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L'opinió dels tortosins i tortosines decidirà el 2016, quan 

es compliran els 50 anys del monument.

La Memòria
Històrica

La Caixa dels trons s'obrirà el 2016 (es compliran 50 anys del monument). Sigui
com sigui, el repte és força complicat. El futur del monument no és pas una
feina fàcil. Cap alcalde fins ara s’ha atrevit a retirar-lo, conscient de què és un
tema molt sensible a la ciutat. Ara, però, el debat és inajornable.
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sI NO

Terres de l’Ebre. L’Ajuntament fa públic els resultats de
participació ciutadana sobre l’Avinguda Catalunya que volen els
aldeans.                                                                     P3

Esports. Diumenge, derbi de la Primera catalana entre
l'Amposta i la Rapitenca, transmès pel Canal TE (22h).
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Terres de l’Ebre. Èxit de participació en la 31a edició de la Diada
de l’Arrossejat, a l’Ametlla.                                     
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L’opinió del diari queda reflectida
exclusivament a través de l’edito-
rial. Els articles de la secció d’o-
pinió expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa seus

necessàriament.

15.000 exemplars 

55.000 lectors 

L'any 2007, el Govern espanyol aprovava la Llei de la Memòria Històrica, d’acord amb la qual, entre altres disposicions, s’havien de retirar dels espais públics tots aquells monuments i/o emblemes de
l’etapa franquista. Monuments sense valor artístic, implantats per imperatiu legal i, en molts casos, clonats per «lluir» en diverses localitats de la geografia espanyola. El cas del monument que es va eri-
gir al bell mig del riu Ebre, a Tortosa, el 1964 per commemorar la Batalla de l’Ebre, certament fou una victòria dels nacionals, però alhora, la Batalla de l’Ebre ha estat envoltada d’una aurèola mística
al tractar-se de l’últim gran esforç republicà per capgirar una situació militar insostenible. Aquest monument fou pensat, dissenyat i executat per un dels artistes més importants que hem tingut a les nos-
tres comarques, l’escultor Lluís Saumells, artista format en diferents tallers de Barcelona, que es va professionalitzar el 1934 i va ampliar estudis a París al 1946 gràcies a una beca del govern francès. 
Són referències en la seva obra, les formes, fruit de la seva relació amb el pintor malagueny  Pablo Picasso durant la seva estada a París. El 1954 fou nomenat director de l’Escola-taller d’Art de Tarragona,
on exercí una important tasca docent, al temps que exposava a l’Estat espanyol i a l’estranger. Obtingué, entre d’altres, els premis Sant Jordi (1958) de la diputació de Barcelona i el Ciutat de Barcelona
(1970) d’escultura. 
El monument a la Batalla de l’Ebre fou fruit d’un moment històric. El que està clar és que no té clons enlloc més.
S’ha de considerar el monument, més com un homenatge als morts en aquell terrible combat que no pas com una mostra de la política de l’anterior règim? 
La caixa de trons està oberta i el pròxim 26 de juny, els tortosins i tortosines decidiran.

Editorial

Del 16 al 18 d'octubre, tindrà lloc a Bítem la 8a. edició de la Fira de la
Clementina, amb més de 40 expositors. Cal destacar la Jornada tècnica
d’avui divendres a la tarda, a les 19.30h, "Clementina i d'altres cítrics en la
dieta per sentir-se bé" a càrrec de la nutricionista Patricia Martinez Nadela.
Demà dissabte, a les 10.30h, xerrada sobre plantes aromàtiques a càrrec
de Natàlia Jimenez i la Inauguració de la Fira a les 12.30h, a càrrec de Joan
Cugat Cugat, productor de cítrics local, gerent de Baix Mont SAT. Diumenge
al matí a partir de les 10h Inici del Tres Tombs i per la tarda a les 18.30h
ballada de Jotes.

AQUEST CAP DE SETMANA. A BÍTEM 

8a. Fira de la Clementina

La Memòria Històrica

A partir d’avui divendres 16 i fins diumenge 18, el pavelló firal de Tortosa
acull la 20a edició d'Ebreokasió, la fira del vehicle d'ocasió de les Terres
de l'Ebre. Més de 200 vehicles, amb preus que oscil·len entre els 2.000 i
els 43.000 euros, estaran a la venda en els més de 2.500 m2 de recinte.
El preu mitjà de venda de la passada edició es va situar al voltant dels
11.000 euros. Tots els vehicles estan garantits i hi ha possibilitat de
finançament. El volum total de facturació de l'any passat va ser de
275.000 euros. L'horari de la fira, durant els tres dies, és de 10.30h a
14h i de 16.30h a 20.30h. L'entrada és gratuïta.

Ebreokasió, la fira del vehicle d'ocasió,

AL PAVELLÓ FIRAL DE TORTOSA

Accident a l’Avinguda Felip Pedrell de Tortosa

Actualitat 

Aquest dimarts dia 13, a l'avinguda Felip Pedrell de Tortosa, va haver un accident
en què es van veure involucrats tres vehicles i amb un resultat de dos ferits lleus.
Els fets van tenir lloc a les vuit del vespre, mentre queia un xàfec, en saltar-se un
cotxe l'stop que dóna accés des del carrer Sol a l'Avinguda Felip Pedrell sent
envestit per un tot terreny. Com a conseqüència del xoc el cotxe va transitar uns
dotze metres en contra direcció i sobre la vorera fins que va colpejar contra un
tercer vehicle que el va detenir.
Foto: Sergi Queral

El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

Segueix-nos a Internet
entrant 

a la nostra nova web:

www.mesebre.cat
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L'opinió dels tortosins i tortosi-
nes envers el futur del monu-
ment de la Batalla de l'Ebre es
decidirà el 2016 quan es com-
pliran els 50 anys del monu-
ment. 
Ferran Bel ha reiterat el compro-
mís del Govern local de celebrar
al juny de 2016 una consulta
sobre el futur del monument
franquista de la batalla de l’Ebre.
Conèixer l’opinió dels tortosins i
tortosines sobre el monument
del mig del riu Ebre, que com-
memora la Batalla de l’Ebre,
aquesta és la intenció de l'alcal-
de de Tortosa, Ferran Bel, i
també de diferents formacions
com el PSC i ERC. D’altres, com
Movem, volen retirar-lo definiti-
vament al museu de la ciutat i
aprofitar-ne la base de formigó
per construir-hi una passarel·la
per a vianants. L'Ajuntament de
Tortosa, va retirar fa anys,

alguns dels elements més ober-
tament franquistes del monu-
ment, com ara la inscripció
«Víctor» de Franco que l'àguila
portava entre les urpes. Tot i
això, encara algunes veus dema-
nen la retirada del monòlit, men-
tre que d'altres en defensen la
conservació pel seu valor artís-
tic, advocant per la seva reinter-
pretació, o com a icona turística
de la ciutat. Fins ara, hi han
hagut dos intents de promoure
referèndums a nivell local per
decidir què se n'ha de fer.
La caixa de Pandora s'obrirà el
2016 (es compliran 50 anys del
monument). Sigui com sigui, el
repte és força complicat. El
futur del monument no és pas
una feina fàcil. Cap alcalde fins
ara s’ha atrevit a retirar-lo, cons-
cient de què és un tema molt
sensible a la ciutat. Ara, però, el
debat és inajornable.  

Els 50 anys del monument
Ferran Bel ha reiterat el compromís del Govern local de celebrar al juny de 2016 una consulta sobre el futur del monument de la batalla de l’Ebre

EN PORTADA

Joan Ferré, secretari gene-
ral de les Joventuts d’Es-
querra Republicana de Ca-
talunya – Estat Català
(JEREC) de Tortosa entre
1936 i 1937 i combatent
de la Batalla d l’Ebre amb la 33 Brigada Mixta
de la 3a Divisió de l’exèrcit republicà, dirigida
pel comandant Manuel Tagüeña, i històric mili-
tant d’ERC Tortosa ens ha deixat aquesta set-
mana als 95 anys. L’any passat va rebre un
merescut homenatge del seu partit a l’espai
històric de la Cota 705, a la serra de Pàndols. 

Mor l’històric militant
d’ERC Joan Ferré

600 ajudes disponibles
per les empreses que
afavoreixin la contrac-
tació laboral de menors
de 30 anys i majors de
50.
CEPTA s’uneix a la cam-
panya de difusió del
programa ‘Accedemos’
de Fundación Mapfre,

que ofereix suport
econòmic a aquelles
empreses que contrac-
tin a persones d’a-
quests grups d’edat.
En total, el programa
es dirigeix a totes les
pimes i autònoms de
les comarques tarrago-
nines i ofereix ajudes

de fins 3.000 euros i el
termini de presentació
finalitza aquest pròxim
30 d’octubre. Per
conèixer les bases de
la convocat ria, els inte-
ressats poden entrar a
www.accedemosalem-
pleo.org.

CEPTA s’uneix a la campanya ‘Accedemos’
Ajudes a empreses que contractin menors de 30 anys i majors de 50

A principis de l’any 2015 el
Govern Municipal aldeà va
iniciar un procés de partici-
pació ciutadana encaminat
a conèixer l’opinió de la ciu-
tadania de l’Aldea vers quin
model urbanístic voldrien
implantar al futur projecte
de l’Avinguda Catalunya.
Aquest procés participatiu
es va tancar durant l’agost,
a la festa major del 2015.
Es proposava a aldeanes i
aldeans elegir entre dos
grans propostes genèri-
ques, el model A, amb circu-
lació central, voreres més
amples i major fisonomia

comercial. L’altre, el model
B, amb un passeig central,
voreres més estretes i amb
un ambient més de lleure i
es copsava l’opinió sobre
diferents elements urbanís-
tics. El resultat del procés
de participació ciutadana ha
estat que d’entre els 469
participants, 90 vots han
triat el model B, 34 no van
definir cap opció i 345 van
escollir la proposta A.
De la mateixa manera la
gent de l’Aldea va apostar
majoritàriament perquè la
futura Avinguda Catalunya hi
hagués presència d’arbrat i

carril bici, mobiliari urbà i
enllumenat en noves tecno-
logies d’estalvi energètic.
Una altra pregunta que es
va fer durant el procés va
ser l’opinió que li mereixia a
la ciutadania la possibilitat
d’enderrocar el pont de l’an-
tiga via del ferrocarril i majo-
ritàriament 263 persones
van creure en la necessitat
d’eliminar aquesta infraes-
tructura, 88 es van definir
per conservar-la i la resta no
es va voler expressar.
“Escoltada l’opinió de la nos-
tra gent, iniciarem el procés
necessari per tal de redac-

tar el projecte de l’Avinguda
Catalunya amb els paràme-
tres bàsics que la ciutadania
aldeana ha volgut  escollir”. 

Units pels necessitats 
D’altra banda, amb l’esperit
de mútua col·laboració
entre “la Caixa” i
l’Ajuntament de l’Aldea es va
signar un nou conveni
adreçat a cobrir necessitats
bàsiques del nostre munici-
pi. “La Caixa” i l’Ajuntament
de l’Aldea, renoven aquesta
estreta complicitat que per-
metrà assolir objectius
bàsics com facilitar a les

famílies més necessitades
treball, ajuts per a l’educa-
ció dels seus fills o cobrir
prioritats com una alimenta-
ció de qualitat. Tatiana Caro
Le-Gal, directora d’institu-
cions a Tarragona i Sergi
Roda, director de l’oficina
de l’Aldea,  en representació
de “La Caixa” van estar

acompanyats pel tinent d’al-
calde Simón Falcó, la regi-
dora responsable de l’àrea
de benestar i família Nati
Bernal i l’alcalde Dani
Andreu per formalitzar la
signatura d’un document
que “dóna satisfacció pels
objectius que ajudarà a
cobrir”.

