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L’extracció de llots tòxics al pantà de Flix acabarà a finals d’aquest mes d’octubre

Durant més d'un segle, s'han produït més d'un milió de tones de llots tòxics en un dels marges del pantà de Flix. Després de quasi 20 anys de protesta, per fi s'acosta el final d'aquest còctel de contaminants. A finals del mes d'octubre acabarà l'extracció dels llots tòxics i a l'estiu del 2016 es desmantellaran les instal.lacions.
Esperem la possible recuperació d'aquesta zona de gran valor ecològic.
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‘Tots som 9N’

Avui és notícia

La imputació de l’aleshores vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, de la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau
i del President de la Generalitat, Artur Mas, arran de les eleccions del 9N són un nou exemple de l’actitud antidemocràtica de l’Estat. Davant aquest atac, l’Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, l’Associació de
Municipis per la Independència i l’Associació Catalana de Municipis fa una crida a la mobilització, la setmana
vinent, en defensa de la democràcia i en suport als imputats pel 9N.
P3

Terres de l’Ebre. Tortosa reduirà un 30% el Terres de l’Ebre. El jutjat número 2 d’Amposta
preu del bitllet del bus i un 1% el rebut de la investiga dietes i quilometratges cobrats per
P6
brossa.
P4 l’exalcalde Manel Ferré.

Esports. L’ebrenca Daine Cordero, campiona
de la Copa Europea de Judo, a Tampere
(Finlàndia).
P20
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Qui és el responsable d'aquest desastre ecològic?

A la Ribera d'Ebre es troba una de les reserves ornitològiques més importants d'Espanya i un dels paratges naturals més rics de Catalunya: La Reserva Natural de Fauna Salvatge de Sebes i Meandre
de Flix. Aquest autèntic paradís està situat a la riba esquerra de l'embassament de Flix. La riquesa d'aquest paratge contrasta amb el que ha ocorregut a menys de tres-cents metres, en el marge oposat del pantà... A final del segle XIX es va instal.lar al municipi de Flix una planta química dedicada a la producció de sosa al costat del riu Ebre. L'empresa, aleshores, es deia Societat Electroquímica de
Flix. Després de quedar pràcticament derruïda durant la Guerra Civil, la planta es va recuperar i l'any 1960 va arribar a tenir 1.500 treballadors. La planta produïa tot tipus de productes químics: àcid
acètic, permanganat potàssic, potassa càustica, acetats de vinil, etc. El 1987 es va constituir el grup Ercros i l'any 1990 la fàbrica va passar a pertànyer a Erkimia SA, l'empresa química d'aquest grup.
Fa més de dues dècades diversos estudis realitzats van alarmar sobre possibles irregularitats en els abocaments químics produïts per aquesta fàbrica i que afectaven directament a l'entorn i a la salut
dels ciutadans de la zona. En 2004 un estudi en profunditat realitzat pel CSIC i la Universitat Autònoma de Barcelona va descobrir l'autèntica gravetat del problema quan es van trobar 350.000 tones
de residus contaminats. L'empresa estatal Acuamed és la responsable des de 2012 de dur a terme la neteja i el posterior desmantellament de les instal·lacions, recolzada per una sèrie de companyies
en termes de subcontractació.Ara com ara, Ercros “eximeix” la seva responsabilitat en aquest procés de contaminació, ja que durant la major part del temps que va està actuant, no existia una llei que
prohibia abocar productes químics directament en el riu. Però, l'any 2006 Ercros va ser condemnada a pagar 10 milions d'euros per contaminar el riu entre 1988 i 1993, ja que en aquest temps, ja
existia una legislació ambiental. No obstant, la companyia va recórrer la sentència i, avui dia, no ha pagat ni un euro per enverinar, de forma conscient, les aigües de l'Ebre.
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El passat dissabte va tenir lloc la primera conferència de PEDAGOGIA
SISTÈMICA al Centre Croera.
Aquesta acadèmia va obrir les seves portes el 14 de Setembre a Tortosa. El
seu director, Xavi Gisbert, la presenta com a una opció novedosa a les Terres
de l'Ebre. Utilitzant per als seus cursos educatius una metodologia innovadora, basada en la PNL, creada pel DANIEL GABARRÓ, membre col.laborador
del centre, a més a més d'una atenció personalitzada per a cada alumne i treballant sempre des del creixement emocional. Són moltes i variades les
opcions que presenta el Centre Croera: cursos educatius i tallers per a
infants i joves així com conferències, tallers, cursos i formació en PNL, pedagogia sistèmica, coach,constel.lacions familiars i creixement personal per a
empreses privades, institucions públiques i societat en general.
Demà dissabte, per a tothom que vulgui assistir, tindrà lloc el taller de 8
hores de constel.lacions familiars i pedagogia sistèmica a càrrec dels psicoterapeutes del centre, Toni Martí i Mila Peña.

Actualitat aldeana

Inauguració de les obres de rehabilitació
Torre de la Candela i Àrea de Lleure
L'ajuntament de l'Aldea informa que demà dissabte 10 d’octubre
tindrà lloc l’acte d’inauguració de les obres de rehabilitació de la Torre
de la Candela i l’àrea de lleure del nostre municipi. A les 18.30 h,
Recepció autoritats, Parlaments i Inauguració de la Torre de la
Candela a càrrec del Marquès de Santa Coloma Il·lm. Sr. Carlos
Alzola. Actuacions de la Rondalla Aldeana i ball de Jotes de l’Aldea,
Guardet lo cantador i la seua rondalla; Montse Castellà i Boira. Durant
el transcurs de les actuacions es repartiran entrepans i begudes i els
menuts disposaran d’inflables. D’altra banda, la regidoria de Turisme
de l'ajuntament de l'Aldea comunica que aquest cap de setmana s’inaugura la 1era Ruta de Tapes de Tardor. Concretament del 9 al 12 d’octubre i del 16 al
18 d’octubre a l’Aldea es podrà gaudir d’una exquisida selecció de tapes elaborades pels
nostres Bars i Restaurants: Bar Espanyol, Bar Metròpolis, Pizzeria Les Xiques, Bar Pòdium
,Bar Societat i Bar la Llar. El preu de la tapa és de 2,5 € cadascuna i anirà acompanyada
de beguda a escollir. L’horari per realitzar la ruta de tapes serà :Els matins de 11.30 a
14.30 h i de 18.00 a 22.00 h per la tarda.
Així mateix, la regidoria d'Esports de Medi Ambient s’informa que el diumenge 18 d’octubre tindrà lloc la Pedalada 2015 i dins dels actes de la setmana de la mobilitat sostenible
i segura.
I per últim, la regidoria de Mitjans de Comunicació ha comunicat que ahir dijous dia 8 d’octubre es va fer la presentació del projecte del tanatori.

Des del primer dia ja vaig anunciar que faríem una oposició responsable,
seriosa i exigent, que estaríem amatents i seguiríem de prop l’acció del
govern municipal. Si no ho fa bé o no compleix ho criticarem i serem insistents. Nosaltres no escatimarem esforços en aportar propostes positives, des del primer moment, perquè com ben bé és diu tempus fugit,
locució llatina que significa el temps s’escapa i en què es convida a no
perdre’l i, només així, és com resoldrem els problemes de la gent. Ens
vam comprometre a treballar en favor de la gent, ocupéssim el lloc que
ocupéssim, i així ho estem fent. Ens hi deixarem la pell.
Després dels primers 100 dies de la constitució del nou consistori creiem
que el govern de la nostra ciutat ha de posar-se les piles. Per això, el grup
Socialista vam portar al ple de setembre per a la seva aprovació tres propostes, dues de les quals, la de l’antic col·legi de les Monges i la d’ampliar la partida pressupostària destinada a les beques als Universitaris, formen part de l’acord amb el senyor Adam Tomàs i que va motivar el nostre vot a favor a la seva investidura com alcalde. La tercera feia referència a dotar d’espais WIFI gratuïts els equipament públics en un moment
en què és imprescindible l’ús d’Internet per part de la ciutadania i l’accés
a les xarxes socials. Per això, vam proposat que l’Ajuntament disposi dels
mitjans necessaris per tenir aquest accés, ja que el dret a la informació
és un dret fonamental bàsic. Es tracta de tres propostes en positiu que
creiem que haurien de ser compartides per qualsevol govern de progrés.
Així va ser en el cas de la proposta de dotar de WIFI gratuït els equipaments municipals, que va rebre el suport del ple. També va prosperar, tot
i que amb l’abstenció de CiU, la moció en què demanàvem augmentar la
dotació econòmica als nostres universitaris en un moment en què els
governs de Catalunya i Espanya han retallat considerablement la quantia
de les beques universitàries en més d’un 30% i això ha provocat que un
número important de noies i nois d’Amposta hagin renunciat a aquests
estudis superiors. La dotació econòmica és molt minsa, en total 8.000€,
que provoca que, en molts casos, la quantitat per beca no superi els 70€,
per la qual cosa és una bona notícia aprovar que s’augmenti de forma
considerable.
Ara bé, el que no és positiu i ens dol més és que el govern no hagi aprovat la modificació del POUM respecte de l’edifici de l’antic col·legi de les
Monges per classificar-lo com a equipament i que hagi fet marxa enrere
respecte a la moció que ja vam portar en l’anterior mandat en què vam
obtenir, en aquell moment, el vot favorable del grup d’Esquerra
d’Amposta, ara al poder. Això lamentablement ens porta a pensar que el
poder ha canviat al senyor Adam Tomàs. Critiquem que l’alcalde es conformi ara amb la simple catalogació de l’edifici promovent així que també
sigui atractiu per un particular. Amb aquest canvi de parer s’afavoreix un
interès privat per sobre d’un interès públic, ja que la compra per part de
l’Ajuntament, en l’actualitat amb un preu molt assequible donat el mercat
immobiliari, permetria crear plans d’ocupació, llocs de treball, per tal de
rehabilitar-lo i que fossin els ampostins i ampostines els beneficiaris de l’edifici del col·legi de les Monges per destinar-lo a finalitats socials, educatives, culturals i artístiques.
Més d’una vegada hem compartit, quan ERC d’Amposta també estava a
l’oposició, posar en valor i donar suport al ric patrimoni associatiu i cultural que té la nostra ciutat. Malauradament, però, a la primera oportunitat
que hem tingut i quan només fa 100 dies d’un canvi de govern que
esperàvem fos il·lusionant, comprovem amb decepció que l’actual govern
no té prou ambició, la qual cosa ens porta a recordar l’anterior govern de
CiU. El que aleshores criticàvem ara continua igual.
Francesc J. Miró Melich
Portaveu municipal socialistes d’Amposta
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L'extracció de llots tòxics al pantà de Flix
acabarà a finals d'aquest mes d'octubre
El desmantellament de les instal·lacions i la depuració de l'aigua s'allargarà fins a l'estiu de 2016

L'extracció de llots tòxics del
pantà de Flix arriba a la recta
final i està previst que acabi el
31 d'octubre, com ha confirmat
l'alcalde Marc Mur, en declaracions a Catalunya Informació.
Mur ha celebrat que tot el procés de descontaminació s'ha dut
a terme sense cap incident i ha
reconegut el neguit que generaven els possibles efectes en el
medi ambient d'aquesta actuació, tenint en compte que era la
primera vegada que es feia a
l'Estat. L'alcalde de Flix ha explicat que les obres de desmantellament del complex i la depuració de les aigües acabaran l'estiu de 2016 i ha avançat que
planta de tractament de fangs
es desmuntarà amb la resta de
les instal·lacions perquè no és
viable la seva continuïtat.
Quan acabi la neteja dels fangs
començarà un període d'uns sis

mesos en què es depurarà l'aigua del recinte, s'acabaran de
traslladar els llots a l'abocador,
es segellarà el Racó de la Pubilla
i
es
desmantellaran
les
instal·lacions -situades en un
espai de 3.000 metres quadrats
vora el riu Ebre que la companyia Ercros ha cedit-. Mur ha assegurat que aquests treballs estaran llestos a l'estiu de l'any que
ve. La demanda de l'Ajuntament
de Flix perquè la planta de tractament de fangs es mantingués
en funcionament no serà possible. L'alcalde Marc Mur ha apuntat que la situació econòmica del
país i de les indústries, que
tenen altres prioritats abans del
tractaments dels seus residus,
no permetria que la planta fos
viable. Per tant, el seu desmuntatge s'inclourà n el projecte de
desmantellament de tota l'activitat, tal com ha informat ACN.
ACN

‘Tots som 9N’
Mobillització en defensa de la democracia i en suport als imputats pel 9N

El 9 de novembre de l’any
passat, més de 2,3 milions
de catalans i catalanes vam
votar sobre el futur polític
de Catalunya en el que ha
estat, fins el moment, el
major acte de sobirania viscut a Catalunya les darreres
dècades. Ho vam fer amb
un somriure, desafiant la
por, les amenaces i les traves de l’Estat espanyol. El
9N va ser un èxit col·lectiu,
de país: d’aquells qui van
votar i aquells qui van decidir no votar, dels voluntaris,
de les entitats i sindicats i

d'una gran majoria parlamentària. És per això que
els atacs per respondre al
mandat democràtic de la
ciutadania i posar les urnes
són també un atac a tots
nosaltres i a la pròpia
democràcia. La imputació
de l’aleshores vicepresidenta del Govern, Joana
Ortega, de la consellera
d’Ensenyament, Irene Rigau
i del President de la
Generalitat, Artur Mas són
un nou exemple de l’actitud
antidemocràtica de l’Estat
per intentar frenar, en va, el

procés polític que viu el
país. Davant aquest atac,
l’Assemblea
Nacional
Catalana, Òmnium Cultural,
l’Associació de Municipis
per la Independència i
l’Associació Catalana de
Municipis ‘fem una crida a la
mobilització en defensa de
la democràcia i en suport
als imputats pel 9N.
Els dies 13 i 15 d’octubre
hem de ser novament al
carrer per deixar clar que
tots som 9N, que Catalunya
ha emprès un camí il·lusionant i en positiu cap a la

construcció d’un estat independent i que davant els
atacs
antidemocràtics
l’Estat espanyol només hi
trobarà actes de fermesa i
de
responsabilitat’.
Per això s’han programat
les següents mobilitzacions:
- 13 d'octubre: concentració
a les 19.30 hores davant
dels ajuntaments de tots els
municipis de Catalunya- 13 i
15 d'octubre (matí): s’acompanyarà a les persones que
declararan als Tribunal
Superior de Justícia al passeig Lluís Companys 14-16.

Alcanar mostra els molins d’oli
En el marc de les Jornades Europees del patrimoni

Diumenge Alcanar va acollir
una de les activitats sobre
el Patrimoni Industrial del
Territori del Sénia. Es tracta
de Molins d’oli, testimonis
de la història, una ruta guiada per conèixer l’evolució
dels diferents mecanismes
utilitzats al llarg del temps
per elaborar l’oli d’oliva.
Acompanyats per la historiadora Helena Fibla, el grup
de participants va realitzar

un recorregut urbà per
conèixer la ubicació dels
principals molins (entre el
segle IX i mitjans del s. XX)
i van visitar alguns dels que
encara es conserven, com
el Molí de Francisco
Fabregat, que manté tota la
maquinària en perfecte
estat de conservació, o el
Molí de Carceller, construït
l’any 1799 i que va deixar
de funcionar a mitjans del

segle
XIX.
Aquesta activitat sobre el
Patrimoni Industrial del
Territori Sénia ha estat
organitzada per la Taula del
Sénia
i
l’Ajuntament
d’Alcanar en el marc de les
Jornades
Europees
Patrimoni
2015.
‘Retrats
d’Alcanar’
Dimecres s’inaugurà l’exposició “Retrats d’Alcanar. Via
Catalana
i
Festes

Quinquennals”, de la fotògrafa Audrey Tabary. La
mostra es podrà veure fins
al 8 de novembre a la
Biblioteca Trinitat Fabregat.
Captar el caràcter i les
emocions de les persones i
descriure-les a partir de la
fotografia. Això és el que
Audrey Tabary ofereix en
aquesta exposició composta per dues sèries de fotografies.
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Actuació de
millora a les
escoles de
Vinallop
L'Ajuntament de Tortosa ha
finalitzat els treballs de
manteniment i millora de
l'escola Divina Pastora de
Vinallop, que forma part del
ZER Mestral, junt a les
escoles dels Lligallos i de
Campredó. L'actuació consisteix en la millora dels
tancaments i repintat general, als quals cal afegir la
renovació de cortinatges
que es farà amb el suport
del
Departament
d'Ensenyament.
Aquest
dimarts han visitat les instal·lacions l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, l'alcalde pedani, José Antonio
Estíbalez, la regidora
d'Ensenyament,
Ana
Algueró, i el representant
dels Serveis Territorials
d'Ensenyament, Francesc
Benet, acompanyats de la
directora.

Tortosa reduirà un 30% el preu del
bitllet del bus urbà
Roigé, aquestes mesures
suposen una "important
aposta pel transport
públic".
La línia L3 s'ampliarà
entrant al nucli antic des
de l'avinguda Generalitat,
plaça Agustí Querol,
carrer Montcada, plaça
Mossèn Sol, Parador,
plaça Immaculada, avinguda Felip Pedrell, Pavelló
firal i avinguda Remolins.
Aquesta és una de les
millores que havien demanat des de les associacions de veïns, que
donarà un servei que fins
ara no tenien els residents
en aquests barris i que
beneficiarà alhora als
turistes en els seus desplaçaments pel centre
històric i als que s'allotgen
al Parador.

www.mesebre.cat

«El govern de CiU amb el
suport d’ERC i del PP tomba les
propostes socials del PSC»
Desacord del grup socialista tortosí

I farà arribar una línia al nucli antic
L'Ajuntament de Tortosa
està ultimant la tramitació
del nou contracte de
transport públic urbà que
es portarà a aprovació en
breu. L'objectiu és que es
pugui implantar durant el
2016, després de passar
pel preceptiu termini d'exposició pública. Segons
ha avançat la tinent d'alcalde responsable de l'àrea de Mobilitat, Meritxell
Roigé, es reduirà un 30%
de mitjana el preu públic
del bitllet del bus urbà. A
més, per primera vegada,
una línia de bus farà diferents parades pels barris
del centre històric i
Rastre, al nucli antic.
Concretament, es farà a
través de la línia L3 que,
actualment, va fins al barri
de Remolins. Segons
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Rebut de la brossa
El rebut de la brossa es
reduirà un 1% l'any 2016
a Tortosa i sumarà una
nova rebaixa que acumula
vora un -11% en tres anys.
Juntament amb la congelació de la resta d’impostos, aquesta és una de les
decisions que s'han aprovat aquesta setmana en el
Ple, així com la millora de
l’accés a l’Hospital.

