al principi i final del dia
per la presència d'alguns intervals de núvols baixos i fins i tot d'algunes boi-
res i/o boirines.

Vent
De matinada i de nou al final del dia el vent serà fluix i de direcció variable, amb
alguns terrals fluixos al litoral. La resta de la jornada s'imposarà el vent d'inten-
sitat entre feble i moderada en general, de component sud arreu.

El temps. Previsió

MATÍ

ENTRE POC I MIG ENNUVOLAT

TARDA

ENTRE POC I MIG ENNUVOLAT

TEMPERATURES

Màxima Mínima

33º 21°

Farmàcies de guàrdia.

Ferreres Gimeno, Manuel

Av. de Catalunya, 2  (Deltebre) 977489918

Aytés Meneses, Agustí

Cala Joanet, 6 (L'Ametlla de Mar)  977493493/617024123

Sauras Pons, Rosa

Passeig Jaume I, 8  (Tortosa) 977443304

Delgado, Jordi - Delgado, Pilar     

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459

Vidal, M. Cinta - Baixauli, Cinta  

Avda. Catalunya, s/n (Amposta) 977701495

Franquet, Elvira - Ruiz, Elvira              

Plaça Espanya, 5      (St. Carles de la Ràpita)  977740164

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Escuder Monfort, Lluís  

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

Aquest llistat correspon a la data d’edició del diari, per a conèixer

les farmàcies de guàrdia de la resta de dies, es pot consultar a

través de la web http://www.coft.org/.

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

La família us respon de molt bona manera
donant-vos suport i ajudant-vos a tirar en
davant  en tots els vostres projectes. Aneu
amb compte en el tema econòmic. 

Taure
20/4 al 19/5

Es fàcil que hagueu de practicar algun idioma
diferent al vostre, però pot ser molt  divertit,
practicant se’n aprèn. Ho teniu  molt bé en el
tema de viatjar.

Bessons
20/5 al 21/6

Hi hauran alguns aspectes  que us poden  fer
sentir molt bé, i un d’ells és el tema de salut
, en el que  les coses us aniran de perles i us
sentireu molt bé i valents per tot.

Cranc
22/6 al 21/7

El vostre atractiu augmenta. S’apropa una
data molt esperada, però eviteu temes de
conversa que pugin resultar polèmics o fer
mal a algun amic.

Lleó
22/7 al 22/8

Heu d’anar  amb compte amb les refredats
que poden fer acte de presència i us poden
donar força  maldecaps, cosa que potser
bastant molesta i empipadora.

Verge
23/8 al 21/9

En el camp de la parella  les coses us seran
satisfactòries i això us farà estar  de molt bon
humor. Són dies  d’èxits a la feina i als estu-
dis. 

Balança
22/9 al 22/10

Estareu molt al cas de tot el que passa al vos-
tre voltant i això us serà un bon aspecte  per
evitar  problemes i complicacions. Hi ha  molta
calma al vostre ambient.

Escorpí
22/10 al 21/11

Hauràs d’agafar-vos les coses  amb més calma
i no deixar que les converses puguin de to per
anar  bé. En el camp de la feina, la cosa us va
força bé. 

Sagitari
21/11 al 21/12

En el camp de la parella sembla que la cosa
està  força bé, però tindreu moltes  tempta-
cions  i això  pot ser  un problema  per  a la
vostra  relació.

Capricorn
21/12 al 19/01

Per evitar situacions de conflicte, podeu
optar per viatjar ja que en aquest aspecte  la
cosa pinta força bé i us donarà l’oportunitat
de fer noves amistats.

Aquari
20/1 al 18/2

Haureu d’anar molt en compte en el camp
dels viatges o desplaçaments, ja que  anireu
molt despistats i es fàcil que us perdeu.
Tracteu  de dormir bé. 

Peixos
19/2 al 20/3

Se us posaran molt bé totes les coses relacio-
nades amb la feina, o sigui  que si convé  aneu
a demanar-ne  o si cal fer alguna  proposta  és
el moment  de fer-la.