L’Ajuntament fa públic els resultats de participació
ciutadana sobre l’Avinguda Catalunya que volen els aldeans
La ciutadania aldeana ha decidit

Isaac Ferré
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El president de la
Generalitat en funcions,
Artur Mas, ha assegurat
aquest dijous al matí
davant del magistrat del
Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya
(TSJC) que ell és el "res-
ponsable únic" del procés
participatiu del 9-N i el seu
"promotor polític". Mas ha
dit que la consulta a la ciu-
tadania era una de les
"fites fonamentals" de la
legislatura i que la prohibi-
ció del TC va obligar a fer
el procés participatiu, amb
menys garanties, i, alterna-
tivament, unes eleccions al
Parlament. Així, ha assegu-
rat no entendre perquè ha
estat imputat per una deci-
sió política. Segons han
explicat fonts jurídiques, la
seva declaració com a
imputat per les querelles
de la fiscalia i Manos

Limpias ha començat amb
una introducció seva d'uns
deu minuts. Després ha
començat l'interrogatori
del magistrat Joan Manel
Abril, introduït per un relat
cronològic dels fets, que
ha durat prop d'una hora.
El president s'ha negat a
respondre a la fiscalia,
al·legant que el ministeri
públic va caure en contra-
dicció entre la decisió ini-
cial dels fiscals catalans de
no presentar la querella i
l'ordre posterior de la
Fiscalia General de l'estat
de presentar-la, i tampoc
ha respost a Manos
Limpias, igual que van fer
la consellera Irene Rigau i
l'exvicepresidenta Joana
Ortega. "No cal buscar
ningú més avall", ha dit
Mas, en referència a altres
responsables polítics.
El que sí que ha admès el

president és el fet de no
poder fer una consulta for-
mal va obligar a convocar
eleccions anticipades al
Parlament. Preguntat
sobre el fet d'acudir aquell
vespre del 9-N al centre de
premsa per donar els resul-
tats, ha respost que era la
seva "obligació" com a polí-
tic informar a la ciutadania.
Mig miler d'alcaldes, entre
ells molts ebrencs, van fer
costat a Mas.

Nou front per
negociar amb
Foment

Mas diu davant del TSJC que és 
‘el responsable únic’ del 9-N

I que no entén la seua imputació

Dimarts passat, a l’hora prevista, milers de ciutadans es
van concentrar davant dels ajuntaments catalans en un
acte de suport al president Mas, ex-vicepresidenta Ortega
i consellera Rigau per la seva imputació pel 9N.  Es va lle-
gir un manifest i la concentració es va mantenir durant una
estona. A Tortosa, l'acte va començar amb la lectura del
manifest del Pacte Nacional Dret a Decidir per part de la
tinent d'alcalde de la ciutat, Meritxell Roigé. Els assistents,
unes 150 persones, van aplaudir llargament les paraules
del manifest. L’acte va tenir lloc a la plaça d'Espanya, -
més coneguda popularment com la plaça de l'Ajuntament,
una nomenclatura que alguns grups polítics municipals
volen portar a debat al plenari. Foto: ACN.

Milers de persones es
concentren en suport a
Mas, Rigau i Ortega 

Per la imputació pel 9-N
Les Federacions de Veïns de
Tortosa i Amposta van eviden-
ciar la setmana passada les
seues diferències. Si els
d'Amposta es mantenen ferms
en convocar els talls de carrete-
ra, els de Tortosa aposten pel
"consens" amb agents polítics i
socioeconòmics. Segons infor-
ma aguaita.cat, ara, a aquests
dos fronts veïnals caldria afegir
dos fronts politics més que
qüestionen també la unitat. Els
alcaldes republicans d'Alcanar,
La Ràpita, Amposta, l'Aldea, el
Perelló i l'Ametlla van donar a
conèixer que han constituït un
grup d'alcaldes de la N-340, al
qual oferiran sumar-se també
als de Camarles i l'Ampolla, per
negociar directament amb
Foment. D’entrada, no sembla
que hagi de formar-ne part, per
tant, l'alcalde de Tortosa.
D’altra banda, cal dir que Bel va
negar que existeixin postures
diferents entre els represen-
tants dels ajuntaments i entitats
veïnals sobre la forma de resol-
dre la sinistralitat a la N-340.

L’Ajuntament de l’Aldea infor-
ma que, amb l’objectiu d’in-
centivar l’activitat econòmica,
ha disposat d’una extensa
bateria de propostes, la majo-
ria de les quals van estar
aprovades durant l’última ses-
sió del Ple municipal. Des de
l’àrea de dinamització econò-
mica es pretén incentivar la
implantació d’empreses i aju-
dar a la generació de nous
llocs de treball. Entre les
mesures en vigor i altres apro-
vades al Ple, destaca la sub-
venció del 100% de la llicèn-

cia d’activitat (ANNEX III), ajuts
per a la contractació de treba-
lladors en situació d’atur (fins
1000€), subvenció del 100%
de la llicència d’obres per
arranjament de façanes i tan-
cament de solars, també tin-
dran el 50% de bonificació les
obres destinades a eliminar
barreres arquitectòniques per
propietaris amb disminucions
físiques i bonificació del 25%
sobre l’ICIO per edificis de
protecció oficial. A més un
conjunt de bonificacions
directament adreçades a la

generació de llocs de treball,
bonificació del 25 % de la
llicència d’obres per aquelles
construccions que generin
entre 1 i 4 nous llocs de tre-
ball, del 50% entre 5 i 10 llocs
i del 95% per aquelles cons-
truccions que suposin més de
10 llocs de treball. Al mateix
temps el govern aldeà rebaixa
del 4% al 3,8% el tipus de gra-
vamen de l’ICIO general per
tot el municipi. L’Ajuntament
continuarà amb el seu progra-
ma de treball social que per-
met assolir un lloc de feina

durant 3 mesos a sis perso-
nes del municipi, que rotativa-
ment van assolint tasques de
neteja pública.

Impostos més baixos
Al 2012 per una llei del
govern central, Real Decret
Llei 20/2011, de 30 de
desembre,  es va anar pujant
l’IBI del 0,4 al 0,6; un cop eli-
minada l’aplicació obligatòria
del Decret, el govern munici-
pal decideix mantindré al
mateix tipus de coeficient per
tal de garantir la continuïtat i

sostenibilitat dels nombro-
sos serveis i prestacions
que durant aquests anys
de crisi l’Ajuntament ha
anat destinant a iniciatives
socials, educatives, cultu-
rals i de primera necessi-
tat. “Són moltes les parti-
des pressupostaries que el
nostre govern destina a les
prioritats socials del muni-
cipi. Aquestes necessitats
es cobreixen amb els nos-
tres impostos que, per
altra banda, són dels més
baixos del territori”.

L’Ajuntament de l’Aldea incentiva la implantació d’empreses i 
ajudarà a la generació de nous llocs de treball

A més, el consistori aldeà destaca que ‘les prioritats socials del municipi es cobreixen amb els nostres impostos que són dels més baixos del territori’

Amposta rebaixarà l’impost sobre béns immobles per al 2016.
És la novetat més destacada de les ordenances fiscals per a
l’any que ve. La rebaixa de l’IBI es concreta en un 10% per als
immobles en sòl rústic, mentre que els situats en terrenys
urbans es mouen en una mitjana d’un 4,5%, amb màxims que
arriben al 6%. La resta d’impostos i taxes queden congelats, i
s’hi afegeixen bonificacions en funció de la situació de cada con-
tribuent. També s’inclouen bonificacions per a les empreses que
s’instal.lin a la ciutat generant llocs de treball. L’alcalde
d’Amposta ha explicat que les ordenances segueixen la línia
anunciada per reduir la càrrega sobre el ciutadà.  

Amposta rebaixa l’IBI i 
congela la resta de taxes

Bonificacions a les empreses que s’instal.lin a la ciutat generant llocs de treball

El Ministeri de Foment licitarà en les pròximes setmanes les
rotondes previstes a Alcanar, Sant Carles de la Ràpita,
Camarles, l’Ametlla de Mar i l’Hospitalet de l’Infant. Així ho va dir
aquesta setmana la ministra de Foment, Ana Pastor, a Valls.
Pastor també va mostrar-se partidària de no prorrogar la con-
cessió de l’autopista AP-7. També va dir que estan estudiant
com bonificar els peatges als camions perquè opten per l’auto-
pista en lloc de passar per la nacional 340. Els alcaldes dels
muncipis afectats pel pas d’aquesta via es reuniran  per avaluar
la situació a hores d’ara. No creuen que les rotondes sigue la
solució a l’alta sinistralitat de la nacional 340. Foto: Sergi Queral.

Foment licitarà les rotondes a la N-340
abans de novembre

I descarta prorrogar la concessió de l’AP-7
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Durant els primers anys de vida, els xiquets tenen una especial receptivitat cap a la música i el seu
entorn: cantar, escoltar, moure’s, ballar... és quelcom habitual, espontani i desitjat.

A l’Onadabressol la música acompanya als nostres alumnes durant les rutines diàries però també és
la protagonista de d’una sèrie de projectes que tenen com a objectiu que els xiquets i xiquetes apren-
guin a estimar i a gaudir de la música.

Els xiquets gaudeixen escoltant música, reconeixent les cançons i cantarelles dels jocs de falda, par-
ticipant en les cançons de manera activa, explorant les possibilitats de la veu i d’altres instruments
musicals, i a la vegada, incorporen les  habilitats i les actituds necessàries per al progressiu desen-
volupament de les seves capacitats. 

L’Onada Bressol. La Música
Apredre jugant

PSICOLOGIA Mònica Vallés

ossible és, però la
nostra predisposi-
ció és clau. 

Qui no ha dit mai una
mentida o s’ha sentit trai-
cionat alguna vegada?
Ja sigui per companys de
feina, la parella, familiars,
membres del mateix
equip… si pensem deta-
lladament, encara que no
ens agradi, tots alguna
vegada hem viscut algu-
na situació que l’hem
considerat injusta o vio-
lenta.

el punt clau de quan
vivim algun moment així
és: com puc superar-ho?
com el/la puc perdonar?
Probablement després de
que hagis estat traït o
enganyat, aquesta opció

segurament ni te la plan-
tejaràs. això és degut a
què qualsevol situació
similar intervenen tres
elements:

- La ferida que provoca la
situació. 
- els sentiments que es
desprenen (ràbia, frustra-
ció, odi, culpa...)
- L’ alliberació, que sola-
ment és possible, amb el
perdó o l’oblit.

Passar d’un element a un
altre és un procés varia-
ble per a cada persona, ja
que depèn del significat
que li donem al conflicte,
així que aquí s’inclou la
personalitat de cadascú,
les experiències viscudes
i  la gestió de les pròpies
emocions. 

L’ alliberació apareixerà
amb el perdó. Què signifi-
ca perdonar?

Definició del diccionari:
No guardar cap malvo-
lença per una ofensa
rebuda.  

Perdonar significa allibe-
rar-se del deute o neutra-
litzar les emocions lliga-
des al record de l’expe-
riència o de la persona
que ens va causar dolor.
Perdonar és, en primer
lloc, reconèixer els nos-
tres errors i perdonar-nos
a nosaltres mateixos. és
a dir, acceptar el que no
podem controlar, canviar
el que depengui de nosal-
tres i buscar solucions al
conflicte, gestionant  les
emocions predominants

(venjança, odi, rebuig...)

Quan no perdonem, les
nostres idees i pensa-
ments es tornen destruc-
tius, pessimistes i erronis,
perdem la confiança i res-
pecte, vivint enganxat a
una etapa del passat, la
qual ens dificultarà
avançar.

com totes les situacions
els extrems poden ser
perillosos. si perdonem
reiteradament un mateix

acte es veurà afectada la
nostra autoestima.  en
contraposició,  si fem un
“Borron y cuenta  nueva
”tampoc arribarem al fons
del problema ni l’afronta-
rem.

com podem perdonar?
- Identifica que és el que
t’ha fet mal: una persona,
una situació... preguntat:
Què ha passat? Què vols
perdonar?
- Identifica les emocions
que es desprenen de la

situació, pot ser és ràbia,
impotència, tristesa, por...
i tot seguit expressa-les.
- cancela el deute: més
per tu que per l’altra per-
sona.