Segons nota del
PSC Tortosa, el
portaveu Enric
Roig va posar
dimarts
‘en
evidència’ la nova
entesa entre ‘el
govern de CiU i
els grups municipals d’ERC i del
PP a l’hora de
votar en contra
de les propostes
de millora de l’espai públic i d’atenció a les persones que els socialistes
van portar al ple’. Es dóna la circumstància, a més, que
‘tant PP com ERC havien votat favorablement dues de les
tres mocions presentades en el mandat anterior, concretament perquè s’apliquessin tarifes especials al transport
públic per afavorir els que menys tenen en el context de
dificultat actual i per enllestir les obres de millora de les
escales d’accés a l’hospital i l’aparcament, que aleshores
també va aprovar CiU’.Tampoc no va prosperar la proposta socialista perquè ‘s’apliqui la normativa municipal respecte a les mitgeres dels edificis al costat de solars sense
edificar. Les tres mocions sí que van rebre el suport dels
grups municipals de Movem Tortosa i de la CUP’.

Esquerra recorda que «les esmenes als Pressupostos per acabar l’A-7 i
suprimir peatges a l’AP-7 han estat rebutjades pels governs espanyols»
I torna a presentar-ne per a l’any 2016

La Federació de l’Ebre
d’Esquerra Republicana de
Catalunya, com ja va fer
durant l’anterior legislatura
amb el govern del PSOE, i
aquesta amb el PP, va presentar un any més esmenes
als Pressupostos Generals
de l’Estat sobre els trams
encara no començats de l’autovia A-7 al seu pas per les
Terres de l’Ebre. Segons
nota d’Esquerra, aquestes
esmenes es van presentar al
Congrés de Diputats fa uns
mesos i van ser rebutjades

pel govern del PP.
Per la redacció del projecte
constructiu del tram de l’autovia A-7 entre La Jana –
Campredó es va presentar
una esmena demanant una
partida de 10 milions d’euros; per la redacció del tram
entre l’Aldea–El Perelló una
altra esmena demanava 2
milions; i per la redacció i
execució del tram entre el
Perelló- l’Hospitalet de l’Infant
una nova esmena demanava
una partida de 4 milions. Cap
va ser acceptada.

Gratuïtat dels peatges
AP-7 a l’Ebre
També, un any més, el grup
parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
ha presentat una esmena
als Pressupostos Generals
de l’Estat per l’any 2016
demanant una partida de
20 milions d’euros per
poder oferir la gratuïtat
dels peatges de l’AP-7 al
seu pas per les Terres de
l’Ebre mentre no hi hagi
una via ràpida gratuïta

alternativa a la N-340.
Tant els governs del PSOE
com el del PP sempre han
rebutjat aquesta esmena
d’Esquerra Republicana de
Catalunya per oferir la gratuïtat dels peatges del tram
de l’AP-7 entre Ulldecona i
Hospitalet de l’Infant, i
també esmenes que demanaven partides per acabar
l'autovia A-7.

El PSC demana la compareixença urgent de la ministra Pastor a la comissió de Foment del Congrés
per exigir solucions a la situació que viu la N-340
“Només un Govern i una ministra politicament autistes poden quedar impassibles davant del degoteig constant d’accidents. Autistes o alguna cosa pitjor...”

“Fins quan els ciutadans de
Tarragona i de la resta del
país haurem de suportar el
risc que suposa la manca de
seguretat, en part per la
manca de manteniment, de
la N-340?”, així de contundent s’ha expressat el diputat
socialista al Congrés, Joan
Ruiz, que ha afegit que
“només un Govern i una

ministra de Foment políticament autistes poden quedar
impassibles davant del degoteig constant d’accidents
que registra aquest via al seu
pas per les comarques tarragonines. Autistes o alguna
cosa pitjor...”, ha reblat. El
diputat tarragoní ha recordat
que el mateix ministeri ha
anunciat en diverses oca-

sions bonificacions pels
camions que circulessin per
l’AP-7, unes bonificacions
que s’han anant demorant
sine die. “Jo mateix, com a
diputat tarragoní, he impulsat
43 iniciatives parlamentàries,
per posar fi a aquesta situació, que s’han trobat amb el
silenci del Govern per resposta. Per tot plegat, ja anun-

cio que el grup socialista
demanarà la compareixença
amb caràcter d’urgència de
la ministra Ana Pastor a la
comissió de Foment del
Congrés a fi i efecte que
expliqui com és possible que
haguem arribat a aquesta
situació i quines accions
urgents pensa dur a terme el
ministeri”.

Esmenes
D’altra banda, el senador
socialista i portaveu adjunt
de l’Entesa pel Progrés de
Catalunya, Joan Sabaté, ha
presentat les quatre esmenes als pressupostos de
l’Estat per al 2016 que els
socialistes han entrat en el
seu tràmit al Senat. En concret, un milió d’euros per als

dos trams ebrencs de l’A-7,
500.000 per al comprès
entre la Jana i el Perelló, i
500.000 per al que va des
del Perelló a l’Hospitalet
(aquesta és la mateixa que
CDC i ICV); 10 milions per a
la segona fase del pla d’industrialització de les TE i
80.000 euros per a
l’Observatori de l’Ebre.
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L’Onada Bressol. Ens ho passem bé jugant!!! Racons de joc
Apredre jugant
Els racons de joc simbòlic és una de les propostes que es duen a terme als centres de L’Onada
Bressol. Aquests afavoreixen la participació lliure, que enriqueix la comunicació, integració, imaginació i creació. Els nens, escullen el racó on volen jugar dins dels límits que suposa compartir les diferents possibilitats amb els altres. Els racons de joc responen a les necessitats que tenen els nens/es
de conèixer als companys, de reviure lúdicament situacions quotidianes i de poder experimentar amb
la seva pròpia activitat diferents rols que hi ha al seu voltant. Són situacions de trobades que aprenen
a jugar en equip i a compartir entre iguals. Sempre entenem el joc com a eina imprescindible per
adquirir un aprenentatge significatiu.
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El jutjat número 2 d'Amposta investiga
les dietes i quilometratges cobrats per
l'exalcalde Manel Ferré
Els Mossos van practicar el passat 16 de setembre un requeriment
de documentació
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Justícia prepara la implementació de
l'oficina judicial a Amposta
Serà el setè partit judicial a Catalunya
El Departament de Justícia prepara la implementació de l'oficina judicial a Amposta. L'oficina judicial
es defineix com l'organització de caràcter instrumental que serveix de suport a l'activitat jurisdiccional de jutges i tribunals. Aquest nou model posa en
marxa canvis importants en l'organització interna
de l'Administració de justícia; fa possible introduir
metodologies de treball i criteris de gestió homogenis; permet racionalitzar els mitjans instrumentals,
incorporar TIC noves i distribuir les tasques de
forma més racional i especialitzada. L'objectiu és
aconseguir més agilitat en els processos.
El director general de Modernització de
l'Administració de Justícia, Xavier Fabregat, i el
secretari de Govern del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, Jaume Illa, a més del director
dels Serveis Territorials del Departament de
Justícia a les Terres de l'Ebre, Juan Aixa, han visitat
els jutjats i han mantingut aquest dimecres una reunió informativa amb tots els implicats.

Els veïns tornen a tallar la N-340 a les
Cases d'Alcanar i l'Ametlla
Ahir dijous
El jutjat número dos d'Amposta investiga les dietes i quilometratges cobrats per
l'exalcalde de la ciutat, Manel Ferré, entre 2011 i 2014. Segons ha pogut saber
l'ACN, el passat 16 de setembre els Mossos es van personar, simultàniament, a
les seus d'una desena d'entitats i organismes oficials -l'Ajuntament d'Amposta, el
Consorci de Salut i Social, el grup Sagessa, l'ACM o l'FMC, entre d'altres- per
requerir documentació. La investigació arrenca de la denúncia del regidor de
PxC, German Ciscar, que acusa l'exalcalde d'haver cobrat dietes i viatges al consistori per afers no relacionats amb el càrrec. Ferré sosté que només va percebre quilometratges per actes en representació de l'Ajuntament.
Agents de la Divisió d'Investigació Judicial dels Mossos es van personar a una
desena de seus d'entitats i organismes oficials d'arreu de Catalunya dels quals
Ferré ha format part -o encara en forma part- o amb els quals ha mantingut algun
tipus de relació institucional com a representant de diversos ens sanitaris catalans. L'actuació policial, que no ha transcendit fins aquest moment, es va fer per
ordre del jutjat d'instrucció número 2 d'Amposta, arran les diligències prèvies
obertes pel cas, i es va desplegar de forma simultània arreu de Catalunya per
evitar que s'ocultés o es destruís documentació.
Consultat per l'ACN, Ferré nega haver cobrat "dietes" al consistori i únicament
accepta haver percebut les despeses de quilometratge "justificades" per assistir
a "actes en representació de l'Ajuntament". L'exalcalde ha admès que disposa
d'un vehicle d'empresa del Consorci Social i de Salut per als seus desplaçaments, però ha precisat que "molts cops" utilitza el seu cotxe particular. Segons
ha relatat, l'organisme que presideix va facilitar als Mossos les "confirmacions"
demanades per l'autoritat judicial i s'ha mostrat confiat que les diligències s'arxivaran.
Delicte contra l’ordenació del territori com a promotor de la construcció
d’un xalet
L'exalcalde també creu que s'acabarà arxivant la seva recent imputació per un
delicte contra l'ordenació del territori com a promotor de la construcció d'un
xalet a l'espai PEIN protegit dels Ullals de Baltasar, al delta de l'Ebre. "El que es
diu no es correspon ni s'ajusta a la realitat", s'ha limitat a assegurar sobre la
denúncia formulada pel Seprona de la Guàrdia Civil al respecte. Els fets daten de
l'any 2004, quan era regidor de
Governació i va obtenir una llicència
D’altra banda, l’exalcalde de la
per construir un magatzem agrícola
capital del Montsià ha estat imputat
que, en realitat, segons l'institut
armat, és una segona residència.
per un delicte contra l’ordenació del
L'exalcalde considera que la imputaterritori com a promotor de la
ció és conseqüència de la "judicialització de la política".
construcció d’un xalet a l’espai PEIN

protegit dels Ullals de Baltasar

Les mobilitzacions veïnals per exigir
solucions a l'elevada sinistralitat del
tram ebrenc de la carretera N-340
van tornar ahir dijous amb un nou
doble tall de la carretera a l'altura de
les Cases d'Alcanar i l'Ametlla. Les
protestes, que reclamaven la gratuïtat de l'AP-7, continuaran malgrat la
decisió
de
la
Federació
d'Associacions de Veïns de Tortosa,
que ha anunciat que es desmarca de
l'estratègia de mobilització després
de donar-li suport des del primer moment. Segons el seu president, Josep Baubí, les entitats veïnals tortosines aposten ara per la creació d'un front comú per reclamar la construcció de l'autovia A-7 i la gratuïtat de l'autopista mentre no s'enllesteixi.
Tal com informa ACN, la federació que agrupa les entitats veïnals de Tortosa ha fet marxa
enrere i no secundà l'estratègia de la mobilització. El seu president, Josep Baubí, addueix
que les associacions ho van acordar així per unanimitat el passat dilluns. A partir d'ara, ha
afegit, treballaran amb l'objectiu d'impulsar un "procés per aglutinar el màxim d'institucions
i organismes de les Terres de l'Ebre i fer un front comú per demanar la construcció de l'autovia A-7, sí o sí, i la gratuïtat de l'autopista AP-7 mentre no es construeixi l'autovia".
Però, tot i el seu desmarcatge sobtat, les mobilitzacions continuen sense cap variació com
ja es va poder comprovar ahir.
La Federació d'Associacions de Veïns d'Amposta, que ha liderat l'organització de les protestes, va repetir el doble tall de carretera de la setmana passada ahir dijous a la tarda,
durant tres quarts d'hora, a l'altura de les Cases d'Alcanar i l'Ametlla de Mar.
Des d’Amposta, darrera del canvi de posicionament de la federació tortosina, veuen pressions polítiques per posicionar-se a favor de prioritzar la construcció de l'A-7 com a principal solució a l'accidentalitat de la N-340.
"En la reunió d'alcaldes ja vam veure la pressió que feien alguns municipis perquè anem en
una línia. Nosaltres vam marcar la línia i sembla com si vulguin reconduir allò que hem de
pensar. Els ajuntaments volien que ens definíssim. Tenim llibertat de pensar què volem i
volem unificar criteris. Hi ha gent que lluita pel desdoblament i altres per l'A-7. No ens
posem amb aquest dilema. Tenim la solució immediata i la tenim clara, que és l'autopista
gratuïta", ha apuntat el dirigent de la Federació, Llorenç Navarro.
No es pronuncien en contra de la construcció de l'autovia A-7, però recorda Navarro que
serà una tasca per als actors polítics del territori. Recorda, però, que, fins aquests
moments, no han obtingut resultats palpaLa federació veïnal de Tortosa ha
bles al respecte i és escèptic sobre la seva
construcció futura. I avisa de l'existència de
decidit fer marxa enrera.
possibles resistències polítiques perquè l'aiDes d’Amposta veuen pressions
xecament de barreres de l'AP-7 es materialitzi. FOTO: Sergi Queral.
polítiques
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Premis Vinari, la
Gran Nit dels
Vins Catalans
Els millors vins de
Catalunya es donaran a
conèixer avui divendres
9 d’octubre a l’Auditori de
Vilafranca, en un acte presentat per Xavier Graset i
Txe Arana.
La gala dels III Premis
Vinari, el concurs de vins
de Catalunya, dedicarà la
nit
a
promocionar
l'excel·lència del sector
vitivinícola i premiarà els
millors vins de l'edició
2015. Enguany, s'han inscrit 839 vins en total,
dels quals s'han classificat 122 referències que
es van jutjar en l'últim tast
del passat 14 de setembre al Celler de Rubí.
D'aquests vins finalistes,
com és habitual amb
presència ebrenca, es
descobriran els màxims
guanyadors de les diferents categories del concurs els vins presentats.

Els veïns de Flix decideixen on destinar 100.000 euros
del pressupost municipal
Del proper 2016
Tal com informa Aguaita.cat,
els veïns de Flix decidiran la
destinació de 100.000 euros
del pressupost municipal del
proper 2016. L’Ajuntament ja
ha obert el període perquè tots
els flixancos majors de setze
anys facen les seues propostes, que se sotmetran a votació
popular a finals del novembre.
Per poder supervisar tot el procés de participació, s’ha constituït el Consell de la Vila que
s’encarregarà d’agrupar les
propostes, valorar-les, i seleccionar-ne un màxim de quinze
perquè se sotmetin a votació.
El primer tinent d’alcalde de
l’Ajuntament de Flix, Francesc
Barbero, posa l’accent en la
voluntat del govern de “fer partícips als veïns de la gestió
municipal” i subratlla que “amb
votar cada quatre anys no n’hi
ha prou” per fer un govern
transparent i receptiu amb les

Els dies 17 i 18 d’octubre, Gandesa
celebrarà el casament reial
I una nova edició del Mercat de Productes de Proximitat

Gandesa prepara la segona edició del mercat de productes de
proximitat quilòmetre zero, amb
productes de la comarca i dels
Tres Territoris (Catalunya,
Aragó i País València), els dies
17 i 18 d'octubre a la Plaça del
Comerç.
Coincidint amb el certamen, la
capital de la Terra Alta Gandesa
recrearà per segon any consecutiu
les
activitats
del
Casament Reial 1319, el que es
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conegut històricament amb el
nom de la Farsa de Gandesa.
Una recreació teatralitzada d'un
dels episodis histò r ics mé s
rellevants que han tingut lloc a
la capital terraltina: el casament
reial entre l'infant Jaume de
Catalunya i Aragó, i la princesa
Leonor de Castella, l'any 1319,
un casament que no va fer-se i
per això la unió dels dos regnes
no es va poder produir.

propostes del veïnat.
Des d’aquest dimarts, les oficines municipals ja compten amb
diversos formularis perquè els
empadronats a Flix puguin fer
les primeres propostes sobre
la destinació dels 100.000
euros, que s’hauran de dedicar
necessàriament a alguna inversió dins el terme municipal. El
termini de recollida de propostes finalitzarà el proper 23
d’octubre i, posteriorment, el
Consell de la Vila valorarà les
propostes rebudes, amb l’objectiu d’agrupar les que siguin
similars i filtrar les que no s’escaiguin amb el projecte, formin
part del programa electoral de
l’equip de govern, o es considerin poc adequades.
Barbero destaca la voluntat d’obrir progressivament el govern
municipal amb la creació de
diversos consells vinculats a
sectors de la població.