CARTELLERA CINES

Amposta. Cinemes Amposta 

Telèfon 977 703 811

www.cineciudad.com

DEL REVES (INSIDE OUT)

divendres i dissabte: 18.00 - 18.30 -

20.00 - 20.30 - 21.30 - 22.00 -

22.30 - 00.00 - 00.30

diumenge a dijous:: 18.00 - 18.30 -

19.45 - 20.00 - 20.30 - 21.30 -

22.00 - 22.30 

DEL REVES (INSIDE OUT) 3D

divendres i dissabte: 20.30 - 22.30 -

00.30

diumenge a dijous: 20.30 - 22.30

ETERNAL

divendres i dissabte: 18.00 – 20.10

– 22.20 – 00.30

diumenge a dijous: 18.00 – 20.10 –

22.20

ELIMINADO

divendres i dissabte: 18.20 – 20.20

– 22.20 – 00.20

diumenge a dijous: 18.20 – 20.20 –

22.20

REY GITANO

divendres i dissabte: 18.00 – 20.15

– 22.30 – 00.40

diumenge a dijous: 18.00 – 20.15 –

22.30

MAGIC MIKE XXL

divendres i dissabte: 22.30 – 00.35

diumenge a dijous: 22.30

TERMINATOR: GENESIS

divendres i dissabte: 18.00 – 20.15

– 22.30 - 00.00

diumenge a dijous: 18.00 – 20.15 –

22.30

LOS MINIONS

divendres i dissabte: 18.15 - 19.15 –

20.15 -  21.00 – 22.15 – 00.15

diumenge a dijous: 18.15 - 19.15 –

20.15 –  22.15

SAN ANDRÉS

divendres i dissabte: 20.15 – 22.20

– 00.30

diumenge a dijous: 20.15 – 22.20

ESPIAS

divendres i dissabte: 18.00

diumenge a dijous: 18.00 

AHORA O NUNCA

divendres i dissabte: 18.30 – 20.30 –

22.30 – 00.30

diumenge a dijoous: 18.00 - 22.45

JURASSIC WORLD

divendres a dijous: 18.00 - 20.15

Roquetes. Cinemes Ocine

Telèfon 977504080 / 902170831

www.ocine.es

DEL REVES (INSIDE OUT)

laborables: 18.00 –19.00 -  20.00 –

22.00 

dissabte:  16.30 – 17.30 - 18.30 –

19.30 - 20.30 – 22.30 – 23.45 

festius: 16.30 – 17.30 - 18.30 –

19.30 - 20.30 – 22.30

REY GITANO

laborables: 19.00 – 22.00

dissabte:  16.30 – 19.00 – 21.45 –

23.45

festius:  16.30 – 19.00 – 21.45

TERMINATOR: GENESIS

laborables: 19.00 – 22.00

dissabte:  16.30 – 19.15 - 22.00 

festius:  16.30 – 19.15 – 22.00 

LOS MINIONS

laborables: 18.00 - 20.00 – 22.00 

dissabte:  16.00 –  18.00 –  20.00 –

22.00 – 23.45

festius: 16.00 – 18.00 –  20.00 –

22.00

ESPIAS

laborables: 19.45

dissabte:  18.00

festius:  18.00

SAN ANDRÉS

laborables:  22.00

dissabte: 21.45 – 23.45 

festius:  21.45

AHORA O NUNCA

laborables:  18.00

dissabte i festius: 16.30 

JURASSIC WORLD

laborables: 18.00 – 20.00 - 22.00

dissabte: 16.00 – 18.00 – 20.05 –

22.05 – 23.30

festius: 16.00 – 18.00– 20.05  -

22.05

Cinema Gandesa

(Societat Unió Gandesana)

LOS VENGADORES LA ERA ULTRON 

diumenge 19: 18.00  

La Unió

Social - Flix

LOS VENGADORES LA ERA ULTRON 

diumenge 19: 18.00       

Cinema Ascó 

LOS VENGADORES LA ERA ULTRON 

diumenge 19: 22.00

Cinema a la fesca

Parc del Bon Repòs - Ametlla

del Mar

DRAGÓN 2

dimarts 21: 22.00

PASSATEMPS

SECCIÓ PATROCINADA PER:

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

877 180 170
comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis

més!
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TARRAGONA. Es lloga pis.
4 habitacions, cuina, bany
complet, terrassa, ascen-
sor. Molt cèntric (costat
plaça de bous). 625 447
249
LLOGO PÀRQUING A
TORTOSA C/Ciutadella,
12 "Zona Temple" 40€ al
mes. Tlf. 646459486 -
627953469
ES VEN PÀRQUING 
A TORTOSA.
Av. Remolins. Preu 7.000€. 
Tlf. 685838009 -
juanma@serveiscomptables.com
LA SENIA  HABITATGE
EN VENDA:  XALET de
175m2, garatge de 42m2
amb piscina, barbacoa i
zona verda,  parcel·la de
17.219m2. Totalment equi-
pat i acabats de molt bona
qualitat. Tel. 977576137.
FREDES  XALET EN
VENDA:   parcel·la  enjardi-
nada de 843m2 amb viven-
da de 84m2, 4 habitacions,
cuina menjador, quarto de
bany, garatge de 45m2 en
molt bon estat, totalment
moblat. Tel. 977576137
CASA EN VENTA: c/
Zaragoza , molt cèntrica.
Tel. 977576137
CASA EN VENTA LA
SÉNIA: c/ Valencia , planta
baixa garatge i dos plantes
més de 100m2. Tel.
977576137
LLOGUER LA SÉNIA: pos-
sibilitat de compra, LOCAL
COMERCIAL totalment
equipat de 183m3. a. con-
dicionat, parquet i bany. C/
General Prim Tel.
977576137
XALET  EN VENTA
JESUS (TORTOSA) : par-
cel·la de  2.233m2 amb
vivenda  de 107 m2, 3 habi-
tacions, cuina, bany i menja-

dor. També hi ha
piscina/bassa. Tel.
977576137
XALET VINAROS EN
VENTA: parcel·la de
500m2, 130m2 de vivenda
3 habitacions bany menja-
dor, cuina i porxo. Piscina
particular.  Tel. 977576137
LLOGUER DESPATX PRO-
FESSIONAL TORTOSA.:
c/ plaça nostra senyora de
Montserrat. 4 2-A, totalment
equipat. Tel. 977576137
NAU INDUSTRIAL LA
SÉNIA: Terreny de
3727m2 , nau amb dos
plantes amb total de super-
fície de 3184m2. Tel.
977576137
Local en lloguer. Zona
Temple 330m2. planta
baixa. 1200€/mes .
Possibilitat de venta. Tel.
977 44 55 27
COMPRO PÀRQUING
CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527
Amposta. Avda. de la
Ràpita 110. Local en lloguer
de 216m2. Centre del
poble. Totalment equipat.
Possibilitat de lloguer o
compra. Tel: 977249700 
L'Ampolla. LLoguer.
Local comercial 55m2,
molt bé situat enfront del
club naútic. Ampli aparador,
sòl de parquet. Sala gran i
despatx bany.
Tel: 670516520

MOTORÑ

Chevrolet Kalos 5 portes
1.2 72 cv, any 2007,
127.000km, 2.990 T e l
977446116  

Suzuki Swift 1.3 92cv ,
any 2007 , 80.000km
,5.750 €. Tel.655844218
/  977442537

Renault Megane 1.5 DCI
,5 P ,  105cv , any 2006 ,

148.000km ,   5.750 €.
Tel.655844218  /
977442537

Volkswagen Passat TDI ,
2.0 , 140cv , any 2010 ,
126.000km ,   14.900 €.
Tel.655844218  /
977442537

Toyota Verso Active D4D ,
2.0 , 126cv , any 2011 ,
148.000km,   13.975 €.
Tel.655844218  /
977442537

BMW 320D , 150cv, any
2002 , 125.000km,
9.500 €. Tel.655844218  /
977442537

Toyota Land Cruiser VXL 3P
, 173cv, any 2008 ,
169.000km ,   23.000 €.
Tel.655844218  /  977442537

BMW X3 XDrive 20D ,
184cv , any 2012 ,
94.000km ,   32.900 €.
Tel.655844218  /
977442537

Golf automàtic 106 fsi
115 cv Sport 3 portes, any
2006, 54.000km, 7.300€.
Tel 977446116

Toyota Auris diesel 5 por-
tes del 2008, 76.000km,
9.000€ .Tel 977446116

Mini Cooper 1.6 167 cv,
2005, 120.000km,
9.750€, perfecte estat. Tel
977446116

VW Caddy KombiPro tdi ,
any 2014, 17.985€. tel
977446116

VW Transporter Zombi
tdi, any 2013, 9 places,
23.000km, 23.900€.
Tel 977446116

VW Polo 1.2 70 cv advan-
ce, any 2014, gasolina, 5
portes, color negre,
12.800€. Tel 977446116