“Perdonar es el valor de

los valientes.

Solamente aquel que es

bastante fuerte para

perdona una ofensa,

sabe amar” (Mahatma

Gandhi)

P

La pregunta del lector per a Mònica

«És possible perdonar 
quan t’han traïcionat?»
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Aquesta setmana a la Torre de Campredó, al mateix espai on es recorda les víctimes
del pas de l’Ebre de la Batalla de l’Ebre, la Federació de l’Ebre d’Esquerra Republicana
de Catalunya ha volgut commemorar el 75è aniversari de l’assassinat del president
Lluís Companys. Acompanyat dels alcaldes de la Ràpita, l’Aldea i Campredó, així com
de diversos regidors i regidores republicanes de diferents pobles ebrencs, Albert
Salvadó, president de la Federació, ha recordat que ‘Companys ha estat l’únic presi-
dent elegit democràticament i assassinat a Europa durant el segle XX’. Per Salvadó,
una vegada més, ‘la baixa qualitat de les institucions espanyoles s’evidencia  tant en
la seva negativa a declarar nul el judici del president Companys com a reparar la seva
figura històrica’. Tot seguit el president de la Federació ha donat a conèixer el contin-
gut de la moció que Esquerra Republicana presentarà a tots els ajuntaments i consells
comarcals en defensa de la justícia universal i la memòria històrica.   
Segons nota d’ERC, la moció insta el Govern de l’Estat a dur a terme les actuacions
jurídiques i polítiques pertinents per anul·lar la sentència del judici sumaríssim al pre-
sident Lluís Companys, així com per reparar el seu honor. A més es demana al govern
espanyol modificar la Llei 52/2007, per la qual es reconeixen i amplien els drets i s’es-
tableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra i
la dictadura, per considerar com a inexistents i nul·les de ple dret les sentències dic-
tades pels Jutjats i Tribunals declarats il·legítims en la llei. La moció, entre d’altres
acords, també reclama a l’Estat espanyol que retorni tota la informació sobre
Companys requisada per la Gestapo a París l’any 1940 i que actualment es troba con-
fiscada a l’arxiu d’Àvila; i a tots els governs que van participar en la captura i assassi-
nat de Companys els reclama que participin d’un acte de desgreuge a la seva figura
al fossar del Castell de Montjuic. Per acabar demana col·laborar amb aquelles perso-
nes que participen de la querella argentina mentre no siguin restituïdes les famílies.
L’alcalde de Campredó, Damià Grau, ha llegit un manifest en record i homenatge a
Lluís Companys. A partir de les paraules de Companys, que va definir la lluita dels cata-
lans com ‘una lluita pels valors universals de la pau, del treball i de la justícia’; Grau ha
reivindicat que ‘la nova República Catalana es construeixi com un baluard dels drets
humans, la pau, la fraternitat i la justícia universal’. El manifest també demanava aca-
bar la tasca protagonitzada per Companys ‘sabent que la lluita social i la lluita nacio-
nal és indestriable’. L’homenatge ha finalitzat amb la lectura feta pel regidor Emigdi
Subirats de poemes de grans escriptors de la literatura catalana glossant la figura de
Lluís Companys. Aquests actes de record organitzats per la Federació de l’Ebre
d’Esquerra Republicana de Catalunya es completaven dimecres amb la xerrada ‘Retrat
del president Lluís Companys’ que oferirà l’historiador Pere Muñoz al Casal Francesc
Llop de Campredó.

Acte de reconeixement a Tortosa

Amb motiu del 75è aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys per part
del règim franquista, l'Ajuntament de Tortosa tenia previst fer ahir dijous, coincidint
amb la data del seu assassinat, un acte de reconeixement a la figura del president
màrtir. A les 19 hores es va fer un Ple extraordinari al Saló de Sessions de l'Ajuntament
de Tortosa, on es va aprovar el nomenament com a Parc president Lluís Companys
de l'espai situat entre els carrers Migdia i València, al barri de Ferreries, a tocar del riu
Ebre. Deprés del Ple, s’havia d’efectuar un acte institucional en aquest parc i el des-
cobriment d'una placa commemorativa en un monòlit. La Comissió informativa de l'à-
rea de Serveis a les Persones, va dictaminar favorablement la proposta.

Esquerra Republicana exigeix la
nul·litat del judici 

al president Companys

I la reparació de la seva figura històrica

Diumenge al matí va tenir lloc la 31a Diada de l’Arrossejat, amb un èxit de participació,
mantenint el patró tradicional dels darrers anys. El plat típic mariner va ser el protago-
nista principal de la Diada juntament amb el peix de la llotja, els vins de la DO Terra Alta
i els productes locals. El bon temps que va fer durant el matí, va fer que centenars de
persones passessin pel Port Pesquer per gaudir de la jornada gastronòmica per
excel·lència de l’Ametlla de Mar. Es van repartir 2500 degustacions, entre arrossejat i
peix, considerant-ho una xifra rècord de les actuals edicions. 
“La valoració des de l’organització és molt positiva degut a la gran afluència de públic.
Molts factors, com el temps o que era pont, van permetre que la Diada de l’Arrossejat
batés rècord de participació i de degustacions”, explica Dami Llaó, gerent de l’Àrea
Municipal de Turisme. El concurs d’aquest plat típic va tenir una quarantena de partici-
pants, dividits en dos torns. Els guanyadors van ser Teresa Domènech, Rita Pereira,
Juanjo Balfegó, Jose da Silva, Joan Sarau i Remei Llaó, que es van endur el premi de
Mestres Arrossejaires, amb un xec de 150 euros i un trofeu per cadascú. Durant l’entre-
ga de premis, també es va lliurar el reconeixement a La Subhasta Espai Gastronòmic
per ser el guanyador de la tapa del peix blau de la ruta Tapamar del juny. 
Investigació de robatoris
D’altra banda, els mesos de setembre i octubre de 2015, la unitat d'investigació de
Tortosa dels Mossos d’Esquadra ha donat per tancada la investigació relacionada amb
il·lícits contra el patrimoni, concretament robatoris amb força a guinguetes de dues
cales de l’Ametlla de Mar. La investigació es va iniciar just un any abans, a l'agost de
2014, arran de l'increment de robatoris a aquests tipus d'establiment. Concretament es
van conèixer sis fets, cinc robatoris a la guingueta de la Cala Calafató i un a la Cala Lo
Ribellet. A principis del mes d'agost de 2015, es van conèixer dos fets més, un a cada
establiment.

El conseller d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i
Alimentació, Jordi Ciuraneta,
va presentar, aquesta setma-
na, a la Cambra Arrossera
del Montsià, a Amposta, la
campanya Ruta de l’Arròs,
organitzada per la
Denominació d’Origen
Protegida (DOP) de l’Arròs
del delta de l’Ebre, per poten-
ciar i  divulgar els esforços
dels arrossers de la zona en
l’elaboració d’un arròs de
qualitat. 
La campanya consistirà a
identificar els restaurants amb una insígnia que els acreditarà com a “col·laborador de
la ruta”, i cadascuna de les persones que vagin al restaurant i l’arròs formi part del seu
menú podrà participar en el sorteig d’un sopar per a dues persones en un dels restau-
rants de les Terres de l’Ebre distingits amb un segell de Qualitat “Estrella Michelin”.  

Èxit de participació en la 31a edició
de la Diada de l’Arrossejat

El conseller Ciuraneta presenta la
campanya Ruta de l'Arròs

Servirà per potenciar els esforços dels arrossers de la zona

El plat típic mariner per excel·lència va ser el protagonista de la jornada
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Tot a punt per a la
segona edició del mer-
cat de productes de
proximitat quilòmetre
zero, amb productes
de la comarca i dels
Tres Territoris
(Catalunya, Aragó i
País València), aquest
cap de setmana a la
Plaça del Comerç. 
Coincidint amb el cer-
tamen, la capital de la
Terra Alta Gandesa

recrearà per segon
any consecutiu les
activitats del
Casament Reial 1319,
el que es conegut
històricament amb el
nom de la Farsa de
Gandesa. Una recrea-
ció teatralitzada d'un
dels episodis històrics
més 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 casa-
ment que no va fer-se i
per això la unió dels
dos regnes no es va
poder produir. 
D’altra banda, entre el
30 d’octubre i l’1 de
novembre un total de
28 cellers de la DO
Terra Alta participaran
a la Festa del Vi. 

Aquest cap de setmana, Gandesa
celebrarà el casament reial

Centenars de persones
van omplir els carrers
de Prat de Comte
durant tot el cap de set-
mana amb motiu de la
Festa de l'Aiguardent
2015. L'organització
està satisfeta per l'am-
bient que s'ha viscut
durant els dos dies de
celebració i per la gran
implicació del veïnat en
l'organització del certa-
men.

Foc i flama
Així mateix, Horta de

Sant Joan va acollir els
actes de celebració del
quart sexenni del grup
de diables Foc i Flama,
integrat per més de sei-
xanta membres de
totes les edats. 
Els actes de la celebra-
ció van tenir llor el cap
de setmana passat, a la
localitat terraltina. 

Èxit de públic a la
Festa de

l’Aiguardent

I una nova edició del Mercat de Productes de Proximitat 

El dilluns 19 d'octubre, a les 16 h, tindrà lloc al Restaurant Can
Josep de Bot l'acte de presentació del Pla de comunicació i màr-
queting turístic de la Terra Alta. Al llarg de l'any 2014, una trente-
na d'agents turístics locals van participar activament en l’elabora-
ció del Pla d'acció pel desenvolupament del turisme a la Terra
Alta, del qual van sorgir les accions que s'estan executant durant
aquest 2015, i d'entre elles l'elaboració del Pla de comunicació i
màrqueting de la Terra Alta. Un cop més, des de la col·laboració
publicoprivada s'han unit esforços per tal de dinamitzar conjunta-
ment el sector turístic, aquesta vegada per elaborar el Pla de
comunicació i màrqueting, un pla que ha de ser realista i consen-
suat, un pla que ha de servir per a impulsar la promoció turística
de la Terra Alta. Per a la realització del Pla assessoraran en Josep
Capellà, en David Esteller i el Santi López.

Pla de Comunicació i màrqueting
turístic de la Terra Alta

Presentació dilluns, a Bot

Tivissa i Móra d’Ebre són els dos
únics municipis de la Ribera d’Ebre
que rebran els fons addicionals
d’Enresa per tenir reactors nucle-
ars prop del seu terme. Tot el
finançament es dedicarà a projec-
tes de dinamització econòmica i
creació d’ocupació per combatre
el monocultiu econòmic de la
Ribera d’Ebre. Segons informació
del portal aguaita.cat, tots els
Ajuntaments de municipis situats
en àrees nuclears podien optar a
aquests fons però, en el cas de la
Ribera, només cinc han presentat
un projecte per aconseguir este
finançament. En el cas de Flix,
Riba-roja d’Ebre i la Palma d’Ebre,
els tècnics del ministeri han renun-
ciat a finançar els projectes per-
què no s’adequaven a les bases o
perquè s’han tramitat fora de ter-
mini. Aquests diners extra
d’Enresa suposen un 25% més de
finançament de la part fixa que ja
reben els Ajuntaments de les loca-
litats situades en les vuit àrees

nuclears de tot l’Estat. Uns ajuts
que s’han de destinar exclusiva-
ment a finançar plans de diversifi-
cació econòmica i creació d’ocu-
pació per tal de dinamitzar els
territoris afectats per centrals
nuclears i que, sovint, acaben deri-
vant en un monocultiu industrial.
En el cas de Móra d’Ebre,
l’Ajuntament ha presentat davant
el Ministeri un projecte que inclou
part de la remodelació de la faça-
na fluvial, també la construcció de
la passarel·la que ha d’unir el
Castell  amb el club nàutic, i la
posada en marxa d’una empresa
pública de navegació fluvial. L’altre
cas és el de Tivissa, a l’àrea nucle-
ar de Vandellòs II, que ha proposat
augmentar l’oferta del camping
alberg municipal.
La notícia d’aguaita.cat també
remarca que el veredicte del
comitè avaluador ha generat
malestar en els Ajuntaments que
havien presentat projectes i no
han estat acceptats.