Setmana de la Mobilitat
Sostenible a Móra d'Ebre
De l’11 al 18 d’octubre

Mora d'Ebre celebrarà
la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i
Segura de l'11 al 18
d'octubre. Sota el lema
“Tria. Canvia. Combina”,
la Regidoria de Medi
Ambient de l'Ajuntament
proposa a la ciutadania
la recerca de noves formes de mobilitat sostenibles, com ara anar a
l'escola o a la feina a
peu o en bicicleta.
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EN UN MINUT

Més
notícies
PRAT DE COMPTE ultima
una nova edició de la Festa
de l’Aiguardent, beguda típica de la població terraltina.
La Festa, que tindrà lloc
aquest cap de setmana, preten destacar la destil.lació
de l’espigol i dels olis essencials.
LA MARCA DE MEL DE
LUXE art Muria participa en
ANUGA 2015, certamen
internacional que tindrà lloc a
Colònia el dia 14.
EL CLUB DE TIR MONTSIÀ
disposarà durant els propers
30 anys dels terrenys on té
les seves instal·lacions, uns
terrenys que són de titularitat municipal però dels quals
el consistori en cedeix el seu
ús.
MÉS D'UN CENTENAR
D'ALUMNES es formaran
aquest curs acadèmic 20152016 a l'Escola d'Art i
Disseny d'Amposta (Esardi).
Ho faran en els quatre cicles
formatius (un de grau mitjà i
tres de superior) que ofereix
el centre, ubicat a la zona del
Castell d'Amposta.
L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE organitza un curs
“Fotos i vídeos amb el mòbil”
adreçat a persones majors
de 55 anys. Es tracta d’un
monogràfic de 4 hores, que
tindrà lloc els dies 20 i 22
d’octubre, on s’aprendrà a
fer anar la càmera, la seva
configuració bàsica, fer
retocs senzills, fer fotomuntatge divertits i fins i tot a
gravar vídeos. Així mateix,
l’Ajuntament deltebrenc ha
obert ja el període de matriculació per al nou curs
acadèmic 2015-2016 de les
Aules
d'Extensió
Universitària per a la Gent
Gran, organitzat pel Campus
Terres de l'Ebre de la
Universitat Rovira i Virgili i
l'Ajuntament de Deltebre. El
període d'inscripció estarà
obert fins al 30 d'octubre
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L'ocupació creix
un 5% a Amposta
La capital del Montsià és on més creixen els treballadors registrats a la SS
De les deu ciutats més
grans de la demarcació de
Tarragona, Amposta és la
que ha creat més llocs de
treball. Segons un reportatge publicat pel Diari de
Tarragona dimecres 7, a la
capital del Montsià el nombre de treballadors registrats a la Seguretat Social
ha crescut un 5% en l'últim
any (del maig del 2014 al
maig de 2015). Una xifra
força superior a la que ha
registrat el conjunt de la
demarcació tarragonina, on
l'increment en aquest
mateix període de l'any es
va situar en el 3,3% i també
més d'1,5 punts per sobre
d'allò registrat al conjunt de
l'Estat espanyol.
El creixement de l'ocupació
a Amposta està per sobre
del que han viscut les altres
ciutats més grans de la

demarcació com Tarragona
(2,9%), Reus (3,3%), Valls
(3,01%), Vila-seca (3,13%) o
Tortosa (2,8%).
L'alcalde d'Amposta, Adam
Tomàs, s'ha mostrat satisfet amb aquesta valoració
positiva i ha assegurat que

"amb les polítiques que
estem preparant per atraure empreses i activitat
econòmica, principalment
vinculada a l'activitat productiva, revertirem de ben
segur les dades negatives
de les que estem sortint".

L’Ajuntament de la Ràpita presenta la nova
programació teatral de tardor
La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita organitza la dotzena edició del Cicle de Teatre de tardor que portarà un total de vuit obres a l’escenari del Casal
Cultural El Maset. El cicle començarà el diumenge 18 d’octubre amb un espectacle de monòlegs i cobrirà un total de vuit funcions, la tarda dels diumenges a les 19.00h. La coincidència
amb la cita electoral del 20 de desembre farà que l’habitual cloenda amb el grup local Xip Xap
s’ajorni al mes de gener, en una data encara per concretar.
La Regidoria posa a la venda el dimarts 13 d’octubre a partir de les 9 del matí a les oficines
de Ràdio Ràpita els abonaments per a 7 funcions al preu de 20 euros. Les entrades de cada
funció costaran 5 euros. A més de les set funcions que entraran dins de l’abonament, la regidoria de Cultura ha programat una funció addicional –al mateix preu de 5 euros-, que serà el
diumenge 29 de novembre amb l’espectacle “You say tomato”, la darrera producció de la Sala
Trono de Tarragona. A banda del Cicle de tardor, aquest mes d’octubre també començarà la
temporada de “Dissabtes en família”, el cicle de teatre infantil que comptarà amb dues funcions aquest trimestre. Així, el dissabte 17 d’octubre a les 18.00h es podrà veure l’espectacle “Hansel i Gretel”, de la companyia de titelles Sebastià Vergés. I el dissabte 14 de novembre a les 17.00h serà la companyia Galiot Teatre qui pujarà a l’escenari per oferir una versió
del conte “En Patufet”. Les entrades dels espectacles familiars tenen un cost de 4 euros, 3
euros si es compra l’entrada anticipada presentant el carnet de biblioteca.

Exposició sobre la trajectòria vital i artística de l’escultor Julio
Antonio (Móra d'Ebre) al vestíbul del Campus Terres de l’Ebre
de la URV fins al 29 d'octubre.

Horta de Sant Joan rep la visita de Claude Ruiz-Picasso
El fill de Picasso s'interessa per les vivències del seu pare durant les dues estades al municipi terraltí

El passat dissabte, Horta de Sant Joan va rebre la visita de Claude Ruiz-Picasso, fill
del pintor Pablo Picasso i actual president de Picasso Admninistration
(http://www.picasso.fr) entitat encarregada a nivell mundial de gestionar totes les
autoritzacions i drets d'autor del llegat picassià. Després de dinar al Restaurant de
l’Hotel Miralles, Claude Ruiz-Picasso, acompanyat per familiars i personal de la seva
organització, va visitar l'Ajuntament d'Horta de Sant Joan, on va ser rebut per l'alcalde, Joaquim Ferràs. Després de signar al llibre d'honor municipal, va fer un recorregut pels carrers del municipi, acompanyat pel president del Centre Picasso, Elias
Gaston, i Salvador Carbó i Eduard Vallès, membres de l'equip directiu de l'entitat, i va
visitar també l'Ecomuseu dels Ports. Posteriorment, Claude Ruiz-Picasso i els seus
acompanyats es van traslladar al Centre Picasso, per conèixer de primera mà aquest
espai.
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Isabel Carrasco
SECCIÓ PATROCINADA PER:

«SOVINT TINC LA SENSACIÓ QUE ELS HI ESTEM FENT LA FAENA
A ALGUNS REPRESENTANTS POLÍTICS»
Una dona compromesa,
lliure, solitària a la part que
solidària. Regala el seu
temps en defensar causes
que afecten significativament el nostre territori.
Dona familiar, amiga dels
seus amics, que avui dia en
són molts però que demà,
en seran encara més.
Montse Castellà és una
dona de fortes arrels i fort
trepitjar vers la terra que la
va veure nàixer i de la qual
difon la cultura arreu del
món.
Més Ebre: Montse, defineix-te
com a dona.
Montse Castellà: Preferixo
definir-me com a persona,
sense classificacions de sexe.
En general, sóc poc amiga de
les etiquetes i definicions, porten a l’exclusivitat i limiten, però
per intentar respondre’t podria
dir-te que visc la vida que vull
viure, busco sempre la llibertat,
la valentia, l’autenticitat i aplicar
allò que deia Epíctet: ‘No reprimas nunca un impulso generoso’. Com a persona intento
seguir l’exemple de mons iaios
i mirar de ser-ho per a mons
nebots i amics. Sempre penso:
si ara em caigués un llamp al
mig del cap i em fulminés de
cop, on voldria que m’agafés?
què voldria estar fent? amb qui?
i allí vaig, allò faig o amb aquella gent estic.
ME: Montse Castellà i la
Plataforma Trens Dignes:
Després de 2 anys de lluita per
reivindicar uns trens dignes,
que s'ha aconseguit? Tenim
prou consciència i estem prou
sensibilitzats? Com queden
actualment les TE dintre d'aquest mapa?
MC: Són dos anys de plataforma que recullen lo descontent
de dècades, ara simplement
hem concentrat argumentació i

Foto: Pau Bertomeu

l’hem visualitzat, treballant molt
des de la base. S’han aconseguit certes millores i se’ns té
més en compte. Com a territori sí que tenim consciència i
sensibilització, perquè per
desgràcia hi estem massa habituats. També és cert que de
vegades tanta lluita pot acumular cansament o desànim, però
en certs moments és lícit (com
en qualsevol altre aspecte de la
vida) i tampoc això no vol dir
que faça falta d’implicació.
Fixeu-vos: plataforma en defensa de l’ebre, en defensa del
transport públic i del tren, en
defensa de la terra del sénia,
en defensa de l’energia neta...
Totes tenen en comú la paraula ‘defensa’, i si ens hem de
defensar és que algú ens
ataca: amb transvasaments,
pèrdua de transport públic,
terratrèmols, nuclears... Ja ens
agradaria jubilar les camisetes
reivindicatives, però de
moment encara no podem.
Sovint tinc la sensació que els
hi estem fent la faena a alguns
representants polítics. Estes
lluites són una cursa de fons,
cal ser constants. Lluitar servix.
ME: Montse Castellà i la

Plataforma antitransvasament:
Et decep tants anys de lluita
pels recents resultats?
MC: A nivell humà, no només
no em decep sinó que probablement és l’experiència vital
més enriquidora que he viscut.
Ser portaveu de la PDE entre el
2000 i el 2004 va ser un orgull
i un aprenentatge, territorial i
personal. La bondat és revolucionària: amistats nascudes llavors sabem que perduraran
per sempre. De la mateixa
manera que hi ha gent amb qui
no t’hi has vist mai més o amb
qui no encaixes però amb qui
vas ser i ets capaç de lluitar
per una causa comuna: lo riu.
La decepció arriba quan el sentit comú no preval per damunt
dels interessos econòmics i t’adones que estirant del fil la
corrupció arriba fins i tot al
camp de la matèria hidrològica. Prevalen arguments polítics
i econòmics i no científics i els
poders fàctics encara actuen
amb actituds caciquils. Fa
molts anys que s’intenta agredir el riu i el seu entorn des de
diferents àmbits, però tantes
vegades com ho intenten, tantes altres es trobaran un país

(no dic només un territori) en
contra defensant la terra i l’aigua que ens donen vida.
Alguns no s’adonen que estan
intentant matar la mà que els hi
dóna de menjar.
ME: Montse Castellà cantautora: Amb quin idioma interpretes
millor els missatges de les
teves cançons, independentment del lloc on et trobes?
MC: Si sóc bilingüe al parlar ho
he de poder ser al cantar. Dit
això, el català, amb l’accent de
la varietat tortosina, és la llengua amb que mons iaios i mons
pares em contaven contes, és
per tant la primera que em ve al
cap quan escric. Igualment, la
riquesa dels idiomes fa que
cadascun tinga la seua musicalitat especial i m’agrada usar-les
totes. Em sento molt còmoda
cantant amb els dos i creo indistintament amb els dos.
ME: Quina és la teva font d'inspiració? El teu millor estat anímic a l'hora de compondre?
MC: El silenci i la Natura, que
sovint van de la mà, són sempre un espai on poar idees en
tant que t’ajuden a portar-te
dins teu, que és des d’on han
d’acabar sortint les cançons, i

una cançó la comences tu
però l’acaba el públic: qui l’escolta la fa seua i li fica rostres
a la història, intensitat als
moments. És bo escriure i
crear des de diferents estats
d’ànims, no donar mai cap idea
per dolenta, d’entrada, i persistir-hi. La inspiració com a tal no
crec que existisca, és obsessió, és treball, constància. A
l’estudi de casa meua hi tinc
pintada una frase a la paret, de
punta a punta: ‘Cuando llegue
la inspiración, que me encuentre trabajando’, és de Picasso.
ME: En quin instrument t'acompanyes millor amb el piano
o guitarra?
MC: Tenint en compte que, als
10 anys, el meu professor de
guitarra em va dir que jo no
servia per a la música i em van
borrar del conservatori i que
tot el que sé de piano és autodidacta sense haver anat mai a
classes, no sé què dir-te! (somriures). Una cosa és certa,
toco el piano però no sóc pianista. De la mateixa manera
que no és el mateix vendre llibres que ser llibreter. Amb el
piano sé i puc acompanyar-me
dignament, però el meu instrument de sempre és la guitarra.
A més, crec que és dels instruments més bonics: l’has de
tocar abraçant-lo...
ME: El teu alè, tal com artista
que ets, entela el mirall. Així
d'entelats estan els ulls dels
governants que no poden
veure la realitat que els envolta? Faig referència a la recent
aprovació del Pla de Conca.
MC: Massa bé que hi veuen,
esta és la realitat. Aquells qui,
des d’esferes de poder, aproven plans que saben fidedignament que són nocius i contraris
als objectius que haurien de
perseguir les institucions que
governen, no poden al·legar
ignorància: tenen les dades

científiques al seu abast.
Descartada la ignorància, ens
queda la malícia i la cobdícia,
és així de trist. Actuen amb traïdoria i sempre en nom d’un
malentès progrés. A tots estos
els hi diria que no són dignes
de l’herència rebuda dels nostres avantpassats i que es llegisquen el discurs de Miguel
Delibes fet el 1975 quan va
entrar a formar part de
l’Acadèmia Espanyola de la
Llengua ‘El sentido del progreso en mi obra’.
ME: Imaginem els punts cardinals que defineixen el sentit de
les nostres terres. Ubiquem en
cada extrem un cantautor: Lluis
Llach, Paco Ibañez, Labordeta
i Joan Manel Serrat...
MC: Nord: Lluís Llach (sent que
ve de l’Empordà i ha sigut i és
un referent). Est: Paco Ibáñez
(amb la seua amistat i el seu
missatge, on és ell sempre surt
el Sol). Sud: Labordeta (com la
bona garbinada, sempre en
contra de les injustícies, unflant
les veles dels llaüts). Oest:
Serrat (sentiments expressats
amb els mil colors d’un capvespre pausat i emotiu).
La rosa dels vents, però, té vuit
puntes, i si em permets hi afegirem el SE, SO, NE i NO amb
noves generacions de cantautors: NE: Cesk Freixas (Sant
Pere de Riudebitlles, Penedès);
SO: Guiem Soldevila (Ciutadella,
Menorca); SE: Pau Alabajos
(Torrent, València) i NO: Meritxell
Gené (Juneda, Lleida).
ME: Els teus projectes?
MC: Ben senzill: seguir aprenent de la vida i dels que m’envolten, jugar i créixer amb
mons nebots, riure amb les
amigues i seguir convertint l’afició en professió per poder continuar vivint de la música.
Necessitem que la cultura siga
una eina de revolta i construcció amable i ferma.

DIVENDRES 9
D’OCTUBRE
DE 2015

diarimés
ebre

ESPORTS

www.mesebre.cat

11

DREIVER VA JUGAR AMB EL CATLLAR, CONTRA EL JESÚS I MARIA, DIUMENGE

Eto’o va avisar

Impugnació
No han passat sis mesos des que el jugador va estar, precisament, al Jesús i Maria

Una formació del Jesús i Maria.

El Jesús i Maria va empatar al camp del Catllar. Un empat èpic perquè el conjunt d’Àngel Garcia perdia per 3-1 quan mancaven cinc minuts pel final. Però una assistència del debutant Gallego, va permetre el gol de Taranilla. I el propi Gallego, amb l’esperit partidalenc empenyent, va empatar a la sortida d’un córner (90’). Era un punt treballat i que significava seguir la ratxa.
El punt és positiu, però, seguint la reglamentació, el Jesús i Maria ha impugnat el partit. Dreiver, del Catllar, va fitxar amb el
Jesús i Maria, precisament, a finals del mes d’abril. Va acabar la lliga passada i ara ha tornat al Catllar. Però no pot jugar, segons la normativa, fins al cap de sis mesos. O sigui, a finals d’aquest mes. Diumenge va jugar 68 minuts. I no podia. El Jesús i
Maria n’era sabedor perquè el jugador va estar fins al juny al club de l’Aube. El J. i Maria rebrà demà el Castelldefels (17h).

La setmana passada parlava
de la campanya iniciada per la
Federació, amb les pancartes
que es mostraven abans de començar els partits, amb el missatge ‘Prou a la violència al futbol’.
Recordo que, a la vegada,
vaig incidir amb la violència verbal i les conseqüències que poden tenir les provocacions. Així
és.
I ara ens situem. Fa uns
quants anys, el Saragossa estava a Primera, un partit del
Barça a la Romareda va propiciar que Samuel Eto’o, en un
moment de la confrontació, decidís marxar del camp pels insults xenòfogs que estava rebent. Era la seua reacció. En
aquell instant va poder semblar
una reacció exagerada. Però va
ser la que va tenir. De descerebrats n’hi ha a tots els camps,
també és cert. Però la resposta d’Eto’o que, a més, va parar
el partit en un moment que li interessava, fou un punt d’inflexió.

Es un afer greu. I ja sabem
les sancions exemplars que
han rebut clubs de primer nivell
per situacions similars.
I ara vaig al tema. En el que
portem de temporada, he vist
xiular àrbitres magrebins que
han hagut d’escoltar barbaritats. I jugadors de color que
també reben greus insults.
Es veritat que els culpables
només són una minoria entre
les aficions. Una minoria que té
com a objectiu faltar i provocar.
Però crec que tots plegats hem
de reflexionar. I frenar la dinàmica d’insults, racistes i de qualsevol mena. TOTS. Sino un diumenge podem veure a un
àrbitre o a un jugador seguir el
camí que va iniciar Eto’o fa anys
a la Romareda.

CANAL TERRES DE L’EBRE
Empat i impugnació

El partit va acabar amb empat (3-3), amb remuntada èpica en els darrers cinc minuts. El reglament indica que
un jugador no pot tornar a jugar amb el mateix equip fins passats sis mesos. Dreiver va fitxar, procedent del
Catllar, amb el Jesús i Maria a finals d’abril. Ha tornat al Catllar i no pot jugar fins finals d’aquest mes

TERCERA DIVISIÓ

PRIMERA CATALANA

El campió pateix però guanya

La Rapitenca s’impulsa

Complicada victòria contra el Santfeliuenc

La nota negativa: les sancions de Moha (4) i Marquès (1)

L’Ascó va avançar-se aviat
amb el 2-0, amb els gols de
Virgili i d’Argilaga. Al minut 17,
2-0. Però aquest Ascó encara
està mancat de la seguretat
necessària. I el 2-0, a més, va
acomodar. El partit es va fer
llarg. A la represa, amb un
món per davant, el Santfeliuenc va reduir distàncies.
L’Ascó va haver de patir i es
que va acabar tancat darrera i
sense aporfitar les opcions de

contraatac que tenia. El Santfeliuenc va empènyer i hagués
pogut empatar. Al final, sofriment però tres punts valuosos
per la confiança.

Proper rival

L’Ascó visita diumenge el
Granollers
(12.30 h).