Golf tdi105 cv DSG 7 veloci-
tats, any 2013, 11.000km,
5portes , color plata,
19.000€. Tel 977446116

SERVEISÑ

Tècnics titulats en jardi-
neria. Pressupostos
sense compromís per cre-
ació o manteniment.
Descomptes segons
volum de feina
.Gespes,escarificats,pode
s,control de plagues
(morrut palmeres),optimit-
zació del reg,rocalles,plan-
tacions.Utilitzem màquines

silencioses.Telèfons:

615 24 66 99 -651 110 923
www.florestajardineria.com
florestajardi@hotmail.es

OCUPACIÓÑ 

S'ofereix administrati-
va titulada GFS
Administració, finances i
Secretariat. ACTIC2. SAP,
Contaplus, Autocad.Nivell
Anglès B1. Amplia expe-
riència en administració i
atenció al públic. Bona
presència i disponibilitat
horària
Sara 677039081

ATENCIÓ PRÒXIMES
CONVOCATÒRIES:
Mossos d’Esquadra,
Policia Local, Guardia
Urbana i Administratiu,

per a Ajuntaments i
Generalitat, i també Policia
Nacional. Informació al

977 273 258
www.educansformacio.cat

BOTIGA ROBA CENTRE
TORTOSA BUSCA
DEPENDENTA  
977 44 50 74

VARIOS Ñ

COMPRO Motos velles,
encara que no funcionen i
no tinguen papers.
Pagament al comptat.

Tlf.680 968 290

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

RELAXÑ

Fem la seva
declaració de la
Renda a partir
de 20 €. 
Del 7 d'abril 
al 30 de juny.

Tlf.977446443 -
cinta@serveiscomptables.com

S'ofereix
comptable 
amb molta experiència

per hores
o mitja jornada.
Tlf.685835009

juanma@serveiscomptables.com

VENC CADIRA 
SALVAESCALES

Ideal persones amb
mobilitat reduïda.

OCASIÓ. 
Tlf: 660.081.979
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Més Ebre: El maig de
2010 publicaves Del roig
de la memòria, on situes
l’acció a la Tortosa de prin-
cipis del segle XX. Ara,
acabes de guanyar l’última
edició del Vila d’Ascó amb
una obra ambientada
novament a Tortosa,
Defenseu-nos en la batal-
lla, en aquest cas, a princi-
pis del segle XXI. Què
tenen en comú les dues
novel·les?
Miquel Reverté: Bé,
d’entrada, com bé has
assenyalat la situació
geogràfica. Totes dues
estan ambientades a
Tortosa. Després, l’altra
gran coincidència és la
temàtica. Són dues
novel·les de caire policíac,
d’intriga, on hi ha un
assassí en sèrie que reco-
rre la ciutat, també que, a
les dues novel·les, hi ha un
policia vingut de fora, la
qual cosa suposa una visió
diferent, crec, de Tortosa i
finalment, també apuntaria
que, en la part estructural,
hi ha una veu en off, que
és la veu de l’assassí, que
em permet justificar i
explicar al lector el perquè
dels crims i dels actes de
l’assassí
ME: Quin és l’atractiu de
Tortosa per a què situes
dues novel·les negres en
dos començaments de
segle?
MR: Sempre he estat un
enamorat de la literatura
policíaca, de jove vaig lle-