Móra d’Ebre i Tivissa, els únics municipis que rebran fons
addicionals per viure prop de les nuclears

De la dotzena de municipis que podien optar a aquests fons, només cinc ajuntaments van presentar projectes

‘El veredicte ha generat malestar en els Ajuntaments que han
presentat projectes i no han estat acceptats perquè, segons els

tècnics del ministeri, no s’adequaven a les bases o s’han
tramitat fora de termini’
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Més Ebre recomanaEN UN MINUT

VEÏNS DE VINARÒS se
sumen als d’Amposta en
els talls a la N-340 que
s’havien de tornar a fer en
clau de protesta ahir
dijous. 

MÓRA LA NOVA rebaixarà
l’IBI un 10% de mitjana, una
mesura aprovada en el
darrer Ple de l’Ajuntament. 

NOU PROJECTE DE
CONVOCATÒRIA, a
Amposta, del programa
‘Fem ocupació per als
Joves’ de 18 a 29 anys ins-
crits a l'oficina de Treball
del Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya
com a demandants d'ocu-
pació i al Registre
d'Informació de la Garantia
Juvenil

LA BIBLIOTECA
SEBASTIÀ J. ARBÓ orga-
nitza la desena edició, del
21 al 24 d’octubre, de les
Jornades de les Lletres
Ebrenques. Amposta serà
la capital ebrenca de la lite-
ratura.

L’ESGLÈSIA DEL POBLE
VELL DE CORBERA mos-
tra 45 obres sobre els
drets humans.  

JORNADA SOBRE
L’ONOMÀSTICA DE LA
RIBERA D’EBRE,  a Móra
d’Ebre i a Ascó, aquest cap
de setmana. 

ES CONSTRUEIXEN ELS
ACCESOS  al futur com-
plex hoteler de Mas
Xalamera, a Benifallet. Tal
com informa el Diari de
Tarragona, es posa en
marxa un dels projectes
turistics més esperats al
Baix Ebre.

LA GENERALITAT  ha d’in-
demnitzar la Hidroelectrica
de Xerta amb més de 4
milions d’euros, ‘pel retard
en la posada en marxa de
la línia elèctrica de la cen-
tral’. 

Més
notícies

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home, de 54 anys i veí de Deltebre, com a res-
ponsable d'un punt de distribució i cultiu de marihuana. Segons ACN, Agents de la policia
es van personar, el passat 5 d'octubre, al domicili de l'arrestat, davant diverses informa-
cions que apuntaven que l'home hi amagava, a l'interior, unes instal·lacions on conreava i
venia cànnabis. La finca constava d'un habitatge amb un magatzem annex i un hivernacle,
a l'interior dels quals es van localitzar un total de 112 plantes de marihuana. L'hivernacle
disposava de sistemes de reg, enllumenat artificial i ventilació per afavorir el creixement
ràpid de les plantes. El detingut està acusat d'un delicte contra la salut pública. En l'ope-
ratiu també es van intervenir, 3 quilograms de marihuana seca i 38 bosses petites de
marihuana dosificades i preparades per la seva venda, una bàscula de precisió i diversos
estris per a la seva manipulació. Els agents també van observar que la finca disposava
d'un sistema de videovigilància per protegir-se de possibles furts de la droga. Arran d'a-
quests fets, el propietari de la finca va quedar detingut per un delicte contra la salut públi-
ca. Va passar a disposició del jutjat d'instrucció de guàrdia de Tortosa el passat 7 d'octu-
bre, i va quedar en llibertat amb càrrecs.

Els Mossos van intervenir 112 plantes de
cànnabis en unes instal·lacions amagades en un

habitatge de Deltebre

El 22 d'octubre arriba una nova edició del Fòrum Ampost@ Empresa (#FAME15),
organitzat per l'ar̀ea d'Induśtria i Empresa de l'Ajuntament. Una jornada que
enguany comptarà amb quatre ponències i que té per objectiu sensibilitzar la pobla-
ció en general i en especial els joves en matèria de creació d'empreses i de foment
de l'esperit emprenedor. Es tracta d'una jornada en què diversos emprenedors
expliquen en primera persona les seves experieǹcies. A meś, eś un punt de troba-
da de gent amb inquietuds, amb ganes d’aprendre, també per a tot el teixit empre-
nedor i empresarial i on s’intercanvien experiències que poden aportar un valor afe-
git tant a nivell professional com personal. Aquest setmana, l'alcalde, Adam Tomàs,
acompanyat per la tec̀nica de l'ar̀ea, Lala Escriva,̀ i el regidor de Joventut, Ramon
Bel, han presentat els detalls del Fòrum, "que l'any passat va comptar amb una
assisteǹcia de meś de 300 persones".

Fòrum Ampost@ Empresa programa quatre 
ponències d'emprenedors d'èxit

Sera ̀ el 22 d'octubre a l'auditori municipal a partir de les 16.30 h

L’Ajuntament de Deltebre,
en el marc de la sessió
plenària del mes d’octubre,
ha realitzat una declaració
de rebuig al Pla Hidrològic
de la Conca de l’Ebre una
vegada ha estat aprovat
pel Consejo del Agua de la
Demarcació Hidrogràfica
de l’Ebre. Segons nota de
l’Ajuntament, ‘el consistori
deltebrenc esdevé, d’a-
questa manera, el primer
del territori en realitzar
aquesta declaració’.
L’alcalde de Deltebre, Lluís
Soler, ha destacat que
“amb l’aprovació del pla de
conca tornem a estar
davant d’un nou greuge per
al Delta de l’Ebre i per a
tots els seus habitants”.
Per aquest motiu, Soler ha
explicat que “des de
l’Ajuntament reiterarem la

nostra negativa a un hipotè-
tic transvasament i defen-
sarem i exigirem un cabal
ambiental mínim en el tram
final del riu”. La totalitat
dels grups polítics que han
conformat el plenari durant

aquesta sessió, CDC,
Compromís d’Esquerres,
ERC i CUP, han mostrat el
seu suport a la declaració i
a la negativa de la realitza-
ció d’un futur transvasa-
ment.

Deltebre declara el seu rebuig
al Pla Hidrològic de l’Ebre

Una vegada aprovat per la CHE
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Isabel CarrascoCRAC de la setmana: Pili Cugat 
«EL PERSONATGE, ÉS EL CAMÍ QUE EM CONDUEIX A SER CONSCIENT

DEL SIGNIFICAT MÉS PROFUND DE LA PARAULA LLIBERTAT»
Pili Cugat o La jueva de
Tortosa ens endinsa i ens
passeja tot cantant i
interpretant amb veu
suau i melodiosa, a la
jueva del segle XV, pels
calls jueus de Tortosa,
Falset i Tarragona.
També s’endinsa en la
història i el senti al call
jueu de Barcelona en un
format més intimista. Els
cants sefardites que Pili
Cugat interpreta en
aquestes visites teatralit-
zades ens conten histò-
ries, remouen emocions i
ens apropen al nostre
passat.

Més Ebre: Com i per què
neix Blanca? I per què el
nom de Blanca?
Pili Cugat: La meua realit-
zació de visites guiades al
call jueu de Tortosa fou l’em-
brió del projecte “la jueva de
Tortosa”. Es va despertar
en mi una gran necessitat
de donar força al lloc mit-
jançant transmetre la quoti-
dianitat i la seva història. Va
ser decisiu la meua passió
pel cant, especialment els
cants sefardites. Aquests
factors em van impulsar a
transmetre els costums i la
història dels jueus de
Tortosa, des de dintre, en
primera persona, i per tant,
interpretant a Blanca,
aquesta dona jueva tortosi-
na que comparteix les
seves vivències i la pròpia
història amb tot aquell que
s’apropi al call per a conèi-
xer l’essència del lloc.

ME: Pili Cugat vs Blanca la
Jueva. Que teniu en comú?
PC: Blanca és una dona
jueva tortosina, forta i feliç,
que viu intensament i amb
goig el retorn a casa seua.

Valora els petits detalls, els
petits regals que la vida li
posa entre les mans, la seva
llibertat de seguir sent qui
és, una dona jueva que pro-
tegeix per damunt de tot la
transparència en l’expressió
de les seues costums i tradi-
cions, i encara així compren
d’altres maneres de cami-
nar. De vegades sento com
el personatge és el camí
que em condueix a ser
conscient del significat més
profund de la paraula lliber-
tat.

ME: Respecte a la història
social, sembla que l’expe-
riència col·lectiva de les
dones no coincideix sempre
amb la dels homes. De fet,
els rols o papers socials
atribuïts a homes i dones
poden variar al llarg de la
història. Com era la dona
jueva del segle XV?
PC: En el meu recorregut
per a donar forma al perso-
natge de “la jueva de
Tortosa”, em va sorprendre
des del primer moment, el
fet que, malgrat que la dona
jueva està immersa en la
realitat social del seu
temps, és altament valorada
com la gran transmissora
de la tradició i costums als
fills. En el transcurs de les
visites m’agrada parlar del
document que protegeix els
drets de la dona casada, la
ketubà o document de com-
promís matrimonial, on
exposa tot allò que ha de
complir l’home amb la seva
estimada.

ME: Caxixa, jueva tortosina
PC: Un gran exemple de for-
talesa i integritat, per tal de
protegir la tradició i seguir
transmetent-la als fills.
Malgrat que aquesta dona

va viure la realitat de finals
del segle XIV, d’ella també
en parla Blanca, en el trans-
curs de la representació.

ME: La cuina jueva kosher,
que en hebreu significa
apropiat o adequat, que tes-
tifica que segueixen les
estrictes normes d'higiene i
de qualitat basades en l'an-
cestral llei hebrea que prohi-
beix menjar animals aquà-
tics que no tinguin aletes i
escames. Tampoc està
permès barrejar carn amb
llet ni a l'olla, ni al plat ni a la
nevera (així, si cuines carn,
no pots fer servir format-

ges), i només es permet
ingerir carn d'animals que
alhora siguin sans, remu-
gants i tinguin les peülles
dividides, com els bovins,
les ovelles, les cabres i els
cérvols. Per tant, els porcs,
al no ser remugants, en que-
den exclosos. Però, El kos-
her va més enllà de la cuina,
reuneix virtuts com el fet de
no mentir, ésser humil, no
jutjar...
PC: Segons tot l’après des
de l’inici d’aquest camí,
entenc que kosher és apte,
és pur, una manera de
viure... De tota manera és
un concepte del que no m’a-

treveixo a parlar-ne en pro-
funditat pel fet de viure’l des
de fora com a intèrpret i
cantant.

ME: Pili Cugat i la Dama del
Castell...
PC: La dama del castell, el
cant de l’olivera, o vivències
d’horta són també d’altres
camins que utilitzo per
expressar diferents capítols
lligats a la història de les
nostres terres, terres de
castells, muntanyes i riu,
que atreuen la meua atenció
per a donar a conèixer i sen-
tir el territori d’una manera
diferent.

ME: Els teus projectes...
PC: Al cap de pocs mesos
després de començar les
representacions a Tortosa,
al febrer del 2014, vam
ampliar les representacions
a Tarragona i Falset.
Actualment, la visita teatra-
litzada a Falset, s’està por-
tant a terme el segon dis-
sabte de cada mes i comp-
ta amb una resposta
excel·lent per part dels visi-
tants. Des d’aquí vull donar
gràcies a l’Associació
d’Amics i veïns de Falset per
haver fet possible aquesta
realitat. També a Tarragona,
i gràcies a l’Associació
Shalom Tarragona, la jueva
de Tortosa viatja sovint a
visitar el seu call.
També he començat a fer
petites representacions
adaptades a la realitat del
call de Barcelona, gràcies a
la llibreria jueva situada en
un dels carrers més cone-
guts al call de la ciutat.