La Rapitenca va guanyar el
Torredembarra (2-0). Un partit
gris i que va començar força
bé quan ben aviat una genialitat de Xavi Anell va suposar
l’1-0. El duel estava controlat
pels locals que van veure
com el Torredembarra es va
fer un autogol que fou el 2-0.
Tot semblava que seria per
gaudir-ne. Però no fou d’aquesta forma. La confrontació va entrar a la segona part
en un ball d’imprecisions i la
fortuna per la Rapiteca va ser
que el Torredembarra no va
fer sensació de poder marcar.
La nota negativa, l’expulsió
de Xavi Marquès, el debutant
a la Devesa. I, en un duel sense complicacions i que fou
correcte, una petita batussa
davant de les banquetes va
acabar generant l’expulsió de
Moha, sancionat ara amb
quatre partits.
La Rapitenca, amb nou, va

tancar files i va esperar el final d’un partit que, malgrat no
ser bo, deixa als rapitencs impulsats amb els darrers resultats. La nota negativa, com
hem dit, les sancions. I ara
venen dos partits seguits fora.
El segon serà el derbi al
camp de l’Amposta.

La setmana vinent, MINUT 91 a Canal TE serà en
dimarts, 17.30 h i 21.30 h

VAM AVANÇAR-HO DILLUNS A CANAL TE

Raül Jiménez, torna a la
porteria de l’Amposta

L’Amposta va viure una desfeta diumenge passat. Va perdre 0-5
amb el Sant Ildefons. El resultat no reflecteix el que va succeir al
camp però els gols psicologicament claus que va marcar el conjunt
barceloní i la feblesa que va mostrar l’Amposta van acabar condemnant. La segona meitat va ser una agonia, amb malestar per una part
dels aficionats, algun d’ells carregant contra el tècnic. La debacle del
resultat està clar que és dolorosa. Teixidó considerava que “hem
d’assumir responsabilitats. La golejada és un resultat que fa mal. Ens
hem d’aixecar i començar a veure que potser volem fer un futbol
massa combinatiu que no ens correspon. Hem de millorar en diverses facetes, una d’elles aquesta”. Iniesta, el porter, fou expulsat. A
MINUT 91, a Canal TE, Celma Confidencial va avançar fa dues setmanes que Raül havia tingut converses informals amb un equip de
1a. Catalana ebrenc. Dilluns, Celma informava que el fitxatge de Raul
per l’Amposta estava a punt de fer-se. Dimarts fou una realitat.
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16.30 H, A LA SANTA CREU DE JESÚS

Catalònia-Tortosa, derbi per demà dissabte
Es el partit de la jornada
El Catalònia rebrà demà dissabte
el Tortosa (16.30 h). Un derbi que
de ben segur crearà molta expectació a la Santa Creu i que és una
bona prova per al Tortosa, actual
líder, perquè afronta el primer
derbi de la temporada com a visitant. El partit es presenta interessant i els jesusencs voldran millorar la imatge que van oferir a
Gandesa, diumenge passat, i recuperar la que van mostrar fa
quinze dies, a casa, contra l’Ampolla. A Gandesa, tot i que els verdiblancs es van queixar de diverses decisions arbitrals (un

possible penal a Toni amb el 2-0),
l’equip es veure superat pel rival,
sobre tot al primer temps. El propi Enric Aleixendri així ho comentava en acabar la confrontació:
“No hem de buscar excuses, ni
factors externs. El Gandesa ens
va superar i va merèixer la victòria”. Cal destacar el retorn de Toni i d’Iniesta, que divendres va jugar i va marcar amb el filial i que
a Gandesa va jugar uns minuts.
Sergi també es recupera amb el
filial i el dubte per demà és el de
David Cosido, amb molesties al
genoll.

El Tortosa arriba al derbi de
demà com a líder després de la
sofrida victòria contra l’Hospitalet
(3-1) en un partit dels que en poden haver-hi molts a l’estadi davant de rivals incòmodes, que es
creixen, i amb un Tortosa que li
costa, de moment, saber enfrontar-se. Amb el 2-1, gols d’Asin i
Arnau, el duel no va quedar finiquitat fins el minut 87, amb el gol
de Yassine. Important la tornada,
amb gol, d’Arnau.
Va debutar Calsina, amb el Tortosa, diumenge passat.
JESÚS CARDONA

VICTÒRIA DEL R. BÍTEM AL CAMP DE LA CAVA (2-3)

DILLA (2) I POL VAN MARCAR

Un ‘hat-trick’ de Miguel decideix el derbi
El R. Bítem va guanyar el
derbi al camp de la Cava (2-3).
Era un partit especial per esvair dubtes, pels dos equips. I
la Cava és qui es queda amb el
neguit de no poder despegar
en un inici de copetició en el
que li està costant fer-ho, i en
el que les errades que té a les
dues àrees li passen factura.
Ferran va fer l’1-0 però arran
de l’empat de l’ampostí Miguel, el R Bitem es va posar
dins del partit. La Cava, feble
defensivament, va rebre dos

gols més de Miguel en moments claus, al final de la primera meitat i a l’inici de la represa. La Cava va reaccionar i
va intentar-ho però, tot i fer
Jaime el 2-3, no va poder empatar.
Guillermo Camarero, tècnic
local, manifestava que “va ser
un partit en el que durant moltes fases vam dominar, tenint
la posessió i jugant bé. Però
estem acusant indecisions en
l’aspecte defensiu que ens
costen gols i també ens falta

1-0, GOL DE ROBERT, DE PENAL

concertar les situacions de gol
que creem, que en són moltes”. Guillermo creu que “l’equip té marge de millora i estic

convençut que la dinàmica
canviarà”.
Nacho Pérez va fer un plantejament atrevit que li va sortir
bé. El tècnic, del partit, apuntava que “penso que per propostes, joc i ocasions, els dos
equips mereixiem guanyar. Per
nosaltres els tres punts són
imporants després de tres jornades i hem de seguir progressant amb la confiança que
ara ens dóna un resultat positiu com aquest obtingut en el
camp d’un equip com la Cava”.

L’Ulldecona baixa a la represa i cedeix un
empat amb el Roda de Berà

L’Ampolla va guanyar la Canonja amb un gol de Robert, de penal, al
primer temps (1-0). Segons el tècnic Baltasar Capera, “a la primera
meitat, vam esta força bé, controlant el partit i tenint altres opcions a
més de gol de penal. Penso que mereixiem haver-ne marcat un altre.
I a la represa, com era de preveure, la Canonja va buscar l’empat però
nosaltres vam estar molt ben posats i vam saber llegir el partit mantenint un resultat que era molt important per ampliar la confiança en
l’inici del campionat”. L’Ampolla té ara 7 punts i diumenge visita un rival de la seua lliga, el Torreforta. La Canonja, molest amb arbitratges
des de la primera jornada, va reclamar una jugada de gol anulada.

L’Ulldecona va fer, probablement, el pitjor partit del que portem de
campionat. A la primera meitat encara va estar ben posat i Chimeno
va fer l’1-0. Va ser llavors, segons Sergi Navarro, el tècnic, “quan vam
tenir dues ocasions clares per haver deixat el partit encarrilat. No les
vam transformar i a la represa, amb els minuts, el Roda va guanyar
metres. Nosaltres vam baixar i vam defensar massa enrera. Però no
vam poder sortir, malgrat de disposar de diversos contratacs per haver sentenciat”. Va ser arran d’un penal quan va venir l’empat del Roda de Berà. Un empat que va ser el més just, tal com va anar el partit. Amb l’Ulldecona ha estat baixa Oriol Grau. I Saül també.

DERROTA AL CAMP DE R. BONAVISTA (3-0)

cdtortosa.net

El Tortosa va guanyar l’Hospitalet i demà visita el Catalònia.

ELS LOCALS VAN BUSCAR L’EMPAT I VAN ESTAVELLAR UNA PILOTA AL TRAVESSER

Persecució de Mateo Moreno al Camarles
del Baix Ebre podia entrar en
el partit fins que es va xiular
un penal amb expulsió, que
els camarlencs van qualificar
d’increïble. Amb el 2-0, Bartolo també expulsat de la banqueta i amb una tercera expulsió visitant, no va haver-hi
duel i el Racing Bonavista va
marcar el 3-0.
Des de Camarles s’ha volgut passar pàgina i oblidar la
incidència, malgrat la indignació que existia diumenge des-

El Gandesa, amb dues victòries seguides (7 gols a favor i cap rebut) i juntament amb el triomf contra el Valls per alineació indeguda
dels vallencs, s’ha recuperat. I diumenge contra el Catalònia va demostra-ho, amb un primer temps de domini i control del partit i amb
un joc fluid i vertical, liderat per Soldevila, que li va suposar crear
ocasions, a més del gol de Dilla. L’1-0 al descans era curt pels mèrits de l’equip gandesà. A la represa, el partit va igualar-se i el Catalònia va reaccionar, mentre el Gandesa va haver de fer un pas enrera. Però al contraatac, va venir el 2-0, amb assistència de Cristian
a Pol que no va perdonar. El Cata va reclamar un possible penal a
Toni, però fou el Gandesa qui va tenir les millor ocasions amb espais per davant. Així Pol va provocar un penal que Dilla, el pichichi
amb cinc gols, va aprofitar per signar el 3-0, una victòria convincent
d’un Gndesa que tira per amunt, com s’esperava.

CHIMENO VA TORNAR A MARCAR (1-1)

L’Ampolla s’apuntala amb el segon
triomf a casa, contra la Canonja

El Camarles va perdre al
camp del R. Bonavista per 30. L’actuació de l’àrbitre Mateo Moreno va ser determinant, amb el seu criteri
fulminant pels camarlencs.
Els de Bartolo es van quedar
amb vuit als 20 minuts de la
represa.
Les primeres dues grogues
a Sansaloni ja van reflectir la
rigorositat del col.legiat amb
els ebrencs. Però, malgrat l’10, semblava que el conjunt

El Gandesa recupera la seua
essència, golejant el Catalònia

prés del partit.
L’equip, amb baixes per
sanció, rerà demà dissabte la
Riera.
Ruibal, que ja va entrar a la
convocatòria, podria tornar a
jugar.

Amb 8

El Camarles es va quedar
amb 8 al minut 65

L’Alcanar s’emporta el derbi a Godall
L’Alcanar va sumar la segona victòria seguida, al camp
del Godall (2-3). Un partit que
va començar amb un gran gol
d’Ivan, des del centre del
camp. Remuntava el Godall,
amb gols de Valverde i de Joan, de penal. Els visitants van
reclamar falta del davanter,
prèvia al penal. Amb el 2-1, a
la represa, l’Alcanar va ser
més incisiu i Adrià, amb un

gol marca de la casa, va fer el
2-2. El partit es va obrir i el jove colombià, instal.lat a la Ràpita, Bryan Hurtado, va inventar-se una genialitat que fou el
2-3. Bryan és conegut per
Neymar, pel seu pentinat.
El Godall va apretar molt en
els darrers minuts, buscant
l’empat. Però no va tenir encert i, a més, va topar amb el
travesser. Per la insistència,

els godallencs mereixien puntuar. Ramon Callarisa, sancionat, va estar darrera de la
banqueta. Va debutar com a
tècnic del Godall.

Neymar

Bryan, el Neymar de
l’Alcanar, va fer el tercer gol
visitant (2-3)
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L’opinió de Joaquin Celma. EL MINUT 91

Amposta, xàfec o diluvi
Només es porten cinc jornades i l'Amposta ja està en posicions complicades com la
temporada passada, quan en la jornada 5 tenia cinc punts. Ara en té solament quatre. Dels partits jugats, 2 per oblidar. La segona part a Vila-seca es guanyava 0-2 i es
va perdre 3-2. Els jugadors locals, a la represa, van passar com una piconadora. Diumenge, aquest setmana l'S Ildefons va ser un huracà cinc gols. Està en crisi l'Amposta? Jo crec que no, però és bon fer balanç. El Madrid i el Barça tampoc estan fins, és
un accident el de l'Amposta en aquest inici. Fa tres temporades que pateix un mal inici, fa dues campanyes sinó arriba Gerard Zaragoza potser avui seria equip de Segona catalana. La passada temporada fins a la jornada 11, només es van guanyar dos
partits o sigui que de moment no cal alarmar-se. Té millor equip que la passada temporada, els nous jugadors Sabaté, Adrià Ribera o Omar s'estan adequant a l'idioma
de Teixidó.
Però llavors, què li passa a l'Amposta? És el segon equip més golejat juntament amb
el Reddis? Llavors passa alguna cosa, com en el Barça, que és un colador. La defensa i la porteria no estan fins i els punts forts dels equips de Teixidó ha estat sempre
l’aspecte defensiu. Alguna cosa no quadra. Error greu d'aquest club fou no renovar a
Diego. Les diferències econòmiques eren poques. Si haguessin jugat com la passada
temporada Diego i Iniesta un altre gall cantaria. Ara arriba Raül Jiménez per aportar
ofici i per donar un plus a l'equip. El que està clar és que el dissabte al camp del Reddis poden haver-hi molts canvis. És bo de vegades perdre, tot i que la golejada a casa és molt dolorosa, per esmenar errors ja que la temporada és llarga. Mirin com va
començar el Gandesa i ja porta dues jornades que se’n surt, amb 7 gols marcat i no
cap rebut. Súper Teixidó, a estones, està nerviós, depèn del tema que li toquin. Segons qui és, es puja per les parets. Això si, sap calmar-se i és que porta 44 anys de
professional, entre jugador i entrenador. Un servidor li ha preparat una sorpresa per
a properes setmanes. Bona o dolenta? Ho hauran d’adivinar.
Aquesta temporada Becerra està més vigilat malgrat que ja ha fet gols. Però és una
referència i ho seguirà sent. Callarisa està millor que la passada campanya i els fitxatges són millors que els jugadors que van causar baixa però l’Amposta té un problema: la banqueta. La plantilla és curta. No té molt potencial. Li passa com al Barça,
mentre el seu etern rival, la Rapitenca, és tot el contrari, una banqueta de luxe per
això està on està.
El que em preocupa més de l'Amposta és el planter. No té cap equip en categoria Preferent i només un juvenil, cadet i infantil. Temporades enrera hi havien més equips,
això si, hi ha cinc alevins però que són poc germen per una pedrera que fa anys era
la segona o la tercera d'aquesta comarca i ara li han passat ja altres clubs, Ascó o
Ebre Escola, per exemple.
Tot plegat, el que li passa a l’Amposta és un xàfec però si perd al camp del Reddis,
pot arribar una tormenta forta. L’equip necessita el punts com el menjar i és que després afronta el derbi contra la Rapitenca, un altre hàndicap. Jo crec que això és un
refredat, que aquest equip té fusta per sortir del pou, però ull que si en les properes
set jornades, l'equip segueix en descens pot haver diluvi i en la barca de Noé poden
sobrar passatgers. Jo li desitjo el millor a aquest equip, té una gran afició futbolera,
un gran entrenador i un crac, Becerra. Sort al camp del Reddis, se la mereixen.
1A CATALANA. JESÚS I MARIA I RAPITENCA SOMIEN AMB L’ASCENS. Els equips d'Àngel Garcia són lluitadors, perdia 2-0 a la Ràpita i va empatar i aquesta jornada, partidàs, perdia 3-1 i va empatar. Tres protagonistes, Alberto Cuenca amb 36 anys ja és
el crac juntament amb Taranilla i un David Gallego que s’estrena. Compte a la dada:
quatre equips de Tarragona estan en zona de descens i entre els deu primers només
dos de la província: Rapitenca i Jesús i Maria, que somien amb l'ascens.
2A CATALANA. UNA LLIGA CADA VEGADA MÉS AJUSTADA. En aquesta lliga pot guanyar un partit qualsevol, de moment molta igualtat. Quina emoció: els primers 4 classificats, tres ebrencs: Tortosa (líder), Gandesa i Camarles i només el Godall en descens. Però els asseguro que aquesta temporada dos equips ebrencs baixaran com a
mínim. Tortosa va guanyar però l’Hospitalet va plantar cara. El 3-1 definitiu no va ser
fins al minut 89. La Cava va perdonar en defensa i Miguel Reverté va traure el seu fusell amb tres gols. Vaig dir que aquest jugador faria una gran campanya i ja ho confirma: sis gols en cinc jornades. Torna a estar il·lusionat. El Gandesa ja és el de sempre: en dues jornades 7 gols i cinc de Dilla que apunta a tenir el seu millor any. Va
sortir noquejat el Jesús Catalònia que va fer un mal partit. Al Camarles li van robar la
cartera a Bonavista. Va acabar amb 8 jugadors i Bartolo expulsat, fins el míster local
va reconèixer que "l'àrbitre s’ha carregat el partit". Alcanar, el seu mister segueix
traient petroli, en els cinc partits ha marcat i porten dues jornades guanyant. Ampolla ja porta dues jornades amb triomfs en el seu feu, diumenge davant d'una Canonja
que porta tres jornades en les que li anul·len un gol. Uldecona, va marcar com sempre Chimeno, empat just. Va ser el pitjor partit dels cinc disputats. La Riera i Torreforta es van posar d'acord empatant i són els dos únics invictes d'aquesta categoria.
3A CATALANA. COMENÇA A DEFINIR-SE LA LLIGA. Aquesta cada vegada està més definida. Dels meus favorits en els pronòstics, solament tres no responen. Flix, que va
donar bona imatge al Perelló, Móra la Nova, que va fer un bon partit a Santa Bàrbara
i també dissabte a l’Atmella i Deltebre que li falta punx, sol un partit guanyat en cinc
jornades. Ja només queden tres equips imbatuts: Roquetenc, Batea i S. Bàrbara, són
els més regulars. Això ja confirma que van a per l'ascens. Un líder que és una sorpre-

S BÀRBARA-GINESTAR 6-3

PERELLÓ-FLIX 2-0

HORTA-VILALBA 1-0

Partit per no oblidar

S’enlaira

Primer triomf hortolà

El S. Bàrbara progressa amb una
nova victòria, que fa bons els
empats anteriors. El partit va ser
vibrant i elèctric amb un Ginestar
que no va decebre i que va estar
dins del mateix fins a manca de
deu minuts, amb el gol de Royo
que era el 4-3. Però un altre autogol visitant va significar la sentència amb el 5-3 i De la Torre, golejador, va culminar el triomf (6-3).