gir molt Agatha Christie, a
la primera de les obres
d’aquest tipus, Del roig de
la memòria, volia demos-
trar-me que era capaç
d’escriure una obra d’a-
questes característiques i,
quan vaig posar-me a tre-
ballar, vaig introduir un
component històric impor-
tant. Naturalment, per a
fer-la més creïble havia de
situar l’acció en una pobla-
ció gran, Tortosa és la ciu-
tat més gran de les Terres
de l’Ebre i la que, històri-
cament, dóna més joc. En
certa forma, a Defenseu-
nos en la batalla, la justifi-
cació és semblant.
Tortosa pot absorbir millor
certs raonaments i ofereix
més possibilitats d’intro-
duir certs elements que, a
d’altres poblacions, es
farien més difícils d’enten-
dre. No descarto, però,
tornar algun dia a una altra
obra d’aquestes caracte-
rístiques i ambientar-la en
un lloc més reduït. Seria
un altre repte. Quant al
començament de segle,
també és un període que
té el seu atractiu i té una
càrrega que justifica millor
les coses que passen a
les obres. 
ME: Una de les teves
anteriors novel·les,
Cròniques d'una mar desa-
pareguda , està situada a
la Ràpita de les dècades
dels 50 i 60 del segle pas-
sat. Justament, el passat,
et dóna més joc a l’hora
de situar els teus perso-
natges?
MR: Naturalment, a mi i a
moltíssima gent. Un per-
centatge extraordinari de
novel·les que s’escriuen
tenen la seva part històri-
ca. El que cal distingir és
aquelles obres que prete-
nen explicar o justificar
certes coses de la histò-
ria, que, entenc, serien les
novel·les històriques i que
no poden sortir-se’n molt
d’un guió ja establert i d’al-
tres que, viuen en aquella
història, però que no pre-
tenen justificar res d’allà,
sinó simplement explicar
una història. El primer cas
serien les novel·les històri-
ques. A mi, no m’interes-
sen les novel·les històri-
ques, en aquest sentit,
quan et poses a escriure,
de vegades, els fets o uns
personatges et poden dur
a un terreny diferent i molt
més atractiu, i això és el

que més m’agrada. 
ME: Així, per exemple,
quan vas retratar a Carles
III a La raó de les raons,
on dissecciones el pensa-
ment humà de la Il·lustra-
ció, i a Picasso a Horta de
Sant Joan i l’evolució de la
pintura des del cubisme,
fins quin punt la història
t’interessa...
MR: És el que t’explicava,
aquestes dues obres
serien dos bons exem-
ples. A La raó de les raons
s’explica el que va signifi-
car la Il·lustració, però el
que acaba passant és
que, malgrat els raona-
ments que tenen a veure
amb la raó i les seves
coses, el personatge prin-
cipal acaba deixant-se dur
per l’instint més animal
que portem a dins i acaba
matant un home. I en el
cas de Picasso, una de les
meves primeres obres, el
que m’interessava és la
figura d’un artista en un
lloc perdut per al seu gran
món, un artista que acaba
sent un simple home en un
lloc tan paradisíac com
Horta de Sant Joan i que
acaba sent allà, malgrat el
seu geni, un simple ésser
humà, un més entre tota
una geografia que l’aca-
barà ajudant en el seu
camí artístic, malgrat tot.
ME: Tornem a la literatura
policíaca, els gravíssims

problemes que actualment
afronta la Humanitat,
poden influir per a què la
novel·la negra tingui un
acusat protagonisme en la
literatura actual al tractar-
se d’un reflex de la matei-
xa societat?
MR: Naturalment, la litera-
tura d’aquest tipus, des de
fa molts d’anys sempre
s’ha considerat la millor
per reconèixer l’estat
d’una societat. A
Defenseu-nos en la batalla
un dels principals proble-
mes que es planteja és el
de que, en nom de la reli-
gió, es pugui arribar a
matar algú. La religió és
una creença que té com a
punt fonamental el fet
d’estimar. A totes les reli-
gions, es mana estimar la
resta de gent, malgrat les
seves condicions i els
seus orígens i, malgrat la
seva pròpia religió. És
incomprensible, tanma-
teix, el que la religió pot
acabar ocasionant, però
és una realitat molt crua i
terrible. Una cosa que ens
hauria de donar uns valors
per ser més humans, ens
fa més terribles, si es duu
a certs extrems.  
ME: Creus que a les
Terres de l’Ebre hi ha,
actualment, una violència
soterrada? 
MR: Sens dubte, on hi ha
problemes, i aquí els hi ha,