Ara, amb l’entrada del fred
ens venen temps de recolli-
ment en els que seguirem
treballant en nous projectes
i propostes que sortiran
amb la llum del nou any. Són
diverses i molt variades les
produccions amb les quals
estem treballant, entre elles
la vida als castells, o la
defensa de les torres de
guaita, també una mirada al
mar des d’un poble que
creix. Esperem que donin
bon fruit al temps adequat
en cada cas.

Tota la informació la podreu
trobar a la pàgina

www.lajuevadetortosa.es 

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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El proper 26 d'octubre a partir de les 20h al Bar Manolitos de Tor-
tosa es realitzarà la reunió per donar a conèixer el projecte esportiu
FUTEbre, el qual té el propòsit d'organitzar una lliga de futbol 7 indo-
or al Pavelló Firal de Remolins. Aquesta iniciativa va dirigida a jugadors
de totes les Terres de l’Ebre. La presentació la conduirà l'empresa
Sports Challenge i comptarà amb la presència de Juanjo Rovira i Ra-
mon Folguera, co-organitzadors del projecte FUTEbre. Per qualsevol
consulta: 662 44 70 56 i 615 87 82 59 o bé, via correu electrònic
a futebre@gmail. O al facebook. Serà una lliga pionera a l’Ebre.

LLIGA DE FUTBOL-7 INDOOR

Diumenge es disputarà el derbi del Montsià de la Primera catalana. L’Amposta rebrà la Rapitenca. Es el partit. D’emocions
i sentiment. L’Amposta arriba després de guanyar al camp de Reddis, amb dos grans gols de Gustavo que van servir per a
remuntar (2-3). La nota negativa, l’expulsió de Becerra, que es perdrà el derbi, i que s’afegeix a la baixa de  Vargas (sancio-
nat) i d’Òscar, lesionat. A Reus va jugar el juvenil Gerard, sota els pals. Diumenge tornarà Iniesta, després de la sanció. La no-
tícia de darrera hora és que Raül Jimenez, per motius personals, no podrà seguir a l’Amposta i és baixa. 
La Rapitenca, per la seua part, es troba en un moment de dolç, en ple creixement. Va guanyar al camp del Sant Ildefons

(0-2) i ha sumat 10 punts de 12. El partit, malgrat la baixa de Becerra, es presenta apassionant.

El derbi
DIUMENGE A LES 17 HORES, L’AMPOSTA REBRÀ LA RAPITENCA

CANAL TERRES DE L’EBRE, amb unitat mòbil, transmetrà el partit diumenge 22 h
Recordo les primeres trans-

missions que vaig fer de futbol
territorial. Han passat 18 anys.
Eren autèntiques aventures. Per
exemple: un diumenge del mes
de novembre, amb boira a An-
dorra, el partit es va acabar a
les sis de la tarde. A les 22 ho-
res ja estàvem a Roquetes per
posar les cintes i tirar el partit.
O altres diumenges, quan Ro-
bert Guinart i jo sortíem del Fe-
liu i Codina d’Horta, a Barcelo-
na, a les dues de la tarde, i a les
16 h estàvem al camp de la Ca-
va fent el derbi la Cava-Ampos-
ta. També recordo els primers
partits en directe amb el que
això significava...De bojos. Sen-
se dinar. Sense  dormir si era
necessari. Autèntica passió i
sentiment. Vocació. No hi havia
treva. Com tampoc n’hi havia a
la tele, amb jornades maratonia-
nes  amb Jordi Pazos, Rebeca
Casanova o Manel Ferrando. O
altres companys més joves que
apuntaven bones maneres com
Jordi Allepuz. 
Hi haurien mil anècdotes per

recordar, com la gosseta que
va entrar al camp de l’Amposta

abans de fer el local Víctor el
gol de l’empat. L’arbitre morenc
Serrano va anul.lar-lo. La gosse-
ta, per aquelles imatges, va fer
la volta al món...Informatius de
tot l’Estat es van fer ressò d’a-
quella notícia.
Hem evolucionat. I ens tro-

bem amb apostes que cal des-
tacar pel que signifiquen. Canal
Terres de l’Ebre farà una trans-
missió pionera diumenge, amb
unitat mòbil inclosa, del derbi
Amposta-Rapitenca. Un desple-
gament que mobilitzarà diver-
sos professionals tècnics i que
començarà molt abans del par-
tit. Passen els anys però tinc
tanta il.lusió com aquella tarde
amb boira, al camp de l’Ando-
rra.  Una nova experiència i un
nou repte. Endavant!. 

Canal Terres de l’Ebre i 
el derbi de diumenge

Diumenge (22 h), Amposta-Rapitenca

CANAL TERRES DE L’EBRE

RAUL JIMÉNEZ CAUSA BAIXA A L’AMPOSTA

El porter Raül Jimenez, per motius personals que li impedeixen entrenar i jugar, ha causat
baixa a l’Amposta. Dissabte, al camp del Reddis, ja va estar a la banqueta però no seguirà 

a l’equip de Teixidó.

Gerard Zaragoza torna al
Lokomotive Tbilisi

TÈCNIC DE SANT JAUME

Gerard Zaragoza, tècnic de Sant Jaume d’Enveja, ha estat el
darrer any treballant al cos tècnic de Michel Laudrup, a la lliga de
Qatar. Es va acabar la temporada, amb èxit, i l’entrenador no va
renovar i tampoc ha concretat cap de les propostes que tenia.
Per aquest motiu, Gerard Zaragoza, davant de la possibilitat d’es-
tar un any parat, ha acceptat la proposta que li ha fet el Lokomo-
tive de Tbilisi, de la primera divisio de Georgia, club al que ja va
pertànyer anys enrera.  L'equip porta 7 partits jugats i només
una victòria i un empat. Gerard ha de tornar a ser el revulsiu. Si
Laudrup tingués, abans del previst, una oferta “hem quedat que
si ell té equip i si em necessita, el president del Lokomotive em
deixarà marxar”, deia Gerard que aquesta setmana ja ha entre-
nat al conjunt giorgià (imatge de la foto). 

El Granollers va empatar en temps afegit

FC Ascó: s’escapen dos punts al 96
TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó va deixar escapar la
victòria en temps afegit, al
camp del Granollers (1-1). Ge-
nís va avançar el conjunt de l
Ribera i el partit va tenir anada
i tornada, sent molt intens,
amb ritme.
L’equip de la Ribera va po-

der sentenciar però no va fer-
ho i en temps afegit, el Grano-
llers va empatar amb una
rematada al segon pal que fou
la darrera jugada del partit.

L’àrbitre va xiular el final acte
seguit. Fou una gerra d’aigua
freda. El partit, a través de la
xarxa, fou transmès pel Canal
Terres de l’Ebre.

L’Ascó rebrà diumenge el
Terrassa
(12 h).

Proper rival

El comitè li ha donat la raó en la impugnació al Catllar

El Jesús i Maria és segon
PRIMERA CATALANA

El Jesús i Maria va guanyar
dissabte el Castelldefels (4-2).
Un partit de la categoria. Els
locals, més posats, van
avançar-se aviat amb gol de
Borrull, arran d’un llançament
de banda. Gallego, motivat i
efectiu, el dia del debut a ca-
sa, va marcar de falta directa
el 2-0. Ell mateix va culminar
una contra fent el tercer. Amb
el 3-0, a la represa, els locals
es van acomodar i el Castell-
defels, un bon equip, va reac-
cionar amb dos gols seguits.
Amb el 3-2, el duel va estar

obert. Del posisble 3-3, amb
rematada visitant al pal, es va
passar al 4-2 amb un autogol.
Amb la victòria, i els dos punts
del partit al Catllar (el comitè
ha donat la raó a l’equip de
l’Aube per la impugnació) el J.
i Maria és segon. Situació
històrica. Borrull, amb esqïnç
al turmell, serà baixa. Dissabte
ho eren Cuenca (lesió fibrilar),
Pedrosa i Arturo. 
El dia 25 (15 h), abans del

partit contra el Santboià, es
farà la presentació dels equips
base. 

Arriba el derbi: Amposta-Rapitenca, diumenge. 
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Amb les baixes de Jaime, Ferran i Agustí, un empat a Cambrils,
abans de començar, era un bon resultat. Però, tal com va anar la
confrontació, va saber a poc. La Cava, molt motivada i centrada de-
fensivament, a diferència de partits anteriors, va fer un primer temps
per emmarcar. I Llaberia va marcar dos gols que van valdre el 0-2.
Les dificultats es va produir quan es van lesionar, al primer temps,
Roger i Guillem. I, a la represa, amb una segona targeta rigorosa,
Mario fou expulsat. Massa adversitats i el Cambrils que va entrar en
situació i que va empatar amb un gol protestat ‘perquè van haver-hi
dues faltes prèvies. El criteri de l’àrbitre fou desigual’. Al final, un em-
pat que calma l’entorn del club, un xic escalfat per l’inici de lliga. Diu-
menge, derbi amb el Godall. 

La Cava suma un empat que
sap a poc, a Cambrils

MALESTAR PER L’ARBITRATGE (2-2)

L’Ampolla referma la seua confiança amb dues victòries seguides con-
tra rivals de la seua lliga. Sis punts valuosos que donen seguretat al
jove i renovat equip ampollero. Els joves jugadors incorporats van mi-
llorant, amb gran actuació de Vili i de Ripollès, autor de dos gols. Ro-
bert, també inspirat fins ara, i Samu van marcar els altres. No obstant,
va ser el Torreforta qui es va avançar en el marcador. Però tres gols
ampolleros en vuit minuts, abans del descans, van noquejar el rival. El
Torreforta no es va poder aixecar i és que el quart gol a l’inici de la re-
presa va deixar en evidència la fragilitat local i la solvència de l’Ampo-
lla, que, tot i rebre el 2-4, va saber conservar l’avantatge. 

L’Ampolla referma la seua autoestima
amb la victòria a Torreforta (2-4)

DIUMENGE, DERBI AMB EL CAMARLES

El Camarles va perdre contra la Riera en un partit en què tenia tres
baixes, per les expulsions de Bonavista. Segons el tècnic Bartolo, “no
hi ha cap excusa. Estic molt content de l’equip i dels jugadors que van
sortir al camp, demostrant que tenim una plantilla competitiva. L’acti-
tud fou molt bona en un partit igualat, contra un equip que va jugar
molt ben posat, amb intensitat, i penso que l’empat era el més just.
Vam tenir ocasions clares amb el 0-0 i també amb el 0-1, sobre tot
dues al final, una d’elles de Teixidó davant de porteria. Però no van
entrar”. El santjaumero Pardo ha fitxat aquesta setmana amb el Ca-
marles i podria debutar diumenge a l’Ampolla. 

El Camarles falla el que no està escrit i
cedeix una derrota contra la Riera

PARDO (LA CAVA) FITXATGE CAMARLENC

L’Ulldecona segueix avançant. Va guanyar diumenge al camp de l’Hos-
pitalet (1-2), un triomf amb doble valor. Un gran Chimeno va marcar
el 0-1 aviat. El davanter del Poble Nou segueix triomfant en l’inici de
temporada. Empatava, però, l’Hospitalet acte seguit. Roberto, a la re-
presa, va aconseguir l’1-2 que acabaria donant la victòria al conjunt
ebrenc. Sergi Navarro, tècnic ulldeconenc, manifestava que “no vam
estar bé, en línies generals. L’important fou que, malgrat això, vam
guanyar, conservant l’avantatge en un partit en el que ens vam aco-
modar i no vam tenir la intensitat necessària”. L’Ulldecona, carregat
de piles, rep un Catalònia que també ho estarà. 