El Perelló va superar el Flix (2-0) i
encadena un altre resultat positiu
i s’enlaira a la taula. Malgrat les
baixes, el conjunt de Narcís va
estar molt posat i va treballar per
superar un Flix que, tot i el seu
inesperat inici de lliga, va vendre
cara la derrota amb un Yuri que
fou el líder. Arnau va marcar l’1-0
al primer temps i la represa fou
oberta, amb possibilitats per a
tot. Magí sentencià al final.

L’Horta va aconseguir la primera
victòria de la temporada. Fou en el
derbi terraltí, contra el Vilalba (1-0).
El partit, dins de la igualtat, va tenir
més iniciativa local al primer
temps. Els locals, però, un xic precipitats, no van marcar. A la represa, amb gol de Manel, van fer l’10. El Vilalba va reaccionar i va
guanyar metres fent sensació de
perill per a empatar. L’Horta, a la
contra, també va poder sentenciar.

AMETLLA-M NOVA 2-0

Més líder
L’Ametlla segueix líder, ha guanyat els cinc partits. Dissabte, el
Móra la Nova, ben posat, va dificultar molt el joc dels locals, que
no van opder superar l’entramat
defensiu visitant. A la segona meitat, el partit va tendir a trencarse. El Móra la Nova va protestar
molt una jugada de gol anulada
per fora de joc (la tercera en tres
partits) i Jordan va tenir una
opció. Però fou el líder qui va
marcar amb gol de Sergi. Amb
l’1-0, la Cala va gaudir de dues
ocasions i el Móra una (sergi) per
empatar. Però una genialitat de
Froi (a l’estil Romario) va propiciar
la sentència.

BATEA-CORBERA 3-0
OLIMPIC-ROQUETENC 1-1

‘O rei’ Agustí

Insistència morenca

Els locals, a la primera meitat, es
van imposar amb el seu joc directe
i intens. Adrià, amb assistència
d’Agustí, va fer l’1-0. El Corbera,
que va tenir una gran ocasió que va
evitar Joan, va anar a remolc i els
locals van poder decidir. Gerard,
porter corberà, va estar excepcional. Fou en una errada defensiva
visitant quan va venir el 2-0 (Agustí).
A la represa, la intensitat va baixar.
El Corbera, limitat d’efectius, amb
un gol mal anulat, hagués pogut
entrar en el partit. No va fer-ho i un
gol de fantasia d’Agustí va suposar
el 3-0. Victòria justa del Batea.

La insistència de l’Olimic va portar-li a l’empat, contra el
Roquetenc. Els de Subi van apoderar-se del control del joc a la primera meitat, però va ser l’Olimpic
qui va poder fer el 0-1, amb una
rematada al pal. Acte seguit,
Bonilla va marcar el 0-1. A la
represa, la insistència morenca va
generar un altra rematada al pal i
el gol de Miku que va ser l’empat.
Un empat merescut perquè el
Roquetenc no va saber matar el
partit quan el tenia del seu costat.

ALDEANA-DELTEBRE 2-1

LA SÉNIA-CAMPREDÓ 1-1

Ja reaccionen

Lluís salva un punt

El Deltebre contiua sense despegar. Va
fer una bona primera meitat avançantse amb gol d’Aleix. Un gol que premiava el seu treball. Però a la represa, tot
va canviar. Un penal a Àlex, amb expulsió visitant, va ser l’1-1. El Deltebre,
mancat de confiança, va acusar-ho.
Acte seguit, Robert va robar la pilota al
porter rival i Oscar va fer el 2-1. El
Deltebre ho intentà i va poder marcar
però també l’Aldeana a la contra.

La primera meitat, dins dels intents

ASCÓ B-J I MARIA B 1-0

Val el gol de Troyano
Un gol de Troyano, ben avançada
la represa, va significar la victòria i
tres punts que refermen el bon inici
del filial asconenc. Era un partit
entre dos equips nous a la categoria. L’empat va poder ser el més
just, tot i que els locals també van
tenir opcions per decidir. Amb els
partidalencs va jugar Albert Torres.

FITXATGE, PROCEDENT DE L’ULLDECONA

El Santa Bàrbara incorpora a Oriol

Oriol i Saul, en les celebracions de l’ascens. Tots dos han deixat l’Ulldecona

El S. Bàrbara ha incorporat al defensa Oriol Grau, de l’Ulldecona. El jugador, que estava a la directiva del club faldut, no tenia minuts amb l’arribada de Jan. I ha decidit poder disposar-ne en un equip de Tercera
com el Santa Bàrbara. Així mateix, Saül també ha causat baixa a l’Ulldecona. A la foto, apareixen tots dos, en les celebracions de l’ascens.
Així mateix, el Perelló, davant de la plaga de lesions, estudia poder fer
una incorporació i per això està en tractes amb un jugador.

de domini locals, el Campredó va
estar ben posat i va saber llegir el partit aprofitant una de les ocasions que
va tenir, amb gol de Didac. A la represa, la Sénia, amb un gran Gerard
(autor del gol), va dominar, va empatar i va tenir opcions clares que Lluís
va evitar amb una actuació excepcional. Els pals també van ajudar.

-El partit RoquetencPerelló, de la propera jornada, es jugarà demà dissabte
a les 20 h. El motiu és la
COPA VALORS que té lloc
al municipal roquetenc.
-A la Quarta catalana, el
Pinell va guanyar el Xerta
amb gols de Salva, Alberto i
Jordi. Salva, exdavanter de
l’Aldeana, és un dels fitxatges, juntament amb el polivalent Alberto. Isaac, de
Benifallet, també s’ha
incorporat al club pinellà
que és un aspirant a l’ascens. L’Arnes, en els darrers
minuts, va remuntar un 1-4
i va salvar un punt contra
el Bot. Pinell, Arnes,
Catalònia i un Tivenys que
al final també va remuntar
un 1-2 a Benissanet, tenen
4 punts.

sa. L’Atmella que pateix per guanyar els partits però és un equip molt compacte. L'èxit del Batea: treball i actitud. El míster Alex Curto porta a l'equip com una orquestra
i el del piano és Agustí, tímid i bonachon. Només s'enfada quan té la pilota als peus.
Llavors és terrible per als rivals. Partidàs a S. Bàrbara, contra el Ginestar. Nou gols i
l'equip local va tenir sort amb dianes en pròpia porta del visitant. És tan ferotge el Roquetenc? En els dos últims desplaçaments ha empatat davant dels dos recentment ascendits: Ascó i Olímpic, equip aquest que no només va sortir del sotrac, el seu joc ha
millorat. Va ressuscitar l’Aldeana era guanyar si o si, anirà a mes l'equip de Toni. El Perelló de Narcís no perd pistonada; va guanyar però li esperen dues jornadecomplicades: Roquetenc i Corbera. Només dos equips no han guanyat: la Sénia i Campredó que
els dos en el seu enfrontament van empatar. Igualtat a la cua, vuit equips separats per
quatre puntss. Una jornada atípica no va vèncer ningú com a visitant i només van empatar dos visitants.
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ELS CRACS DE LA QUARTA JORNADA
ALCANAR
ALDEANA
AMPOLLA
AMPOSTA
ASCÓ B
AMETLLA
BATEA
CAMARLES
CAMPREDÓ
CORBERA
DELTEBRE
FLIX
GANDESA
GINESTAR
GODALL
HORTA
J CATALÒNIA
J I MARIA
J I MARIA B
LA CAVA
LA SÉNIA
M NOVA
OLIMPIC
PERELLÓ
RAPITENCA
REM BITEM
ROQUETENC
S. BÀRBARA
TORTOSA
ULLDECONA
VILALBA

ION
ROBERT
MARC PERELLÓ
MARC VERNET
GUEROLA
MANEL LLAMBRICH
JORDI VILANOVA
FRANCESC MELICH
DIDAC
ORIOL
A. CABALLOS
YURI
SOLDEVILA
XAVI ROYO
KEVIN
GERARD
ISAAC
CUENCA
ALBERT TORRES
ROGER
GERARD
ÀLEX CLUA
PAU MUÑOZ
DIDAC
RAUL ISTOC
MIGUEL
MARC ALEGRE
XIMO
ALBERT ARNAU
JAN
AUBANELL

L’EQUIP DE LA SETMANA: UE RAPITENCA

Elèctrica la Rapitenca, en el seu camp en la jornada 1, ja guanyava 1-0; jornada 3, minut 19,
pujava l’1-0 al marcador. I aquesta jornada, minut 2, guanyava 1-0. Aprovat absolut l’equip de
Nando en aquestes cinc jornades, amb una banqueta de luxe. Aquest equip farà una segona
volta de fàbula. La meva aposta, quedarà entre els sis primers. Va a més.

Pulsacions de la jornada
Més que un secret a veus és una realitat que al Barça no podien conviure Messi, Pedro, Neymar
i Suarez. No podien jugar tots. A la Rapitenca hi ha dubtes si és possible tenir a Guiu, Ángel, Ferreres i Páez, massa davanters. Aguantaran la pressió de la banqueta tres d'aquests quatre jugadors? Un potser marxarà aviat i potser un segon també. La relació entre ells és molt bona sobretot Ferreres i Angel que fa quinze dies van anar a pescar junts.
A Móra la Nova estan molestos. Tres jornades consecutives que els anul·len un gol; l’equip de Lizaso és molt rocós i molt difícil de superar al mig camp.
Dos entrenadors de la Tercera catalana estan en la corda fluixa.
Aquesta setmana al camp del Batea, es van escoltar per part d'alguns joves aficionats crits racistes als jugadors i l'arbitre va passar olímpicament. Malauradament, és un fet que passa a molts
camps i s’han de pendre mesures.
Albert Torres, el gran capità del Jesús i Maria, va jugar amb el filial per reforçar.
La que es pot embolicar la temporada propera a la Segona catalana. Pot ascendir el Bonavista i
el Cambrils Unió i s'enfrontarien als seus germans de la mateixa localitat.
Dos equips històrics aspiren a l'ascens a la Segona catalana: Montblanc i Vendrell.

ELS TÈCNICS
DE LA JORNADA:
Àngel Garcia
Jesús i Maria
Marc Vilabrú
Ametlla
6 DELS CRACS:
Miguel Reverté
R.-Bítem
Jan
Ulldecona
Robert López
Aldeana
Manel
Ametlla
Vilanova
Batea
Marc Alegre
Roquetenc

LA REGULARITAT DELS NOSTRES EQUIPS:
3A CATALANA

Poden seguir tots els resultats en directe al portal: futbol ebrenc.com

Top secret

FC ASCÓ B

UE ALDEANA

Ja els vaig avançar fa unes setmanes que Raül Jiménez podria fitxar per un equip de 1a Catalana. A
més de l'exclusiva, els puc dir que ho sabia jo abans que el seu mister Teixidó. Quan l'Amposta perdia
diumenge 0-3 contra el S. Ildefons, jo sabia que fitxaria. En aquell moment, li vaig enviar un whatsapp:
“Ja pots treure brillantor als guants". Si no haguessin fitxat a Raül, l'altre candidat era Povill del Roquetenc. De moment, no estic autoritzat a dir perquè Raül va decidir fitxar per l’Amposta. Això és una altra
història que ara no publicaré. Al.lucinarien.

Nº

JUGADOR

P.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Robert Lopez
Sergi Auré
Josep Reverté
Didac Rius
Fran Corella
Lluc Pepiol
Albert Alegre
Josep Uliaque
David Moya
Àlex Gallego
Ferran Monllau

14
14
9
8
5
5
4
4
3
2
2

G. 14/15
390
280
303
396
122
489

1

469
224
1

Nº

JUGADOR

P.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Fernando Maña
Jaume Guerola
Pau Munté
Oriol Biarnés
Adrià Miró
Ricard Manyà
Alexis Pedraza
Ignacio Aroca
Jordi Sabaté
Xavi Suarez
Albert Troyano

20
13
8
7
6
5
4
3
3
3
2

SCER L’AMETLLA

G. 14/15

4
1
2

256

Nº

JUGADOR

P.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Xavi Callau
Froilan Marti
Sergi Callau
Manel Llambrich
Robert
Edgar Pasto
Albert Faura
Jordi Llaó
Àngel Balfegó
Ivan Romeu

12
10
10
8
7
6
5
5
4
3

G. 14/15
73
4
4
99
160
4

LA REGULARITAT DELS NOSTRES EQUIPS: 3A CATALANA
CF BATEA
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

JUGADOR
Alex Almestoy
Jordi Vilanova
Agustí Fornos
Kiko Aguiló
Eloi Almestoy
Joan Aubanell
David Bes
Eloi Gavaldà
Miquel Adrià

P.
18
9
8
7
6
5
5
4
1
1

G. 14/15
2
6

2

218
320
117
70
136
416
281
209

Nº

JUGADOR

P.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Xavi Tomàs
Joel Rodriguez
Lluís Mateos
Valentin Leonel
Alejandro
Pau Tomàs
Didac Labòria
Albert Estorach
Manuel Lopez
Miguel Barsi
Eduard Roig

12
11
10
8
7
6
5
4
4
4
2

G. 14/15
305

1
3
1

329
406
380
420
177

Nº

JUGADOR

P.

G. 14/15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Lachem Oudadi
Ahmed Abou
Roger Vidal
Amado Clotet
Òscar Gilabert
Kazu
Gerard Moreno
Oriol Saladié
Òscar Colat
Albert Gordo
Abdhelai

12
11
10
9
8
7
5
5
4
3
2

1

UE J I MARIA B

CD HORTA
Nº

JUGADOR

P.

G. 14/15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ruben Barriga
Gerard Alcoverro
Manel Tomàs
Guillem Aubanell
Marc Baiges
Joan Cortiella
Jordi Esmel
Albert Noguera
Àlex Martinez
Pau Estupinya

17
13
8
7
7
6
5
4
2
2

1

351
297

2
334
134
439
413
330

150
149

1

128
92
443

1

431
214
424

JUGADOR

P.

G. 14/15

Nº

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Agusti Marti
Roger Roig
Jesse
Sergi Prats
Hristo Garcia
Albert Torres
Aleix Arques
Cuni
Carles Bertomeu
Gerard Betoret
Jordi Rullo

14
11
10
9
6
5
4
3
2
2
2

1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
449

JUGADOR

P.

Gerard Estrella 15
Ruben Peinado 11
Ramon Ibañez 10
Jordi Escubedo 7
7
Luis Albiol
7
Xavi Pomada
Ramon Centelles 6
Ferran Ventaja 5
3
Xescu
1
Marc Lleixà
Miquel Fonollosa 1

Nº

JUGADOR

P.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Marc Garriga
Aleix Vizcarro
Alejandro
Camarero
Samu Addel
Francesc Millan
Micael
Carlos Roca
Edgar
Fidel
Gerard

14
9
8
7
6
5
5
4
4
4
4

G. 14/15

Nº

JUGADOR

P.

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Àlex Clua
Narcís Miro
Genis Peña
Lucas
Ruben Barceló
Jordan Alvarez
Àlex Robles
Jacob Papaseit
Jordi Roca
Bernat Galbany
Juli Segarra

21
15
8
8
8
4
3
3
2
1
1

394

1

G. 14/15
xx
1
1

1

1
2s

341
466
372

2
401

G. 14/15
1
1
1
1

96
86
346
210
186
357
306
317
382

CF GINESTAR

Nº

JUGADOR

P.

G. 14/15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Joan Porta
Jaume Esteve
Edu Usall
Yurit Storozhuk
Dani Hernandez
Albert Saltor
Llorenç Peral
Andreu Peral
Fran Esteve
Jordi Llorens

21
13
9
7
6
5
5
4
4
1

4

C AT MÓRA LA NOVA

CF LA SÉNIA

Nº

3

5
2

JE FLIX

UE DELTEBRE

CF CORBERA

UE CAMPREDÓ

308
77
407
65

1
1

432
190
267
365

E OLIMPIC
Nº

JUGADOR

P.

G. 14/15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Sergi Vila
Jaume Soriano
Ernest Rosell
Pau Muñoz
Johan Pérez
David Ferré
Dani Calvo
Ignasi Vernet
Joaquin Vila
Jordi Jose Moya
Marc Castellví

21
15
8
8
8
4
3
3
2
1
1

3
140
1

2

Nº

JUGADOR

P.

G. 14/15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Xavi Royo
Josep Cedo
Victor Lopez
Fèlix Chorto
Deryam Alvarez
José Navarrete
Manel Martinez
Rafel Rodriguez
Enric Sentis
Raul Montané
Marti Gisbert

14
10
8
7
4
4
4
4
3
3
2

1
4

1
1

490
421

461
366
433
258

P: PUNTS ACUMULATS
G: GOLS
14/15: CLASSIFICACIÓ AL
RÀNQUING DELS MILLORS 500
JUGADORS DE LA TEMPORADA
PASSADA.
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«La família és una de les claus en la vida»
AVUI: EMILI DESCARREGA, EL GRAN CAPITÀ.