hi ha sempre una cosa que
es cou i que, en qualsevol
moment, pot esclatar.
Som una zona de risc, per
exemple, tenim nuclears a
la vora, teníem un Castor
a tocar, tenim un riu cada
cop més sec que volen
acabar d’assecar, són
coses properes i pròpies
del terreny, per no parlar
de les coses que passen a
totes bandes, l’atur, la pre-
carietat dels joves, la
immigració, l’ensenya-
ment... La gent és sensi-
ble, encara que no ho
sembli, i, a cops, una sim-
ple espurneta... 
ME: La publicació de
Defenseu-nos en la batalla
farà que canvies de regis-
tre a l’hora d’escriure futu-
res obres?
MR: No, per a res. De fet,
ja estic treballant en d’al-
tres coses que no tenen
res a veure amb aquesta
temàtica, ni amb aquest
registre. De cop i volta,
com va passar amb Del
roig de la memòria em va
vindre de gust muntar una
història policíaca i ja està,
per la qual cosa tampoc
no descarto fer alguna
altra cosa d’aquestes
característiques. I és amb
aquest tipus de novel·la
m’ho passo molt bé, és
com una mena de trenca-
closques, on, per fer creu-
re tot el que passa, totes
les peces han d’encaixar
perfectament.
ME: Una de les constants
de la teva literatura, i ara
tornem a Cròniques d’una
mar desapareguda, i
també tal vegada a una
obra posterior, Només
il·luminat per sa ceguesa,
és la creació d’una mena
de “realisme màgic medi-
terrani”, on la màgia i la
fantasia estan impregna-
des de la nostra mar i d’al-
guns elements d’aquestes
contrades. Quins són els
criteris que et guien en el
moment d’escollir aquest
realisme?
MR: Bàsicament, el fet de
fer-les properes a la gent.
La gent que ha llegit
aquestes dues obres que
m’has citat sempre s’aca-
ba referint a les coses
conegudes que apareixen
allà. A les coses i, en
alguns casos, a certs per-
sonatges i persones. La
manera d’arribar més
endins, de captar més l’a-
tenció, és fer que hi hagi

elements fantàstics. Per
què no poden existir aquí?
Per què un home no pot
viure per sempre a dins
d’una fàbrica de gel o un
altre que fa que tot tipus
de metall se li acabi iman-
tant al seu cos? Si en cer-
tes literatures passa, per
què en la nostra no pot
passar? La literatura ha de
motivar i allò màgic sem-
pre atrau més.
ME: Quan veurem
Defenseu-nos en la batalla
a les llibreries?
MR: L’edició de l’obra va a
càrrec de Cossetània i,
segons m’informaren, la
pròpia editorial i l’ajunta-
ment d’Ascó, al mes de
març de l’any vinent es
farà la presentació amb la
visió posada al mes d’a-
bril, a Sant Jordi.
ME: Tens alguna novel·la
en perspectiva per a ser
publicada properament?
MR: Ara no. Com t’he
esmentat també, tinc un
parell de projectes
novel·lístics i també un
poemari donant-me voltes
ara. La cosa més concre-
ta, parlant de publica-
cions, és aquesta obra.
ME: Com veus el panora-
ma literari a la Ràpita?  
MR: Sincerament, crec
que és un moment increï-
ble per a les lletres d’aquí,
per a les lletres rapiten-
ques. També és veritat
que a moltes poblacions
de les Terres de l’Ebre han
anat apareixent darrera-
ment gent amb moltes
ganes i aptituds per fer
grans coses.
Territorialment, és un fet
important, crec que des
de les capitals se’ns té en
compte. El dia del lliura-
ment, a Ascó, tenia al meu
costat a l’Andreu
Carranza, guanyador
darrerament del Josep
Pla. Això prova el que fa
anys que hem dit, tenim
coses a dir dins del pano-
rama  de les lletres catala-
nes.  I dintre d’aquest
panorama, a les Terres de
l’Ebre, els rapitencs, som
un referent. Hi ha un ven-
tall de gent, de diverses
generacions, que augura
molt bones coses a curt
termini i en un futur no
massa llunyà.
Naturalment, els noms
d’Emili Rosales, Víctor
Canicio, Llàtzer Carles,
Josep Igual, Pep Carcellé
... 

Miquel Reverté

Nascut a la Ràpita el
1966, Miquel Reverté és
llicenciat en Filologia
Hispànica per la
Universitat Rovira i
Virgili de Tarragona. La
seva obra combina per-
fectament la història i
un realisme màgic que
fa de la seva lectura un
viatge apassionant. La
seva novel·la Cròniques
d’una mar desaparegu-
da va guanyar fa dos
anys el XVIIè  premi
Nostromo de literatura
marítima i la crítica l’ha
assenyalada com una
de les millors obres
publicades a principis
de l’actual segle. 
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