L’Ulldecona, amb la moral pels núvols,
rebrà diumenge el Catalònia

VA GUANYAR A L’HOSPITALET

El dissabte 10 d’octubre es va
realitzar la segona edició de Co-
pa Valors. Aquest cop l’escenari
va ser al camp del CD Roque-
tenc amb la categoria de pre-
benjamins.  Els equips partici-
pants van ser set i tots de les
Terrers de l’Ebre: Roquetenc,
Gandesa, Ampolla, Tortosa, Je-
sús Catalònia, Escola Delta i
Ebre Escola. Un torneig on les
activitats principals anaven dirigi-
des a fomentar valors i amb l’in-
tenció que tots els agents que
participen en el context futbolís-
tic siguin capaços de mirar més
enllà del resultat. El tercer

temps, la targeta verda, el mural
i la millor afició van fer que la dia-
da fos transmissora de valors
educatius i socials com el joc
net, respecte, companyerisme,
l’amistat  i d’alegria. La jornada,
que va estar organitzada per
SportsChallenge conjuntament
amb el Club Deportiu Roque-
tenc, va seguir la mateixa línea
que l’anterior, tot i que amb cer-
tes modificacions per fer-la més
creativa i diferenciada de la pri-
mera. Un d’aquests canvis es va
dur a terme en el tercer temps,
on enlloc de compartir solament
un refrigeri els jugadors del par-

tit disputat havien de realitzar un
dibuix conjunt entre ells. Mònica
Vallés, psicòloga esportiva, co-
ordinadora d’aquestes activitats
recorda: “El tercer temps té l’ob-
jectiu de compartir una activitat
conjunta amb els jugadors i juga-
dores dels dos equips que s’han
enfrontat, per tal d’afavorir l’a-
mistat i deixar els possibles con-
flictes que hagin sortit dins del
camp”. Els directors del torneig,
David Vilanova i Albert Forcadell,
destacaven el fet de “veure les
aficions arribant amb  gorres,
pancartes o quan feien la “ola” i
animaven als equips que havien

perdut mostra que per als fami-
liars també és important el rol
que tenen dins de l’activitat es-
portiva dels seus fills i filles. Per
tant, valorem que l’essència de
Copa Valors estar impregnant i
estar creixent” . Des de l’organit-
zació remarcaven: “Ens quedem
amb la imatge del públic aplau-

dint drets quan es va fer la foto
final conjunta entre equips, en-
trenadors, organitzadors i volun-
taris.” Pel que fa als resultats, el
primer classificat va ser l’Ampo-
lla, seguit pel Tortosa. El trofeu a
la millor afició, per als acompan-
yants del Roquetenc, i la ‘Copa
Valors’ (equip amb més targetes

verdes) va ser per al Jesús Ca-
talònia. A banda d’aquests tro-
feus, Decathlon, patrocinador de
l’esdeveniment, va voler propo-
sar una activitat per fomentar la
col.laboració i el treball en equip
entre els més petits, anomenada
‘Desafiament Kipsta’, on l’Ampo-
lla també en fou la vencedora.

Un altre èxit de la Copa Valors
Decathlon Tortosa va patrocinar la jornada

DISSABTE DIA 10 D’OCTUBRE, A ROQUETES

El Catalònia va vèncer el Tortosa (1-0) en un derbi amb gran
ambient a la Santa Creu, amb 400 espectadors. Un gol matiner
de Juanjo Rovira, amb un tret de Folha seca que va sorpendre  Fi-
go, va decidir. Amb l’1-0, el Cata, amb la lliçó apresa, va refermar
el seu planejament i va fer un partit impecable en defensa amb
dos centrals immensos: Carlos i Iniesta. El Tortosa, a la represa,
amb més gent a la davantera, va intentar-ho i va tenir  fins a tres
ocasions clares de gol. La manca d’encert i l’actuació felina de
Fran van evitar l’empat. Els jesusencs cal dir que la contra van po-
der sentenciar, principalment amb trets exteriors i amb una acció
a l’àrea petita de Cristian Arasa. Al final, 1-0 i satisfacció i emo-
ció local. I el Tortosa que va marxar amb dubtes i també amb pre-
ocupacions perquè és la seua segona derrota en sis jornades, un
bagatge que, tot i ser un dels líders, no s’esparava en un equip
que ha de pujar si o si. 

Un Catalònia ‘patriòtic’ guanya al Tortosa
JUANJO ROVIRA, A L’ESTIL ROBERTO CARLOS, VA FER EL GOL DEL TRIOMF (1-0)

Davant la baixa de Claudiu, porter suplent fins ara de Carlos Es-
crich, el R-Bítem ha hagut de buscar-ne un. I ha sortit la possibilitat
d’incorporar a l’aldeà Andreu Borràs, aquesta temporada a la Sénia.
Andreu ha fitxat amb el club bitemenc. 
El R Bítem va golejar diumenge al Godall (6-0). El resultat fou in-

flat perquè, a la primera meitat, els locals van tenir moltes dificul-
tats. No obstant, el gran gol de Miguel (40’) va obrir la llauna i va fer
mal als del Montsià. A la represa, només començar, una contra lo-
cal va suposar el 2-0, de Monforte. Ja no va haver més història. El
pichichi Miguel (8 dianes), en gran moment, va marcar un altre gol
i Jota va fer un ‘hat-trick’. El Godall tenia la baixa de Kevin, el porter,
lesionat. Si no es recupera, el club del Montsià  pot estudiar de fer
una incorporació. Amb el triomf, el R. Bítem, amb dos seguits, s’a-
comoda a la taula. 

El porter aldeà Andreu Borràs
s’incorpora al R Bítem

GOLEJADA CONTRA EL GODALL (6-0)

En festes, la Fanecada presentava una molt bona entrada. El R
Bonavista, equip incòmode, va fer el 0-1 i va defensar-se amb or-
dre. A l’Alcanar li costava. A la represa, els canareus van tenir més
profunditat però no podien trencar l’entramat defensiu d’un Bona-
vista que jugava amb molta intensitat. S’arribava a la recta final i el
Bonavista va quedar-se amb deu. Adrià, el geni de la Fanecada, va
fer de Messi. Ell va empatar. L’afició local va encoratjar el seu equip
en uns minuts heroics. El Bonavista va fer un pal. De l’1-2 es va
passar, acte seguit, al 2-1, en una acció d’estratègia que va culmi-
nar el mag Adrià. La Fanecada s’ensorrava. 2-1 i 7 punts de 9. El
nou projecte, encapcel.lat per Miquel Reverté s’apuntala. S’ho me-
reix. L’Alcanar, com feia anys, va jugar amb molta gent de casa. 

L’ALCANAR PERDIA 0-1 AL 83 I REMUNTA 2-1

Adrià, el geni canareu, fa
embogir la Fanecada

El partit de diumenge entrarà en la
història del CF Catalònia. Nova visita
del Tortosa i nova victòria del conjunt
verdiblanc que, a més, pot presumir
amb orgull que nou jugadors a la con-
vocatòria eren de Jesús i cinc d’ells
foren titulars. Un fet de gran rellevàn-
cia i que reflecteix el patriotisme del club. El mister, també je-
susenc, Enric Aleixendri, valorava aquesta circumstància i la
victòria “davant d’un equipàs que no tinc cap dubte que és  i
serà un ferm candidat a l’ascens”. 

9 jugadors jesusencs a la convocatòria
i cinc titulars

El Gandesa va guanyar a la Canon-
ja (1-2) i és el líder, amb els mateixos
punts que Tortosa i la Riera. La Ca-
nonja va començar molt fort i va tenir
una ocasió i va fer l’1-0. A la mitja ho-
ra, el Gandesa va reaccionar quan
Guiu, amb assistència de Genís, em-
patava. Els gandesans van perdonar a l’inici de la represa i
el partit estava obert, amb insistència visitant fins que pichi
Dilla, culminant una contra, aprofitava un servei de Cristian
i marcava l’1-2. Liderat. “És anedòtic perquè estem a l’inici
però està clar que ens dóna confiança i satisfacció per se-
guir treballant”, diu el tècnic Rafel.

Lideratge històric 
del Gandesa
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L’opinió de Joaquin Celma. EL MINUT 91

Si en aquesta jornada s’acabés la lliga, descendirien 8 equips de Segona a Tercera, sempre que no
pugés el que promociona. En aquest cas, Hospitalet, Godall, Valls, Canonja, La Cava, Torreforta, Ro-
da de Barà i R. Bonavista, o sigui gairebé la meitat dels equips. I per què aquest desastre? Molt fà-
cil. Els últims cinc classificats de 1a. Catalana són de la província: Amposta, el Catllar, Torredemba-
rra, Reddis i Vilaseca. Jo ja vaig avisar abans de començar la temporada que aquest any seria el
desastre en els descensos i no només s'està complint sinó que les posicions dels equips implicats
es viurà intensament en els partits: més pressió, cessaments d'entrenadors, fitxatges, mals am-
bients en els vestidors... La meva aposta és que tres equips de Primera catalana segur que baixa-
ran; si només fossin dos seria un miracle i tant de bo no siguin quatre. Hi ha una estadística més
clara que predic cada campanya, perquè vostès es puguen convèncer. En la jornada sis de 1a. ca-
talana, de les tres últimes temporades, els descendits ja ocupaven les últimes cinc posicions en
aquesta jornada. La passada, Almacelles, Torreforta i Juv 25 de Setembre, fa dos Jesús i Maria,
Vista Alegre i Mariano Poblet i fa tres campanyes Morell, Valls i Reddis, aquest últim equip estava
en lloc 14. O sigui que la mitjana està clara: dels cinc classificats a la part baixa, 3 estan senten-
ciats i si hi ha descensos de Segona divisió B (Olot i Pobla estan en aquesta direcció) i no puja cap
equip de Tercera divisió, això pot arrossegar  cinc o sis descensos de 1a. Catalana. La que ens es-
pera a falta de 28 jornades amb una panorama realista; els equips de Tarragona tenen el money
just per fitxar i Als equips de Barcelona els sobren jugadors. A més, aquesta temporada, entre els
deu primers classificats de la 1a. Catalana manen els de Barcelona. Amb la qual cosa, no seria des-
gavellat veure a la Cava, Jesús Catalonia, Godall, Ampolla o Alcanar passar dificultats, entre altres,
amb la possibilitat de que hi hagin més descensos per compnesació. Seguirem cada setmana els
descensos de prop però el problema serà a l'equador de la temporada: tres o quatre equips poden
estar sentenciats. De moment, Hospitalet i Godall estan en posicions ja molt complicades; Canon-
ja farà fitxatges i el Valls estic segur que estarà més amunt. Apostin perquè aquesta Segona cata-
lana està que crema per dalt; 9 equips separats per dos punts en les posicions de l'ascens i per
baix emoció al màxim. La federació es renta les mans quan poden baixar la meitat dels equips. Pen-
so que està mal planificada, mal dissenyada i a més amb el handicap que els arbitratges de Tarra-
gona tampoc ajuden molt però és el que hi ha. La meva aposta és que baixaran sis equips d'aques-
ta categoria i 3 ebrencs i això implicaria 4 descensos de la Tercera catalana en cas que no pugi el
segon classificat. Vostès es diran que em puc equivocar. Clar que só. Però els que em segueixen
fa molts anys saben que tinc un índex d'encert d'un 80 a 90%. La meva especialitat no és el futbol,
són les dades, estadístiques i documentació.

1A CATALANA - JORNADA D’EXTASIS. La temporada passada el Catllar va fer una temporada de ci-
nema amb Angel Garcia, sembla que no ha canviat d'equip amb la mateixa filosofia i el factor camp
del Jesus i Maria aquest equip ja ha dictat sentència, no baixés i aspira a cotes majors. El fitxa de
Gallego ja ha quedat gairebé amortitzat en dues jornades tres gols. Fa tres temporades el Jesus i
Maria tenia 4 punts jornada 6 i aquesta ja porta 11. Amposta perdia 1- 0, perdia 2-1 i guanyo 2- 3,
Teixido diu "La temporada passada en la jornada 11 portavem dues victòries i en la jornada 6 ja por-
tem dos, el personal s'espanta de res ". Aquest Rapitenca meravella, cada vegada mes a mes tot
i les baixes de Marques i Moha guanyo en un camp difícil, suc Ferreres de titular, marc Angel seu
segon gol, l'equip de Nando només ha perdut un partit aquest en camp de l'actual líder Balaguer.