És dels jugadors més
veterans del futbol
ebrenc, 18 anys
jugant com amateur.
En té 37. Afectuós,
fidel, molt estimat en
el seu equip, amb bon
toc de pilota, és molt
‘pillo’ amb una jugada
pot desequilibrar un
partit. Genètica de
família futbolística. El
seu pare té una
il·lusió: que jugui en
els veterans quan es
retiri, amb ell. Emili és
un mestre de paraula i
de saviesa.
Pregunta:
Provens
d'una família futbolística?
Resposta: El meu pare
va jugar al Tortosa i al
Barça B, on fins i tot va
disputar diversos partits
amistosos amb el primer
equip i entrenava assiduament totes les setmanes almenys un dia, coincidint amb Johan Cruyff,
Soltil, Asensi, Galleg,
Reixach i Rinus Michels...
Era l’any 1975. També va
jugar amb l’Alcanar. I el
meu
tio
Ramon
Descarrega va pertànyer
al Nàstic i al Tortosa. El
meu pare entrena als
veterans del Tortosa i
una de les seves
il·lusions és que quan jo
deixi el futbol, jugui amb
els veterans amb ell.
Amb ell també he format
tàndem com a entrenadors, a l’aleví del Tortosa.
El meu pare em diuen
que era més tècnic, tenia
bon toc de pilota i físicament era un pulmó. El
meu tio era molt fort i
contundent i va ser un
referent fins que es va
retirar. Llavors també fou
entrenador, al Remolins o
Camarles, entre d’altres.
P: Has tingut moltes

XX
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lesions?.
R: Mai gràcies a Déu
(toquem fusta). He tingut
aquesta gran sort. I, a
més, en els 12 anys que
porto al Remolins-Bítem
només m'he perdut 10
partits, un pel naixement
del meu fill, una altre per
un viatge de fi de carrera,
cinc per targetes i tres
per decisió tècnica.
P: Tens un fill. Família,
treball, entrenaments...
com es compagina ?.
R: Amb sacrifici i paciència per la gent que estimes i que t’estima. A
més, entrenar és una vàlvula d'escapament després del treball i a mi m'agrada fer esport i coincidir amb els meus companys al vestidor on
tenim un gran ambient.
P: Comences al Dertusa?
R: Amb el senyor Otero
que per a mi era una persona que anava diversos
anys avançat en el món
del futbol i, a la vegada,
fou un pare del futbol
ebrenc. Vaig acabar la
meva etapa com a jugador juvenil i fitxo amb la
Rapitenca. Allí estava la
mítica defensa Paquito,
Samper, Navarro i Julio.
Després vaig estar a
l’Ampolla dues temporades, al Gandesa dues
més i fitxo un any després pel Remolins-Bítem.
Encara recordo l’acord
ab la directiva, a l’Hotel
Corona, en un del sofàs.
Un any més tard, em
parla Jordi Fabregat i
fitxo per al Tortosa però
em
cedeixen
al
Roquetenc amb Xavi Cid
a
la
Preferent.
Posteriorment, torno al
R-Bítem on porto 12 temporades, nou de capità. I
aquest mes, si tot va bé,

faré 400 partits amb el
R.-Bítem.
P: Has tingut tot tipus
d'entrenadors?
R: Sí, de tots he après. I
n’he tingut dos entrenadors que van ser abans
companys, Nacho (l’actual) i Carlos Blanch.
Cadascú té la seua proposta i metologia. Jo he
intentat adaptar-me sempre i guanyar-me la seua
confiança, així com la
dels meus companys, als
que sempre he intentat
ajudar, tan dins com fora
del camp.
P: Ets una persona amb
bons amics.
R: La veritat és el que és
el més important de tots
aquests anys, amics que
malgrat el temps, sempre perduren. Amb
alguns com Sergio Ruiz,
Povill, Llaó o Jota fem trobades de tant en tant per
parlar, com no, de futbol
i explicar-nos batalles. A
part, els meus millors
amics són fets al futbol:
Òscar Montesinos, Lluís
Gallardo, Roberto Cantó i
fins i tot el meu cunyat
Sisco Balaguer.
P: Batalles? Segur que
també parleu de dones...
R: (riu). No, no. Estem
tots casats.
P: Què t’ha aportat el fut-

By: Joaquin Celma

La nissaga dels Descarrega. Ramon i els tres Emilis, pare, fill i nét.

bol?
R: Amics, saber respectar, treball en equip i
companyerisme. Valors
que es traslladen a la
vida.
P: Els estats d’ànim són
claus en el futbol?
R: El futbol és psicològic.
¿Per què els derbis s'empaten, en moltes ocasions? Per què els entrenadors nous guanyen el
seu primer partit? Per
què els equips que lluiten
per salvar-se fan molts
punts a la segona volta i

amb victòries inesperades? Per què quan jugo
contra equips en els que
he estat marco?. Perquè
hi ha un plus de motivació. El futbol és estat d’ànim.
P: Un entrenament dur?
R: Amb Jordi Rojas en
pretemporada. Al matí
vam fer una caminada de
quatre hores per les muntanyes, després piscina,
dinar i a la tarda partit a
Masdenverge. Gran amic
Jordi Rojas.
P: Què és per a tu el R.Bítem?
R: En aquest club ens
tracten com una família, i
som una família. Els
directius es desviuen per
tirar-lo endavant i ens cuiden al màxim. De tot el
que et donen, et fan sentir en deute amb el club.
Contagien. Et comptaria
moltes anècdotes, entre
altres de Paco Also, l'home dels caliquenyos,
moltes vegades els àrbitres li feien apagar al

camp... Per mi és el
Cruyff del R.-Bítem.
P: Un partit per a no oblidar?
R: L'ascens amb el
Remolin-Bítem,
a
Preferent. Al'anada vam
guanyar 1-0. Més de 200
persones vam anar al
camp de la Penya
Anguera. Vam arribar a la
pròrroga, jo vaig marcar
el segon gol i els altres
tres de l’eliminatòria:
Jota, Sergio i Nacho. Tots
jugadors de 30 anys. Jo
vaig plorar en el partit
d'emoció. No es pot
explicar el que vaig sentir
a l'autocar de tornada. Al
dia següent vaig anar a la
tele, al programa de
Michel, fou tot molt
bonic. I gràcies a les
seues gavacions es va
fer un video que sempre
guardarem.
P: Un plat favorit?
R: Sense dubte, les cuixes de pollastre farcides
que fa la meua iaia Lluïsa.
Úniques.

P: Els futbolistes tendiu a
ser supersticiosos.
R: Tinc algunes supersticions, algunes d’elles són
portar la roba i botes
regalades pels meus pròxims, les espinilleres
regal de Roberto Cantó, i
també em rento les
dents abans de jugar.
P: La teua mitja taronja.
R: Alba. La conec del
2004, a la universitat em
va agradar i de seguida li
vaig demanar apunts. Als
mesos li vaig donar el
primer petó. Me l’estimo
moltíssim.
P: Ets carismàtic per on
has passat. A qui voldries
destacar o agrair-li?
R: El meu iaio Jesús va
ser qui em va iniciar i
acompanyar en els meus
inicis per tots els camps.
El meu pare ha estat i és
el
meu
referent.
Lògicament, també la
meua mare i la meua germana Lluïsa, sempre al
meu costat. Tots, per a
mi, són importantíssims
com ho és Alba i també
Emili, el nostre fill. Ella és
la que ha d’aguantar el
meu mal humor de les
derrotes i els sacrificis
que comporta la vida del
futbolista. La familia és
clau en la vida. I jo he tingut molta sort en aquest
sentit.

PROPERA SETMANA:

MAGÍ ANDREU

Protagonistes de la setmana

1) SERGI SEGURA, ÀLVARO I JOAQUIM RODA, potser dels millors directius del nostre territori; 2) ALBERTO CUENCA, solament té 36 anys i està fet un killer; 3) ALBERT ARNAU,
aquesta temporada serà el seu gran any; 4) RAÜL ISTOC, jugador sorpresa esta temporada; 5) ORIOL GRAU, capità i directiu de l’Ulldecona, una de les claus de la ‘salvació’ del
futbol ulldeconenc fa uns anys, nou fitxatge del S. Bàrbara. 6) RAÜL JIMENEZ, exporter del Castelló a Primera divisió i que la temporada passada fou vital en l’ascens del Jesús
i Maria, torna a l’Amposta.
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RESULTATS
7a jornada, Tercera divisió

Equip
1. Gavà
2. Prat
3. Júpiter
4. Granollers
5. Figueres
6. Muntanyesa
7. Ascó
8. Europa
9. Manlleu
10. Terrassa
11. Sabadell
12. S. Andreu
13. Vilafranca
14. Rubí
15. Cerdanyola
16. Palamós
17. Masnou
18. Santfeliuenc
19. Morell
20. Peralada

Nova victòria

L’Ascó va vèncer el
Santfeliuenc (2-1) i es
recupera després de la
derrota al camp del Júpiter.

IRIS SOLÀ

Una acció del partit de l’Ascó contra el Santfeliuenc (2-1)

CLASSIFICACIÓ
G
E
5
2
4
2
4
2
4
2
3
3
4
0
4
0
3
2
3
1
3
1
2
3
2
2
2
2
2
2
1
3
1
3
1
2
1
2
1
2
0
4

J
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Segona catalana

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ
P

5a jornada, Primera catalana

Equip

P
0
1
1
1
1
3
3
2
3
3
2
3
3
3
3
3
4
4
4
3

GF
14
14
12
11
12
12
9
12
7
6
9
8
9
8
3
5
5
3
4
4

GC
5
5
7
6
4
9
8
5
8
12
5
10
12
11
8
13
10
8
14
7

Morell-Manlleu
Sabadell-Europa
Ascó-Santfeliuenc
Rubí-Peralada
Muntanyesa-Terrassa
Cerdanyola-Granollers
Vilafranca-Júpiter
Gavà-Masnou
Figueres-Palamós
S. Andreu-Prat

P
17
14
14
14
12
12
12
11
10
10
9
8
8
8
6
6
5
5
5
4

0-1
0-0
2-1
3-2
3-1
0-4
1-1
1-1
4-0
1-3

PRÒXIMA JORNADA
Masnou-Morell
Palamós-Gavà
Júpiter-Figueres
Santfeliuenc-Vilafranca
Granollers-Ascó (diu 12.30h)
Terrassa-Cerdanyola
Prat-Muntanyesa
Europa-S. Andreu
Peralada-Sabadell
Manlleu-Rubí

Tercera catalana
RESULTATS

CLASSIFICACIÓ

RESULTATS

J GF GC
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Tercera divisió

Els
resultats
de la
jornada

Equip

diarimés
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J GF GC

P

CLASSIFICACIÓ

5a jornada, Segona catalana

P

5a jornada, Tercera catalana

Equip

J GF GC

1. L’Ametlla

5 14

3 15

L’Ametlla-M Nova

2-0

4 12

Horta-Vilalba

1-0

1. Terrassa

5

6

4 12

Castelldefels-Vilanova

2-1

1. Tortosa

5 11

6 12

Godall-Alcanar

2. Santboià

5

9

2 11

Rapitenca-Torredem.

2-0

2. Cambrils

5 11

3 10

la Cava-Rem Bítem 2-3

2. Batea

5 11

3. Balaguer

5

9

3 11

Vilaseca-Terrassa

0-1

3. Camarles

5 10

9 10

Valls-Cambrils

3. S. Bàrbara

5 19 11 11

Ascó-J i Maria

1-0

4. Castelldefels

5

9

4 10

Catllar-J i Maria

3-3

4. Gandesa

5 11

4

4. Roquetenc

5 11

5 11

Aldeana-Deltebre

2-1

5. Corbera

5 10

5 10

Perelló-Flix

2-0

6. Perelló

5 10

6 10

Batea-Corbera

3-0

7. Vilalba

5

6

Olimpic-Roquetenc

1-1

la Sénia-Campredó

1-1

5. Rapitenca

5

6. J i Maria

5

7. S. Ildefons

5

9
7
9

6
6
6

3-1

Amposta-S Ildefons

0-5

Santboià-Reddis

4-0

5

6. R Bonavista

8

5 10

7. Ulldecona

5

8

5
4
6

9
8

8

7

8

9. Rem Bítem

5

8

7

7

10. Torreforta

5

5

4

7

Reddis-Amposta (dis 17h)

11. Alcanar

5 10 11

7

7

Terrassa-Santboià

12. Ampolla

5

5

9

7

7

Vilanova-Vilaseca

13. Catalònia

5

8

8

6

14. la Cava

5 10 11

5

Viladecans-Igualada

15. Canonja

5

1

5

4

V Alegre-Suburense

16. Godall

5

4

7

2

17. Valls

5

3 12

1

18. Hospitalet

5

3 16

1

7

9. Suburense

5

9

8

7

10. Igualada

5

3

3

7

11. Vilaseca

5

6

7

7

12. Lleida

5

5

7

PRÒXIMA JORNADA

5

9

9

6

15. Catllar

5

7

9

4

16. Amposta

5

7 12

4

17. Torredembarra

5

3

9

Balaguer-Catllar

Torredembarra-Lleida

1

S Ildefons-Rapitenca (diu 18h)

18. Reddis

5

3 15

0

Quarta Catalana
CLASSIFICACIÓ
Equip
1. Arnes

9

CLASSIFICACIÓ
Equip

2a jornada 4a catalana

J GF GC P
5

4 Catalònia-la Galera

4-2

0

4 Roquetenc-Amposta

1-0

1. S. Pere
2. Sabadell

2. Pinell

3

3. Molins de Rei
3. Catalònia
4. Tivenys
5. Sant Jaume
6. Roquetenc
7. Ebre E.

6
5
3
2
5

4
4
1
2
6

4 Benissanet-Tivenys
4 Pinell-Xerta
3 Camarles-Ebre E.
3 Arnes-Bot
3

8. la Galera

4

5

3

9. Xerta

1

3

3

10. Bot

4

4

1

2-3
3-0
3-4

4. Tortosa Ebre

dissabte
S Jaume-Camarles (19.30h)

0

1

1

9
7
7
7

1

12. Camarles

3

5

1
4
5

9
7

Amposta-Catalònia (17h)
13. Benissanet

3

8

0 la Galera-Benissanet (12 h)

S. Gabriel-Lloret

sus

Pardinyes-Molins

0-2

Sabadell-At Prat

2-0

S. Eugenia-S Pere

0-4

7

5. Guineueta

6

3

6

6. Fontsanta

5

4

4

7. At Prat

3

4

4

8. S Andreu

3

6

4

9. Porqueres

9

6

3

10. C Clar

8

5

3

11. Pardinyes

7

6

3

12. S Gabriel

3

3

3

1-0

la Riera-Torreforta

1-1

7

7

8. J. i Maria

5

8

8

7

9. Ascó

5

8 13

7

10. Móra la Nova

5

6

7

6

11. Deltebre

5

7

9

5

12. la Sénia

5

4

5

4

13. Olimpic

5

7 10

4

14. Aldeana

5

5

9

4

15. Ginestar

5

7 13

4

16. Flix

5

6 11

3

17. Horta

5

3 12

3

18. Campredó

5

6 12

1

S. Bàrbara-Ginestar 6-3

PRÒXIMA JORNADA
dissabte
Cambrils-la Cava (18h)
Catalònia-Tortosa (16.30 h)
Camarles-la Riera (17.30h)
Alcanar-R Bonavista (18h)
diumenge
Roda Berà-Valls (17h)
Hospitalet-Ulldecona (16.30h)
Canonja-Gandesa (11.45h)
Torreforta-Ampolla (11.45h)
R Bítem-Godall (17h)

1. la Cava

RESULTATS

GF GC P
13

2

1a jornada

Aldeana-Ametlla

3

Gandesa-Ulldecona

1-2

7

0

3 J i Maria-S Jaume

21

3. Alcanar

7

2

3 Alcanar B-Alcanar A

27

Catalònia-J. i Maria

4. Ulldecona

2

1

3

Ginestar-Aldeana

22

la Sénia-Tortosa

Olimpic-Tortosa E

07

2

1

Vinaròs-Amposta

2

2

1

F Júpiter-C Clar

7. Ginestar

2

2

1

3

8. S Bàrbara

0

0

0

9. Horta

0

0

0

S Pere-Santpedor

10. S Jaume

1

2

0

Lloret-S Eugenia

11. Gandesa

1

2

0

la Cava-S Bàrbara

12. Alcanar

2

7

0

Tortosa E-Rem Bítem

13. Olimpic

0

7

0

Ulldecona-J i Maria

14. Rem Bítem

2 1 3 0

Aldeana-Alcanar B

S Bàrbara-Horta

Guineueta-Sabadell

3

14. F Júpiter

3

10

1

15. Santpedor

1

8

0

C Clar- Porqueres

16. Lloret

1

9

0

At Prat- F Júpiter

R Bítem-la Cava

Canareu-Alcanar

2-13
Equip

PRÒXIMA JORNADA

PRÒXIMA JORNADA

7

Rapitenca-Perelló

2. Tortosa E

6. Aldeana

3

RESULTATS
1a jornada (10-3)

Porqueres-S Andreu 5-0

13. S Eugenia

dissabte
Roquetenc-Perelló (20 h)
J i Maria-Batea (19.15 h)
Campredó-Aldeana (18h)
M Nova-la Sénia (15.30h)
diumenge
S Bàrbara-Flix (18.30h)
Corbera-Olimpic (17h)
Vilalba-Ascó (16h)
Deltebre-Horta (16.30h)
Ginestar-Ametlla (16h)

CLASSIFICACIÓ

5. J i Maria

1-6

PRÒXIMA JORNADA

Veterans

Fonsanta-Tortosa E 1-1

Tortosa E-S Gabriel

diumenge

0

Ampolla-Canonja

Equip

9 Santpedor-Guineueta 0-3

Tivenys-Bot (16 h)

Xerta-Roquetenc (16.15 h)

3-1

CLASSIFICACIÓ

3a jornada

GF GC P

Ebre Escola-Pinell (16 h)

11. Amposta

Tortosa-Hospitalet

RESULTATS

4-4

PRÒXIMA JORNADA

Ulldecona-Roda Berà 1-1

Femení 7 Ebre

Femení. Preferent
RESULTATS

Gandesa-Catalònia 3-0

R Bonavista-Camarles 3-0

J i Maria-Castelld. (diss 17h)

14. Vista Alegre

1-3

8

5

4

9

3-1

5. la Riera

8. Roda Berà

7

6

Lleida-V Alegre

7

5

5

0-0

Suburense-Viladecans

8

8. Vilanova

13. Viladecans

Igualada-Balaguer

8

9

2-3

RESULTATS

GF GC P

Roquetenc descansarà

PRÒXIMA JORNADA

Horta-Ginestar
S. Jaume-Olimpic

Final Copa

Amposta-Aldeana

Molins-Fontsanta
S Andreu-Pardinyes

Campió: Amposta

Alcanar-Gandesa

2-1

diarimés
ebre
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LES VINYES DEL CONVENT CB CANTAIRES TORTOSA

JUDO

Partit irregular però victòria (59-56)
El fet de comptar amb una
plantilla extremadament jove,
amb només tres veterans,
porta a la inconsistència en el
joc del Vinyes del Convent CB
Cantaires. Inicialment, l’equip
va demostrar els seu gran
talent, traient un avantatge de
+15 punts de diferència
davant del Vedruna Gràcia A,
amb un primer quart amb parcial de 19/22 i un genial segon
quart amb 23/04. Però l’equip
va tornar del descans demostrant una desconnexió mental
que va deixar un tercer quart
molt pobre, amb un parcial de
09/14, i un últim quart en què
va tornar a deixar una molt
mala imatge, amb un resultat
parcial de 08/16.
L’empenta final, amb pinzellades de bon joc, va permetre
controlar el resultat als dos
últims minuts, que finalment

seria per el Vinyes del Convent
amb un ajustat 59-56.
Sense cap dubte, l'experiència
i la veterania de l'equip visitant,
són aspectes en què cal fixarse per aprendre per als
següents partits. Malgrat tot,
el Vinyes del Convent CB
Cantaires va aconseguir
sumar la segona victòria en
l'estrena de temporada.
Anotadors: Sandy Jr 9, David
King 8, Miki Novovic 8, Ivan
Pitarch 7, Stefano Coari 6, Xavi
Fortuño 6, Kiliam Riverol 6,
Sergi Domenech 6, Luc
Archimede
2,
Daniel
Valldeperez 1, Sergio Galera i
el Sub 25 Alfred Teixidor.
Per la seva banda l'equip
junior, es va desplaçar a
Vilanova i la Geltrú per enfrontar-se a un gran equip. Sense
cap dubte el paupèrrim primer
quart (22/09) va allunyar en

Daine Cordero, campiona de la
Copa Europea a Tampere

gran manera de qualsevol
oportunitat de lluitar per la
victòria. En el segon quart, el
parcial seria de 21/14 i ja els
dos últims quarts es tancarien
en un 15/13 i en un gran 1623.
S’ha de millorar l'actitud i
també la mentalitat guanyadora de l’equip, donarà aquest
plus per anar a lluitar de tu a tu
amb qualsevol rival.

Daine Cordero, del Nucli de
Tecnificació Priorat-Tortosa,
va fer la medalla d’or després
de guanyar tots els combats.
Va ser a Finlàndia, a Tampere,
el cap de setmana passat.
Es va imposar en la categoria
-48. Després d’aquest resultat, Daine es situa segona en
el rànquing estatal. Ara ja treballa per a preparar la Copa
del Món de Lisboa.
A Finlàndia, el combinat
espanyol va acabar en vuitena
plaça. Rusia, Finlàndia i
França van ser els tres primers classificats de l’Europeu
celebrat al pais escandinau.

Club Handbol Amposta Lagrama: Derrota contra el Granollers
El Club Handbol Amposta Lagrama va perdre el primer partit disputat a casa, contra el Granollers (22-29). Després d’un bon
inici en què les ampostines es van posar amb el 2-0 i van tenir altres ocasions per ampliar el marcador, el partit va entrar en
una fase de domini de les visitants que van agafar la direcció del duel. Una direcció que no soltarien fins el final. Mateu Castellà,
tècnic local, va demanar dos temps morts per intentar reconduir el duel però sense poder-ho aconseguir. La intensitat defensiva local no va ser tant manifesta com la de les barcelonines que al descans ja van arribar amb el resultat d’11 a 15. A la
represa, quan l’Amposta va tenir opcions d’entrar en situació i aproximar-se al marcador, no les va aprofitar i la solidesa visitant es va mantenir sense perdre el control de la confrontació. Al final, 22-29. L’Amposta en la propera jornada visita la pista
del Catelldefels. Amposta-Lagrama: Galvez i Tanguett, Alonso (1), Gisbert (1), Haro, Juncosa (2), Joana Rieres (5), Ripoll, Aida
Rieres (2), Simon (6), Uliaque, Judit Tortajada (1), Uriarte, Ungureanu (4) i Cristina Tortajada.

A BITEM

II Memorial Pepe Roig

El II Memorial Pepe Roig es va disputar en categoría Femení i
se’l va emportar als penals l’Olímpic de Mora d'Ebre. El saque
d'honor fou a càrrec de la vidua Pepi Corvalán. D’aquesta
manera, i juntament amb el Campus que porta el seu nom, la
UE R Bítem recorda a Pepe Roig, persona molt estimada,
amb gran carisma.
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18 D’OCTUBRE, A TORTOSA

Running Series
El proper 18 d'octubre arriba a Tortosa una prova del Running Series
de les Terres de l'Ebre organitzada per primera vegada pel Club
Atletisme Terres de l'Ebre i Tortosasport, i amb el suport de
l'Ajuntament de Tortosa i el Consell Esportiu del Baix Ebre. Hi haurà
dues modalitats de deu i cinc quilòmetres respectivament, d'aquí el
nom que rebrà popularment la cursa de 10K ATE i 5K ATE. La primera distància està reservada a esportistes a partir de 13 anys i la segona a majors de 16 anys. Amb un recorregut totalment urbà, els participants sortiran del pavelló del Temple per anar per l'avinguda
Generalitat, pont de l'Estat i parc municipal, fent un itinerari total de
cinc mil metres, que es repetirà en la cursa de 10.000.

EN UN MINUT

HANDBOL

Centre d’Esports Tortosa
Infantil Femení
H. Palautordera-Verd
19 (12)
C.E. Tortosa
22 (13)
Bon debut de l'equip infantil femení del C.E. Tortosa al grup C de 1ª Catalana. Les noies tortosines
es van desplaçar al difícil camp de l'handbol Palautordera en l'inici del campionat. Va ser un partit
molt igualat des d’un bon principi, prova d'això és el resultat al descans amb només 1 gol de diferència a favor de les noies que entrena Georgina Teruel que es van acabar imposant.
Infantil Masculí
C.E. Tortosa
19 (12)
H. Sant Joan Despí “B” 17 (5)
En aquesta primera jornada de lliga, l’Infantil masculí, s’endú la victòria en un partit on l’equip local va
anar per davant del marcador en tot moment tot i on es va mantindre la tensió fins al final.
Cadet Femení
C.E. Tortosa
29 (14)
C.H. Ascó
26 (14)
Un bon partit disputat entre els dos únics equips ebrencs que participen a la Primera Catalana. A l’inici l’equip local s’ha vist sorprès pel rival però poc a poc ha reaccionat, arribant a la fi del primer
període en empat. A la segona part han estat superiors.
Juvenil Masculí
C.E. Tortosa
28 (17)
H. Esplugues “B”
34 (17)
El Juvenil masculí del CE Tortosa a perdut contra el H. Esplugues “B”.
Sènior Femení
C.E. Tortosa
24 (14)
Vilanova del Camí, C.H. 26 (14)
Segona derrota consecutiva del sènior femení a Lliga Catalana.
Sènior Masculí “B”
Llavaneres Maresmeweek 24 (16)
C.E. Tortosa
34 (14)
Aquest passat dissabte el nou equip del C.E. Tortosa, el sènior masculí “B”, va disputar el seu primer
partit a 3ª Catalana contra l’equip del Llavaneres
Sènior Masculí “A”
H. Ègara
33 (17)
C.E. Tortosa
36 (18)
Debut somiat a 2a catalana. Primer partit dels tortosins a la nova categoria i victòria.

Més
poliesportiu
EL SÈNIOR MASCULÍ del
Club Volei Roquetes va
guanyar a Balàfia per 1-3. El
femní va vèncer a Sant
Esteve 1-3. Aquest cap de
setmana comencen la competició el cadet i juvenil
femení.
ALBERT MONTAÑÉS va
caure en la segona ronda, al
Challenger Mohammedia de
Marroc, contra el tenista italià Alessandro Giannessi per
6-3 i 7-6.
CARLES JUNCOSA s’emporta la 31ena. Pujada a
Caro, en una contrarrellotge
ciclista de nou quiòmetres.
LLORENÇ SALES I PILAR
RUS guanyen la Cursa
Urbana de la Galera, prova
puntuable per al circuit
Running Series ebrenc. Les
dues darreres proves seran
a Tortosa (dia 18) i a Jesús
(8 de novembre).
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COSMÈTICA CASOLANA

«Per a tots els gustos»

Els amants de la cosmètica casolana saben que el rebost és un lloc ple de solucions.

Avui: Patates amb sorpresa

21

Mascareta d'ou per a la pell greixosa:
Aplica't un rovell d'ou per la cara, deixa'l actuar durant mitja hora, i després esbandeixte amb aigua. Aquesta mascareta crearà una barrera natural que protegirà la pell dels
freds vents d'hivern.
Mascareta de iogurt i sucre, eficaç per a la pell cansada
Aplica una mica de iogurt natural barrejat amb una cullerada de sucre, evitant l'àrea
del voltant dels ulls. Relaxa't durant 20 o 15 minuts i esbandeix-te la cara amb aigua
fresca. Aquesta mascareta estova, rejoveneix i restaura l'equilibri del pH en la teva
pell, protegint-la de l'aire hivernal.
Mascareta d'alvocat, perfecta per a la pell seca i que s'irrita a l'hivern
És fàcil de fer, aixafa la polpa de l'alvocat amb una forquilla, afegeix un toc d'oli d'oliva (5 gotes) i aplica aquesta barreja a la cara. Aquesta màscara nutritiva proporcionarà a la pell una gran quantitat de vitamines, minerals, antioxidants i agents afavoridors per a la sequedat hivernal.
Altres elements que pots incloure en les màscares, depenent del tipus de pell, són :
Pell seca: oli d'oliva, mel tèbia, nata i alvocat.
Pell greixosa: llevat, llet tèbia, tomàquet, cogombre, ou i pastanagues.

INGREDIENTS:
• Patates mitjanes
• 1 rovell d'ou per patata
• Formatge ratllat
• Llet
• Pebre negre
• Mantega
• Oli
• Sal
• Bacon o pernil salat

fredes.
• A continuació, amb una cullera petita, feu un forat al centre de la patata sense arribar al fons. La polpa que aneu traient la reserveu.
• Poseu les patates en una safata d’anar al forn. Al forat de cada patata fiqueu una
mica de sal, un raig d’oli, un rovell d’ou i bacon tallat a tires o pernil salat (això és opcional).
• A la polpa que heu reservat, hi tireu un raig de llet i tritureu amb la batedora com si
fos un puré. Si us agrada, hi poseu una mica de pebre negre,
• Amb aquest puré tapeu el rovell d’ou procurant que l’ou quedi amagat.
• Poseu per sobre de totes les patates formatge ratllat i una mica de mantega.
• Gratineu-lo fins que us quedi daurat. Es pot servir fred o calent.

PREPARACiÓ:
• Primer de tot, renteu les patates i poseu-les a bullir amb aigua i sal.
• Quan siguin cuites, deixeu que es refredin amb la seva aigua, i peleu-les quan siguin

Maridatge
Vi Negre Roure, Criança

Temperatura 16º

Avui divendres 9 d'octubre A les 21h30 Premis vinAri 2015
Com es fan uns Premis Vinari?
Les dades que expliquen com s'ha organitzat el concurs dels millors vins catalans
Per explicar com ha anat el procés d’escollir els millors vins catalans amb el concurs dels Premis Vinari, hem recollit les dades d’aquesta edició per explicar en detall la seva organització. I mitjançant una infografia mostrem de manera visual i
gràfica les dades reals que comporta organitzar un certamen d'aquestes característiques.
Així doncs, amb els números sobre la taula, podem dir que, per exemple, s’han
recorregut tants quilòmetres en els tastos sobre el territori com un viatge d’anada i tornada a París. O que les 3.356 ampolles que han participat al concurs, formen aproximadament 6 palets de caixes. I durant les jornades de tast, el jurat ha
demanat una segona ampolla dels vins que tenien dubtes o no conseguien quòrum decisiu, permetent-los continuar amb les puntuacions. Concretament en
aquesta edició, s’han obert 25 contra-mostres, un 3% del total de vins participants. www.vadevi.cat
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serveis
Telèfons d’interès

L’horòscop
Àries

Balança

20/3 al 19/4

22/9 al 22/10

T’agrada ocupar-te de les coses grans i importants, però ara hauràs de realitzar coses de
rutina i hauràs de fer-ho amb disciplina. És possible que realitzis un viatge curt.

Fes-li cas als teus pressentiments i somnis ,
perquè podràs treure molt profit d’això.
Procura reunir-te amb amics que desperten la
teva imaginació i que et contagiïn d’ànim.

Taure

Escorpí

20/4 al 19/5

22/10 al 21/11

Pren les coses amb calma i no t’acceleris per
no esgotar-te. En l’econòmic, molt aviat les
coses seran prometedores. Fes tot el possible per renovar-te.

Si t’afanyes a prendre una decisió sentimental ,
sense consultar al teu cor i sense analitzar bé
les conseqüències, acabaràs lamentant-te després.

Bessons

Sagitari

20/5 al 21/6

21/11 al 21/12

La sort està del teu costat i has de seguir els
teus somnis, perquè en ells hi ha possibilitats
que et conduiran als diners i a l’èxit en un
assumpte relacionat amb el comerç.

És possible que ara estableixis una forta atracció cap a algú que fins ara només t’havia interessat com a amistat. Pensa bé les coses, es
podria tractar d’una confusió.

Capricorn

22/6 al 21/7

21/12 al 19/01

Si mantens la serenitat i treus el teu encant,
equilibraràs la balança al teu favor i podràs
aconseguir que la teva posició laboral sigui
ferma i el teu futur més segur.

El temps. Previsió

Emergències

112

Mossos d’Esquadra

088

Bombers

085

Urgenciès (Ambulàncias)

061

TEMPERATURES
Màxima

Catalunya,

Mínima

26º 15°
MATÍ

SOL

TARDA

Ferreres Gimeno, Manuel
de

CATALUNYA

TERRES DE L’EBRE

Farmàcies de guàrdia.

Av.

Cranc
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2

(Deltebre)

977489918
SOL

Aytés Meneses, Agustí
Cala Joanet, 6 (L'Ametlla de Mar) 977493252/617024123

Alerta: Avís per intensitat de pluges
Estat del cel

Bertomeu Lázaro, Maria Teresa
Verges

Pauli,

24

(Tortosa)

977440715

Cel serè o poc ennuvolat en general tot i que hi haurà intervals de núvols baixos a
punts del litoral central. A partir migdia creixeran algunes nuvolades al Pirineu alhora que augmentarà la nuvolositat pel nord-est fins a deixar el cel entre mig i molt
ennuvolat. A més a més, de matinada i novament al final del dia hi haurà intervals
de núvols al vessant nord del Pirineu.

Delgado Boix, Jordi
Precipitacions

Generalitat,

Podràs resoldre situacions incòmodes.
Moltes qüestions que et semblaven insuperables, es corregiran de forma efectiva. Un
amic que fa temps no veus, se t’aproparà.

17

(Alcanar)

Salom, Artur - Salom, Angela
Passatge

Júpiter,

18

(Amposta)

977704076

Lluís, Laura - Noe, Aida

Lleó

Aquari

22/7 al 22/8

20/1 al 18/2

Actua amb molta iniciativa, però no et desesperis ni pretenguis que les coses surtin
massa ràpides, la teva paciència serà fonamental. Demana ajuda i col·laboració.

Pren els assumptes de feina molt seriosament
perquè això representarà un gran pas cap al
teu desenvolupament econòmic. Respecte a la
teva salut; el teu ànim serà alegre.

Sant Isidre, 187

Temperatures

(St. Carles de la Ràpita) 977745545

Aguiló Ruiz, Neus
Barcelona,

65

bis

De matinada són probables alguns ruixats aïllats al sector central del litoral, d'intensitat entre feble i moderada, tot i que és possible que siguin localment forts. A
l'extrem sud del país tampoc no es descarta algun ruixat feble i aïllat de matinada.
A més, a partir de la tarda, no es descarten algunes precipitacions febles a l'extrem
nord-est del país. Les quantitats de precipitació acumulada seran minses en general, tot i que és possible que de matinada siguin localment poc abundants o abundants al litoral central.

(Masdenverge)

Les temperatures mínimes seran semblants en general, o puntualment més baixes.
Les màximes seran similars o puntualment lleugerament més altes. Les mínimes
oscil·laran entre els 3 i 8 ºC al Pirineu, entre els 5 i 10 ºC al Prepirineu i la depressió Central, entre els 7 i 12 ºC al prelitoral i entre els 12 i 17 ºC al litoral. Les màximes es mouran entre els 15 i 20 ºC al Pirineu, entre els 17 i 22 ºC al Prepirineu i
entre els 20 i 25 ºC a la resta, puntualment més altes a l'extrem sud.

977718702
Visibilitat
Bona en general, tot i que hi haurà boires i boirines fins a primeres hores del matí a
punts de l'interior. Al vessant nord del Pirineu, la visibilitat quedarà regular de matinada i novament al final del dia.

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

Verge

Peixos

23/8 al 21/9

19/2 al 20/3

Fes tot el possible per enfortir la teva voluntat
i tracta de mantenir la teva claredat mental a
tota hora. Però sobretot, no et deixis portar
per persones negatives.

Podràs aplicar les teves idees i resoldre els
problemes que sorgeixen en el teu treball si
comptes amb el suport dels teus companys.
Altrament, et seria molt difícil.

Vent

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/.

Bufarà tramuntana a l'Empordà entre fluixa i moderada, amb algun cop fort al nord del
cap de Creus. A les terres de l'Ebre, bufarà el mestral entre fluix i moderat fins a migdia i a partir de llavors quedarà fluix i variable amb predomini del component sud i est.
A la resta el vent serà fluix i variable en general amb predomini del component nord i
est a la meitat est del país.