2 CATALANA. IGUALATAT PER TOTES LES PARTS. La passada campanya entre els nou primers clas-
sificats, en la jornada 6, hi havia una distància de sis punts. En aquesta, nou conjunts amb només
dos punts. Quina lliga! Tortosa i Cambrils en plena migdiada, i revelació dels ascendits Ulldecona i
La Riera. Ampolla i Alcanar, que van fer una neteja en el vestidor i semblava que ho anaven a pas-
sar malament, van com una moto. Gandesa va començar a mig gas i ja és lider. Són tan ferotges
els dos candidats Cambrils i Tortosa? Doncs, de moment no. Els dos van punxar com ho van fer en
la jornada 4. Segon partit que perd el Tortosa en camp contrari, segons un directiu del Jesús Ca-
talònia, la visió del partit és aquesta: "Molts ous. La diferència, dels convocats, 9 de Jesus, 5 titu-
lars. El Tortosa, Tortosa 2”. Recital de la Cava que tenia les baixes de Ferran i Jaume i va plantar
cara al Cambrils i guanyava 0-2, àrbitre casolà total. Ja ho vinc dient fa diverses setmanes. Expul-
sió de Mario injusta i segon gol local en falta prèvia. L’Alcanar li poden marcar un gol o dos però
després dóna guerra. Aquesta setmana perdia 0-1 i Adrià amb dos gols en els últims set minuts va
remuntar el partit; set jugadors d'Alcanar en l’equip titular. Camarles tenia quatre baixes, va perdre
amb La Riera que segueix sent no només l'equip revelació sinó l'únic imbatut, juguen ordenats i amb
bona defensa. Li van molt bé les matinades a l’Ampolla i al Gandesa. Jugaven el diumenge al matí,
a Torreforta i Canonja. Només començar les trobades perdien i van guanyar. De vegades els equips
espavilen quan els marquen un gol. Capera segueix traient petroli d'aquest equip: "és mèrit dels ju-
gadors", diu. Tot i que no va jugar un gran partit, l’Ulldecona va guanyar a l’Hospitalet. Tal com va la
temporada aquest equip queda confirmat que no baixarà. Aquest R-Bítem ja funciona. Nacho ja ha
tocat la tecla; Miguel Reverté, tal com vaig dir, viu la seva temporada. Jota, com en la temporada
passada, marca distàncies. El 6-0 és enganyós; no jugava el porter titular del Godall, Kevin.

TERCERA CATALANA. COMENÇA A DEFINIR-SE LA LLIGA. FLIX I DELTEBRE NO ASCENDIRAN. Se-
gueix la tònica de la temporada: sis equips visitants han guanyat. Quatre equips han posat la direc-
ta a l'ascens i dos d'ells no estaven en la meua travessa. A l’Ametlla, Marc ha aconseguit una pinya
al vestidor; S. Bàrbara que, sense Nico i Gilabert, està que se’n surt gràcies a Parra, que ha fitxat
molt bé: Gerard, Oriol, Saül i Calafat. El Roquetenc, un equip molt compensat i un Batea que té dos
noms propis: el seu mister Curto i el davanter Agus, que són les estrelles. En les properes setma-

Els terratrèmols de Segona i Tercera 
catalana, a punt d’esclatar

nes sabrem si aquests equips són els aspirants definitius. Al novembre faré la meuaa travessa final.
No hi ha qui pot amb l’Amella: sis jornades sis victòries. Ull a la dada, els dos últims partits els ha
guanyat en els últims minuts. Rècord Guines: en sis jornades, nou jugadors han marcat gols al Ro-
quetenc, equip que es queixa dels arbitratges. Aquesta jornada va acabar amb 9 i va guanyar. 
El míster del Jesús i Maria creu que mereixen puntuar contra el Batea: "vam acusar les baixes que
teniem i que estàvem minvats. A falta de 15 minuts guanyàvem 3-2". Agusti marc quatre gols, aquest
noi hauria jugar a 2a. catalana.
La Sénia de pena. No van suar ni la samarreta i no han guanyat ni un partit. Vilalba, en crisi en el seu
camp no saben el que és guanyar. Horta, primeres 4 jornades zero punts i porta dues jornades guan-
yant. Robert Cantó va fer teràpia al Restaurant Miralles. Tenia els meus dubtes amb l'Olimpic i li vaig
dir al seu mister, Paco: ‘cal fitxar’. No obstant, porta tres jornades impecables. Va guanyar al Flix, va
empatar contra Roquetenc i aquesta jornada va demostrar el seu poder a Corbera amb 1-3. Que li
passa al Flix, influeix que no juga al seu camp o hi ha alguna cosa més? Serà un altre equip que no
ascendirà i com el Deltebre, que només ha guanyat un partit aquesta temporada, ja diu adéu a l'as-
cens.

TERCERA CATALANA

El S. Bàrbara va sumar una nova
victòria consolidant la bona feina i
l’engranatge en l’equip que està
aconseguint el tècnic Parra. Van
debutar Oriol i Saül, aquest darrer
amb dos gols. El Flix va fer una
bona imatge però va pagar cares
indecisions que el van condem-
nar. El partit va estar obert fins el
80 quan Calafat, destacat, va
marcar el 4-1. Gio feia el 4-2 per
a un Flix que necessita un punt
d’inflexió amb una victòria per
creure que pot. 

L’encert i qualitat de l’asconenc Oriol
van decidir. John va fer l’1-0 però en
un duel igualat i obert, l’Ascó va
remuntar a la represa. El Vilalba
empataria amb gol d’Alberto i sem-
blava que podia guanyar perquè
estava apreant molt i tenint oca-
sions. Jordi, porter visitant, va estar
molt encertat. Però una contra, el
porter local Miki avançat i Oriol des
del centre del camp que va fer el 2-
3. El Vilalba, amb dificultats a casa,
ho va intentar sense poder empatar. 

VILALBA-ASCÓ B 2-3

Victòria èpica del Roquetenc,
quan pitjor ho tenia. Els locals es
va avançar aviat amb toc genial
de Marc Curto. El Perelló estava
desubicat. Per això el Roquetenc
duia la iniciativa i va gaudir de
diverses situacions de gol. El
Perelló, al 40’, va tenir la seua,
molt clara, a través de Magí. Els
dos equips van arribar al descans
amb deu. A la represa, després
d’uns minuts d’empenta visitant,
els locals van quedar-se amb
nou. Però fou llavors quan van fer
el 2-0 i van fallar un penal. Amb
superioritat,el Perelló no va saber
entrar en situació fins el gran gol
de Chicho. Però era tard. 

Victòria treballada del Batea que
perdia per 3-2 al minut 78 al camp
d’un filial del Jesús i Maria que va
estar ben posat però que en els
darrers minuts, minvat per les bai-
xes, no va poder aguantar la inten-
sitat ni tampoc la força del killer de
Miravet, Agustí, que va fer quatre
gols en una tarde de somni, certifi-
cant així el triomf del seu equip. El
Batea, amb els 10 gols d’Agustí, va
disparat darrera del líder Ametlla.
proper diumenge, derbi amb el
Vilalba. 

Victòria complicada del líder al
camp d’un Ginestar que va jugar
amb la lliçó ben apresa i que
sobre tot al primer temps va fer
una gran gestió tàctica. A la
represa, el líder va incrementar el
domini i va tenir opcions. Però no
va aprofitar les i semblava que
l’empat seria el resultat final quan
Rullo, de falta, va fer el 0-1. El
líder, fins ara, ho ha guanyat tot.

GINESTAR-AMETLLA 0-1

L’Olímpic va remuntar al camp
del Corbera i va sumar tres punts
que li permeten refermar la con-
fiança, que era el que més
necessitava per adaptar un equip
jove però amb bona fusta. Josep
va fer l’1-0 però David, Ignasi i
Àlex van capgirar el marcador. El
Corbera, minvat d’efectius, va
notar-ho a la represa, a més de
no tenir l’encert precís.

CORBERA-OLIMPIC 1-3

La Sénia, que encara no ha guan-
yat, es va avançar amb un gran gol
de Moron. Un penal va significar
l’empat i Aleix Martí, recuperat, feia
dos gols més abans del descans
que premiaven la major intensitat
local. A la represa, la Sénia amb
deu i Aleix Martí que feia el 4-1. Ja
no va haver més història. 

Partit igualat i incert fins el minut 75

quan Marc Garcia, un dels darrers fit-

xatges aldeans, va marcar el 0-2. El

Campredó, lluitador, va estar dins del

partit fins llavors. L’Aldeana no havia

sentenciat i no va poder fer-ho fins el 0-

2. Albert Alegre va marcar el 0-3.

L’Aldeana ja suma 7 punts de 9. Es

recupera. 

Marc Baiges va fer el 0-1 molt aviat.
El Deltebre va intentar-ho però sense
l’actitud necessària i l’Horta, amb 11
jugadors disponibles, va controlar el
partit, tot i rebre l’empat amb gol de
Micael. Els hortolans no van saber
decidir fins el final amb gol de Jordi
Esmel. Oxigen amb la segona victò-
ria. El Deltebre, amb poca intensitat,
no troba la sortida del túnel. 

Orgull calero: 6 de 6 L’Olímpic creix Un gran Oriol Biarnès

ROQUETENC-PERELLÓ 2-1

Triomf amb nou
J I MARIA-BATEA 3-5

Un pòquer d’Agustí
S BÀRBARA-FLIX 4-2

Pel bon camí

M NOVA-LA SÉNIA 4-1

Hat trick d’Aleix

CAMPREDÓ-ALDEANA 0-3

Nova imatge aldeana

DELTEBRE-HORTA 1-2

El Deltebre, sense reacció

-Oriol Biarnés, jugador des-
tacat de l’Ascó B, va fer un
gol des del centre del camp,
a Vilalba. Era el 2-3. Oriol
està consolidant-se entre els

pichichis del grup.
-El Roquetenc, molest amb
als arbitratges, haurà de
tenir cura amb les expul-

sions. Més quan alguna d’e-
lles és per manca d’ofici per

evitar-la.
-Agustí, jugador del Batea,
ja porta deu gols en el que
portem de lliga. Esplèndit
el Drogba de Miravet. 

-Jonatan (Rapitenca), en
tractes amb l’Aldeana.

-Més informació a la plana
següent. 

PER MANCA D’ENLLUMENAT ELÈCTRIC

El partit Roquetenc-Perelló va poder-se ajornar. Era a les 20 hores. La
manca de llum a la porteria de l’observatori, perquè un dels dos focus
de la torre de la part dels vestidors no funcionava, era extraordinària. Fi-
nalment, es va decidir disputar el duel, amb foscor en aquella zona.

Es va plantejar la suspensió a Roquetes

Delegats, porters, tècnics i l’àrbitre, a la porteria afectada. 
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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

ELS CRACS DE LA QUARTA JORNADA

ELS TÈCNICS 
DE LA JORNADA: 

6 DELS CRACS: 

Alejandro
Alcanar

Lizaso
M Nova

Agus
Batea

Jota
R Bítem

Oriol
Rapitenca

Guille
Ampolla

Marc Garcia
Aldeana

Aleix
M Nova

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

GOLEJADORS

LA REGULARITAT DELS NOSTRES EQUIPS: AVUI ASCÓ, PRIMERA, SEGONA I TERCERA  CATALANA  (2)

ELS CRACS DE LA QUARTA JORNADA

P: PUNTS ACUMULATS

G: GOLS

ADRIÀ
ÀLEX ALEGRE
HUGO
GUSTAVO
JORDI GARCIA
EDGAR
AGUSTÍ
CRISTIAN BERTOMEU
JOEL
OSCAR COLAT
EDGAR
ESTEVE
UBALDE
SERGI ANGUERA
XAVI PASTOR
JOAN ESMEL
FRAN
GALLEGO
SERGI PRATS
LLAVERIA
PEINADO
ALEIX
DANI
CHICHO
MANOLO PUIG
JOTA
CRISTIAN DIAZ
TONI CALAFAT
ABDOULAYE
YASSINE
ALBERTO SOLÉ

ADRIÀ
ÀLEX ALEGRE
HUGO
GUSTAVO
JORDI GARCIA
EDGAR
AGUSTÍ
CRISTIAN BERTOMEU
JOEL
OSCAR COLAT
EDGAR
ESTEVE
UBALDE
SERGI ANGUERA
XAVI PASTOR
JOAN ESMEL
FRAN
GALLEGO
SERGI PRATS
LLAVERIA
PEINADO
ALEIX
DANI
CHICHO
MANOLO PUIG
JOTA
CRISTIAN DIAZ
TONI CALAFAT
ABDOULAYE
YASSINE
ALBERTO SOLÉ

Top secret
El Camarles ha demanat a la Federació que no li enviï més l'arbitre del al camp del R Bonavista.
Aquest cap de aquesta setmana, al partit Cambrils-La Cava, l'àrbitre va estar casolà. Molestem

els equips ebrencs a la segona catalana? Potser si, potser no? Vostès que opinen?
Al cadet de la Rapitenca, en el que també juga el fill de l'expresident del Tortosa Ximo Rambla, hi

ha un jugador, Yerai Acosta, que prové de Canàries i està afincat a la Ràpita, i que el segueix molts
equips de campanetes.
La pregunta del milió: tornarà a Vilaseca per salvar-lo el jugador del Tortosa, Chillon?