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

SECCIÓ PATROCINADA PER:

CARTELLERA CINES

Amposta. Cinemes Amposta
Telèfon 977 703 811
www.cineciudad.com

PAN, VIAJE A NUNCA JAMÁS
divendres: 18.00 – 20.00 – 22.00 –
00.00
dissabte i diumenge: 16.00 – 18.00
– 20.00 – 22.00 – 00.00
dilluns: 16.00 – 18.00 – 20.00 –
22.00
dimarts a dijous: 18.00 – 20.00 –
22.00
PAN, VIAJE A NUNCA JAMÁS 3D
divendres a dijous: 20.45
GOLPE DE ESTADO
divendres: 18.10 – 20.10– 22.10 –
00.10
dissabte i diumenge: 16.10 – 18.10
– 20.10 –22.10 – 00.10
dilluns: 16.10 – 18.10 – 20.10 –
22.10
dimarts a dijous: 18.10 – 20.10 –
22.10
LA PLAYA DE LOS AHOGADOS
divendres: 18.20 – 20.20 – 22.20 –
00.20
dissabte i diumenge: 16.20 – 18.20
– 20.20 – 22.20 – 00.20
dilluns: 16.20 – 18.20 – 20.20 –
22.20
dimarts a dijous: 18.20 – 20.20 –
22.20
PINOCHO Y SU AMIGA COCO
divendres: 17.55
dissabte a dilluns: 16.00 – 17.55
dimarts a dijous: 17.55
HITMAN AGENTE 47
divendres: 18.15 – 20.15 – 22.15 –
00.15
dissabte i diumenge: 16.15 – 18.15

– 20.15 – 22.15 – 00.15
dilluns: 16.15 – 18.15 – 20.15 –
22.15
dimarts a dijous: 18.15 – 20.15 –
22.15
REGRESIÓN
divendres: 18.30 – 20.30 – 22.30 –
00.30
dissabte i diumenge: 16.30 – 18.30
– 20.30 – 22.30 – 00.30
dilluns: 16.30 – 18.30 – 20.30 –
22.30
dimarts a dijous: 18.30 – 20.30 –
22.30
EL DESCONOCIDO
divendres a diumenge: 20.30 –
22.30 – 00.30
dilluns a dijous: 20.30 – 22.30
IRRATIONAL MAN
divendres a dijous: 20.10
EVEREST
divendres: 18.10 – 20.20 – 22.30 –
00.40
dissabte i diumenge: 16.00 – 18.10
– 20.20 – 22.30 – 00.40
dilluns: 16.00 – 18.10 – 20.20 –
22.30
dimarts a dijous: 18.10 – 20.20 –
22.30
EL CORREDOR DEL LABERINTO:
LAS PRUEBAS
divendres a diumenge: 18.00 –
19.40 - 22.00 – 00.20
dilluns a dijous: 19.40 – 18.00 –
22.00
TRANSPORTER LEGACY
divendres a diumenge: 22.10 –
00.10
dilluns a dijous: 22.10
ATRAPA LA BANDERA
divendres: 18.00 – 18.45
dissabte i diumenge: 16.00 17.00– 18.00 – 18.45
dilluns a dijous: 18.00 - 18.45
LA VISITA
divendres a diumenge: 20.00 –
22.00 – 00.00

dilluns a dijous: 20.00 – 22.00
VACACIONES
divendres a diumenge: 20.40 –
00.30
dilluns a dijous: 22.40
DEL REVES (INSIDE OUT)
divendres: 18.10
dissabte i dissabte: 16.10 – 18.10
dilluns a dijous: 18.10
LOS MINIONS
dissabte i diumenge: 16:15

EVEREST
dimecres i divendres: 19.00 – 21.30
dissabte: 16.30 – 19.00 – 21.30 –
23.45
festius: 16.30 – 19.00 – 21.30
ANACLETO: AGENTE SECRETO
dimecres i divendres: 22.00
dissabte: 22.00 – 23.45
festius: 22.00
ATRAPA LA BANDERA
dimecres i divendres: 18.00- 20.00
dissabte: 16.00 – 18.00- 20.00
festius: 16.00 – 18.00 – 20.00

Roquetes. Cinemes Ocine
Telèfon 977504080 / 902170831
www.ocine.es

La Unió
Social - Flix
MISIÓN IMPOSIBLE: NACIÓN
SECRETA
diumenge 11: 18.00

PAN, VIAJE A NUNCA JAMÁS
dimecres i divendres: 18.00 – 20.00 22.00
dissabte: 16.00 – 18.00 – 20.00 22.00
festius: 16.00 – 18.00 – 20.00 22.00
HITMAN: AGENTE 47
dimecres i divendres: 20.00 – 22.00
dissabte: 20.00 – 22.00 – 23.45
festius: 20.00 – 22.00
REGRESION
dimecres i divendres: 18.00 – 20.00 22.00
dissabte: 18.00 – 20.00 - 22.00 –
23.45
festius: 16.00 – 18.00 – 20.00 22.00
IRRATIONAL MAN
dimecres i divendres: 20.00
dissabte: 18.00 – 20.00
festius: 18.00 – 20.00
EL CORREDOR DEL LABERINTO:
LAS PRUEBAS
dimecres i divendres: 19.00 – 21.30
dissabte: 16.30 – 19.00 – 21.30 –
23.45
festius: 16.30 – 19.00 – 21.30

Cinema Ascó
MISIÓN IMPOSIBLE: NACIÓN
SECRETA
diumenge 11: 18.00
Cinema Gandesa
MISIÓN IMPOSIBLE: NACIÓN
SECRETA
diumenge 11: 18.00

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

PUBLICITAT
877 180 170
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis
més!

PASSATEMPS
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IMMOBILIARIAÑ
LA SENIA HABITATGE
EN VENDA: XALET de
175m2, garatge de 42m2
amb piscina, barbacoa i
zona verda, parcel·la de
17.219m2. Totalment equipat i acabats de molt bona
qualitat. Tel. 977576137.
FREDES
XALET EN
VENDA: parcel·la enjardinada de 843m2 amb vivenda 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

Llogo parquing
zona Temple/Vora
Parc. 40€/mes.
telf. 610 203 325
LLOGUER LA SÉNIA: possibilitat de compra, LOCAL
totalment
COMERCIAL
equipat de 183m3. a. condicionat, parquet i bany. C/
General
Prim
Tel.
977576137
XALET
EN VENTA
JESUS (TORTOSA) : parcel·la de 2.233m2 amb
vivenda de 107 m2, 3 habitacions, cuina, bany i menjador. També hi ha
piscina/bassa.
Tel.
977576137
XALET VINAROS EN
VENTA: parcel·la de
500m2, 130m2 de vivenda
3 habitacions bany menjador, cuina i porxo. Piscina
particular. Tel. 977576137

LLOGUER DESPATX PROFESSIONAL TORTOSA.:
c/ plaça nostra senyora de
Montserrat. 4 2-A, totalment
equipat. Tel. 977576137
NAU INDUSTRIAL LA
Terreny
de
SÉNIA:
3727m2 , nau amb dos
plantes amb total de superfície 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
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
Toyota Verso Active D4D ,
2.0 , 126cv , any 2011 ,
148.000km,
13.975 €.
Tel.655844218
/
977442537
BMW X3 XDrive 20D ,
184cv , any 2012 ,
94.000km , 32.900 €.
Tel.655844218
/
977442537

classificats

www.mesebre.cat
Golf automàtic 106 fsi
115 cv Sport 3 portes, any
2006, 54.000km, 7.300€.
Tel 977446116
Toyota Auris diesel 5 portes del 2008, 76.000km,
9.000€.Tel 977446116

d'Alcanar, amueblada, 250
euros la semana tel
673164125
VENC CADIRA
SALVAESCALES

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

SERVEISÑ

S'ofereix
comptable

Ideal persones amb
mobilitat reduïda.
OCASIÓ.
Tlf: 660.081.979

amb molta experiència
per hores
o mitja jornada.
Tlf.685835009

M´ofereixo per
al manteniment
i neteja d'embarcacions,

juanma@serveiscomptables.com

durant tot l´any,
amb titulació,
al port de Sant Carles
de la Ràpita

Tècnics titulats en jardineria.
Pressupostos
sense compromís per creació o manteniment.
Descomptes
segons
volum
de
feina
.Gespes,escarificats,pode
s,control de plagues
(morrut palmeres),optimització del reg,rocalles,plantacions.Utilitzem màquines
silencioses.Telèfons:
615 24 66 99 -651 110 923
www.florestajardineria.com
florestajardi@hotmail.es
OCUPACIÓÑ
EMPRESA
IMMOBILIARIA
Busquem comercial
autònom amb vehicle
propi per gestionar cartera d'immobles
INTERESSATS ENVIAR
CURRICULUM :
stanza@stanza.es

VARIS Ñ

Anglès
Classes de repàs
i reforç escolar
Tortosa.
Tel 676682306
(del 9 al 30 octubre)
COMPRO Motos velles,
encara que no funcionen i
no
tinguen
papers.
Pagament al comptat.
Tlf.680 968 290
Alquilo caravana en
Camping les Cases

606 96 51 83
RELAXÑ
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DOCTORA EN HISTÒRIA

Noèlia Borràs

Edward Carter

«VAIG RECORDAR QUE LA RÀPITA NO TENIA UNA HISTÒRIA CLARA DELS SEUS ORÍGENS»
ACTUALITAT
El passat 18 de setembre
es feia la presentació, a
l’Església Nova de la
Ràpita, d’un llibre llargament esperat pels rapitencs: la nostra història,
recollida en l’obra La Nova
i Reial població de Sant
Carles de la Ràpita de la
jove historiadora Noèlia
Borràs, que recull tota la
informació
obtinguda
durant la seva investigació
en diferents llocs i arxius
de l’Estat. Amb aquest llibre es converteix en la primera rapitenca amb una
publicació que la ciutat
esperava des de fa molts
anys.
Noèlia Borràs Matamoros
és doctora en Història per
la Universitat Rovira i Virgili
i llicenciada en Humanitats
per
la
Universitat
Autònoma de Barcelona,
amb un màster en
Societats històriques i formes polítiques a Europa.
Treballa com a professora
d’història a l’Institut Els
Alfacs de Sant Carles de la
Ràpita des de l’any 2011.

Edward Carter: Escriure
una història sobre la Ràpita,
era un somni que tenies des
de petita?
Noèlia Borràs: No, ni molt
menys. L’únic que sabia des
de petita és que em volia
dedicar a la docència però
no vaig tenir clar que el que
més m’agradava era la història fins ben entrada la carrera. El fet que jo hagi escrit
aquesta història de la
Ràpita, que altres historiadors locals anteriors a mi ja
havien començat, s’ha degut
crec al transcurs dels esdeveniments que et vas trobant al llarg de la vida i que,
sense buscar-ho, em van
posar en la situació d’haver
d’elegir un tema per al treball de fi de màster. Després
de pensar diferents temàtiques d’investigació, vaig
recordar que la Ràpita no
tenia una història clara dels
seus orígens, i que aquesta
estava envoltada de moltes
narracions, molts cops difícils de creure. De manera
que vaig optar per proposar
aquest tema al meu tutor del
treball, el Dr. Josep
Fàbregas Roig, i va ser tan

clara la voluntat d’ajudar-me
i la confiança en què podria
perfectament ser un bon
tema d’investigació, que
m’hi vaig llençar de cap fins
al final.
EC: La Ràpita és un somni
il·lustrat?
NB: La Ràpita va néixer en
el context de la Il·lustració a
l’Espanya del segle XVIII, i la
Il·lustració va ser un moviment intel·lectual i cultural
que en molts casos sí que
semblava que els projectes
que plantejava tenien un
punt d’utòpic, de somni.
Millorar el país fomentant l’agricultura, desenvolupar el
comerç, la xarxa de transports i comunicacions, colonitzar zones deshabitades,
aprofitar totes aquelles
terres abandonades i reduirles a cultiu, crear noves
poblacions on els seus habitants
visquessin
més
feliços... els il·lustrats eren
optimistes i van posar moltes esperances en què tot
això tirés endavant. La nova
població de Sant Carles va
erigir-se en el moment en
què es pretenia que el seu
port, els Alfacs, aconseguís
ser un port de referència en
el comerç internacional amb
Amèrica, atorgant-li el permís per comerciar lliurement
amb el nou continent el
1778. Així doncs, es somiava en un augment de la prosperitat econòmica al delta
de l’Ebre i la població de
Sant Carles havia de ser el
poble de referència de la
zona, com a punt d’unió en
la ruta comercial entre
Barcelona i València, així
com la proximitat al riu Ebre
i mar Mediterrani. El plantejament urbanístic de la nova
població responia a aquestes esperances (somni?) i es
començaren a construir edificis grandiloqüents, d’estil
neoclàssic, com l’Església
Nova. Aquesta mateixa edificació tan planificada per
arquitectes d’envergadura,
com podria ser Juan de
Villanueva, és la que va quedar a mig fer i no es va acabar. No va néixer com un
somni perquè en part es va
fer realitat, però només en
part; per tant, va morir com
un somni.
EC: Per què Nova i Reial
Població?
NB: Durant el regnat de
Carles III, es van conèixer
com noves poblacions tots
aquells nuclis d’habitants
que es van formar per ordre

Foto: J.Fibla

del rei o a petició de particulars, en zones despoblades,
amb l’objectiu de posar en
cultiu terres ermes i desaprofitades, molts cops properes a vies de comunicació
que es volien impulsar, com
va ser el cas de les noves
poblacions
de
Sierra
Morena, impulsades per
Pablo de Olavide, que pretenien poblar el camí reial que
anava des de Madrid fins a
Sevilla. En el cas de Sant
Carles, la seva colonització
va anar lligada al repartiment de grans extensions
de terra al delta. Al mateix
temps, foren ciutats fundades en honor al rei Carles III
qui tenia l’última paraula en
què aquests projectes tiressin endavant; d’aquí el nom
de reial. Les referències a
aquestes poblacions en la
documentació original de l’època es fa com a “nova i
reial”.
EC: D’on procedien els primers rapitencs que van arribar a la nostra ciutat?
NB: El llibre que hem presentat dedica tot un capítol
al tema de la procedència
dels avantpassats rapitencs.
Un 60% foren veïns de
Tortosa, Amposta i Alcanar,
encara que en menor quantitat vingueren famílies de gairebé totes les poblacions de
les terres de l’Ebre i inclús
de fora de Catalunya, com
València, Aragó, i altres províncies d’Espanya. Un 5%
del total procedien de
França,
Itàlia,
Suïssa,
Alemanya i Anglaterra.
EC: Quin va ser el protagonisme de Floridablanca en la
creació de la ciutat?

NB: Floridablanca ocupava
el càrrec de Secretari del rei
Carles III en el moment que
es decideix crear Sant
Carles. El seu paper és molt
important i indispensable en
tota aquesta història, ja que
ell impulsà l’inici de les obres
de canalització entre la
Ràpita i Amposta i aquestes
obres foren les que promogueren l’arribada a la zona
de molts treballadors i famílies. El secretari molt aviat
va veure factible i oportú
crear una nova població a la
Ràpita per donar resposta a
la colonització que s’estava
produint. A més, Carles III
sempre tingué molt en
compte els consells del seu
secretari i, en aquest cas,
també va influir l’opinió favorable de Floridablanca
envers el projecte de la
Ràpita per què el monarca
ho aprovés i hi destinés
recursos econòmics procedents de la corona.
EC: La situació geogràfica
de la Ràpita va ser determinant per a la seva creació?
NB: Sense cap mena de
dubte. La Ràpita presentava
una ubicació immillorable
per acabar sent una ciutat
de referència en tot el litoral
mediterrani. Disposava de la
badia dels Alfacs que, com
sabem, sempre s’ha caracteritzat pel redós que oferia
a les embarcacions i la possibilitat de carregar i descarregar mercaderies al seu
port; estava situada just al
costat de l’últim tram del riu
Ebre, que en aquella època
s’utilitzava com a via d’entrada i sortida de productes de
l’interior des de la península

(sobretot Aragó), Tortosa i el
Mediterrani; tenia molt a
prop el camí reial que s’estava construint al mateix
temps que la població que
havia d’unir Barcelona amb
València; en definitiva, la
condició geogràfica de la
ciutat era del tot favorable
per invertir en la seva creació.
EC: Llegint el teu llibre dius
que el projecte de la Nova
Població no va fracassar,
per què?
NB: Primer per desmentir
les veus que deien que sí
que ho havia estat. La nova
població de Sant Carles va
néixer i va créixer, encara
que molt lentament, fins als
nostres dies. Va fracassar la
projecció d’una ciutat ideal
al costat d’un port que tampoc va acabar augmentant
el seu auge comercial i la
urbanització
de
patró
neoclàssic proposada per
ser una realitat es va quedar
a mitges. Tanmateix la
població no va morir. Va
morir el projecte il·lustrat
però no el poble real.
EC: Si no hagués mort
Carles III, avui, la Ràpita
seria una altra?
NB: Imaginar això és un
exercici de ficció històrica
que no podem esbrinar.
Haurien d’haver transcorregut molts més esdeveniments d’una altra manera
per a què s’hagués complit
el projecte, no només
hagués sigut necessari que
Carles III continués governant. El context polític i
econòmic dels anys 90 del
segle XVIII a Catalunya i
Espanya no va ser fàcil. La

Guerra Gran contra França,
l’esclat de la Revolució
Francesa el 1789, les crisis
de subsistència lligades a
èpoques inestables, revoltes
populars, la falta de recursos per acabar les obres i
les dificultats financeres de
la Corona, la proximitat del
port de Salou que cada cop
augmentava més la seva
activitat comercial en detriment del dels Alfacs....
podríem dir que tot es va
donar en el mateix moment.
No obstant, si no hagués
estat així i tot el context s’hagués mantingut favorable a
acabar les obres probablement la Ràpita actual tindria,
almenys, l’entramat urbanístic neoclàssic al complet i
podríem apreciar-lo, gaudirlo, contemplar-lo i valorar-lo
molt millor que ara.
EC: Quin va ser el moment
culminant que va possibilitar
la creació de la ciutat?
NB: El moment culminant
fou la decisió el 1778 de
permetre al port dels Alfacs
comerciar directament amb
Amèrica. Això fa que s’inicien les obres del canal
entre Sant Carles i Amposta
i les obres d’una bateria de
canyons per defensar el
port. La canalització va anar
de la mà d’un procés de
repartiment de terres a
banda i banda del canal que
va propiciar l’arribada de
molts treballadors i moltes
famílies que van colonitzar la
Ràpita. No hem d’oblidar, no
obstant, el paper del responsable de dirigir totes aquestes obres: Francesc Canals,
el qual dedicà molts
esforços a la construcció de
les primeres cases i serveis
mínims per a aquesta incipient població.
EC: I el moment més trist
quin va ser?
NB: Oficialment el moment
més trist suposo que fou el
març de 1794 quan el nou
rei Carles IV firma la reial
ordre de suspensió de totes
les obres del canal i nova
població de San Carlos.
Però intento posar-me en la
pell del primer subdelegat
que les va dirigir, Francesc
Canals, i crec que veritablement el va deure acompanyar una gran sensació de
tristesa quan després d’haver sigut el que més expectatives i esperances havia
posat en la ciutat, va ser criticat i destituït i no va veure
el seu somni fet realitat.