Radiografia del futbol ebrenc
L’EQUIP DE LA SETMANA: CF GANDESA

Com cada any, el Gandesa és un equip que està en les primeres posicions al final de la tempo-
rada. De moment, és el nou líder. Els fitxatges d'Soldevilla i Ubalde han estat un èxit que, junta-
ment amb un Gumiel que és el pulmó, i un Dilla que aquest any està millor que mai fan que aquest
equip, dirigit per l’entrenador Rafa Navarro, promet i molt.

Pulsacions de la jornada
Els nostres killers porten un ritme golejador imparable. Chimeno i Adrià fa cinc setmanes que
marquen. Dilla i Miguel Reverté, quatre, i Llaveria en tres. La passada, Dilla, va fer-ne 14; Adrià
13, Chimeno 9, Llaveria 7 i Miguel Reverté 5. En aquesta campanya s'han posat d'acord i en sis
jornades porten sis gols cadascun i Miguel com és el mes xulo 8. 
43 gols van marcar Dilla, Adrià, Chimeno, Llaveria i Dilla, la lliga passada. Ara ja en porten 24 i
Miguel Reverté ha superat la seva pròpia marca, quan acabem de començar la lliga. Què els do-
nen a aquests nois? Espinacs?
El jugador Pardo, ex la Cava, ha fitxat pel Camarles i Oleguer ha tornat al Flix.
Moguda a La Sénia. De moment, segueix el míster. Tres baixes a l'equip i alta de Pol que ja va
estar a La Sénia i que jugava al Pinell. Al Barça, va jugar amb Messi.
Un equip de Tercera catalana potser la setmana que ve tingui nou entrenador i aquest ja va es-
tar en aquest equip.
Hospitalet i Canonja en pocs dies tindràs altes de diversos juggadores.
El jugador Gerard Verge ha estat convocat `per a la selecció catalana de sub- 18.

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

JUGADOR

Genís
Virgili
Llopis
cristino
artur Godia
sergi Lopez
De Nova
assier
argilaga
Massana
edu Vives

26
17
15
9
8
8
4
4
4
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

FC ASCÓ
Nº P.

2
4
1

1
1

G. JUGADOR

Joan sabate
David callarisa
rafa ribera
Josep Becerra
Marc Vernet
Gustavo soriano
Omar
Dani Fatsini
Joan Barrufet
Jonatan Llorach
Òscar Benet

13
11
11
10
10
5
5
4
4
3
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF AMPOSTA
Nº P.

3

5

2

G. JUGADOR

alberto cuenca
Taranilla
carlos Herrero
David Gallego
Mauri Ulla
Toni cornejo
Victor Pujol
Borrull
eliot
Ike  romera
Jose Mari  

22
19
9
8
8
8
7
4
2
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

UD J I MARIA
Nº P.

3
3

3

1

1

G. JUGADOR

Manolo Puig
David silva
raul Istoc
Moha rida
Josué andreu
Oriol
andreu Guiu
Oscar
Ferreres
sam Garcia
Vilarroya

20
11
10
9
7
7
6
6
5
4
2

UE RAPITENCA
P.

2

2

2

G. JUGADOR

Ivan Diaz
Ion Oslabanu
soufine 
adrià Valsels
Marc Tena
David Blanco
Moises Muñoz
Bryan Hurtado
Jordi adell
Marc  Blas

25
15
14
12
8
5
5
4
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CD ALCANAR
NºNº P.

2

2
6

1

G. JUGADOR

robert cabrera
Guille ripolles
Àlex Trabalon
aitor arasa
Hugo Perez
Marc Perelló
samu Garcia
Jordi  sabater
Kilian Quevedo
Marc serral
Bilal Nafid

16
12
10
9
9
8
8
5
4
4
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF AMPOLLA
Nº P.

4
3

2

G. JUGADOR

cristian 
edgar 
Quim esteban
Gerard 
raul Teixidó
Paul sabin
cristian 
Francesc 
Pau 
ruben aliau
enric Ferré

21
15
10
7
6
5
5
4
4
3
3

CF CAMARLES
P.

2
2

2
3

G.

JUGADOR

Manu Fernandez
Kevin Moreno
Joan Labèrnia
carlos Querol
Joan Zaragoza
Xavi Platero
Xavi Pastor
edu albiol
Marius Florin
ruben Ibeas

21
19
16
9
7
7
6
2
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF GODALL
Nº

Nº

P.

1

1
1

G. JUGADOR

Javier  Dilla
enric Ubalde
albert soldevilla
Pere Martínez
Jaume Gumiel
Genis Navarro
cristan Vallès
Jaume Guiu
Josep Domènech
David rojas
Joan Batiste

18
16
11
9
8
7
6
5
4
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF GANDESA
Nº P.

6

1
1

1

G. JUGADOR

Gerard curto
DelaTorre
calafat
Toni Domingo
Dani Porcar
Ximo Martí
Miguel angel
Jordi roda
Pio
saul
edgar

20
16
12
11
6
5
4
3
3
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF S BÀRBARA
Nº P.

3
8
2
1
1
1

G.JUGADOR

Joan esteban
eric Barbera
Didac 
Magi andreu
Narcis 
arnau 
Marc andreu
Dani robles
Donoso
Marc Toledo
David Flox

16
15
12
10
9
6
5
4
4
4
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CE PERELLÓ
Nº P.

1

1
5

2

1

1

G. JUGADOR

Marc alegre
cristian Diaz
Marc curto
alfons Povill
Bonilla
Ivan Martin
Maikel
Marc Prades
ramon
Victor
Ivan arasa

15
11
10
9
8
7
6
6
6
5
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CD ROQUETENC

Nº P.

2
2

1

2
2

1

G.

JUGADOR

Becerra (amp)
Gallego (JiM)
adrian (Vilaseca)
cuenca (JiM)
callarisa (amp)
eric (catllar)
Taranilla (JiM)
Moha (rapitenca)
Gustavo (amp)
Pau (catllar)
Manu (Torred.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

1A CATALANA
Nº

5
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2

GOLS JUGADOR

Miguel (r Bítem)
chimeno (Ull)
Dilla (Gand)
Llaberia (la cava)
adrià (alcanar)
robert (ampolla)
Víctor (cambrils)
chillón (Tortosa)
alejandro (Torref)
Felipe (r Bonav)
raul (cambrils)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

2A CATALANA
Nº

8
6
6
6
6
4
4
3
3
3
3

GOLS JUGADOR

agustí (Batea)
De la Torre (s B)
Oriol (ascó)
Magí (Perelló)
roger (corbera)
rullo (ametlla)
Porta (Flix)
sergi (ametlla)
Pinxo (Ginestar)
Froi (ametlla)
aleix (M Nova)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

3A CATALANA
Nº

10
8
6
5
5
5
5
4
4
4
3

GOLS

JUGADOR

Marto
John
Miguel roch
abdul
Joel
Musta
alberto solé
Bernabé
albert arrufat
esteban
Yelti

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF VILALBA
Nº P. G.

2

1
1

1
1

1
2

22
20
11
10
6
6
5
5
3
3
3
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PRÒXIMA JORNADA 

dissabte  

Catalònia-Xerta (15.30h)

Roquetenc-Ebre Escola (19h)

diumenge 

Pinell-St Jaume (16h)

Benissanet-Amposta (16h)

Arnes-Tivenys (16h)

Bot-la Galera (17h)

RESULTATS

3a jornada 4a catalana 

Ebre E-Pinell 2-3

Tivenys-Bot 5-1

S. Jaume-Camarles    2-3

la Galera-Benissanet    3-0

Xerta-Roquetenc             3-5

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF  GC   P

1. Catalònia 10 4 7

2. Tivenys 10 5 7

3. Pinell 6 2 7

4. Roquetenc 7 5 6

5. la Galera 7 5 6

6. Arnes 9 5 4

7. S. Jaume 5 4 3

8. Camarles 6 7 3

9. Ebre Escola 7 9 3

10. Xerta 4 8 3

11. Bot 5 9 1

12. Amposta 0 5 1

13. Benissanet 3 11 0

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 

Porqueres-At Prat

Santpedor-PB Lloret

S Gabriel-Molins

Esc Guineuta-Sant Pere

Pardinyes-C Clar

Sabadell-F Júpiter

S Eugenia-Tortosa E (diu17h)

Fontsanta-S Andreu 

RESULTATS

3a jornada 

At Prat-F Júpiter       11-0

Molins-Fontsanta 4-1

Esc Guineueta-Sabadell 0-0

S Pere-Santpedor     5-0

S Andreu-Pardinyes    1-3

Tortosa E-S Gabriel   1-2

Lloret-S Eugenia    3-3

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. S. Pere 14 1 12

2. Molins 11 5 10

3. Sabadell 7 1 10

4. At Prat 14 4 7

5. Esc Guineueta 6 3 7

6. Tortosa E 8 7 7

7. Camp Clar 14 5 6

8. Pardinyes 10 7 6

9. S Gabriel 5 4 6

10. Fontsanta 6 8 4

11. S Eugenia 6 10 4

12. S Andreu 4 9 4

13. Porqueres 9 12 3

14. P B Lloret 4 12 1

15. F Guineueta 3 21 1

16. Santpedor 1 13 0

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA 

Ginestar-la Cava

Rem Bítem-S Jaume

Olimpic-Ulldecona

J i Maria-Alcanar

Alcanar B-Gandesa

S Bàrbara-Tortosa E

Aldeana-Horta

RESULTATS 

2a jornada

Horta-Ginestar 3-2

S Jaume-Olimpic 0-8

la Cava-S Bàrbara    8-4

Tortosa E-Rem Bítem  2-2

Ulldecona-J i Maria     5-4

Aldeana-Alcanar B      3-6

Alcanar A-Gandesa    13-2

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Alcanar 20 4  6

2. la Cava 21 6 6

3. Ulldecona 7 5 6

4. Tortosa E 9 2 4

5. Olimpic 8 7 3

6. Horta 3 2 3

7. J i Maria 6 6 3

8. Alcanar 8 1 0 3

9. Ginestar 4 5 1

10. Aldeana 5 8 1

11. Rem Bítem 4 1 5 1

12. S Bàrbara 4 8 0

13. S Jaume 1 10  0

14. Gandesa 3 15      0

Femení 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA 

Alcanar-Aldeana

Amposta-Roquetenc

Tortosa-Vinaròs

J i Maria-la Sénia

Perelló-Catalònia

Ametlla-Rapitenca

Canareu, descansa

RESULTATS

1a jornada 

Aldeana-Ametlla  8-0

Rapitenca-Perelló 4-0

Catalònia-J. i Maria     6-3

la Sénia-Tortosa    0-6

Vinaròs-Amposta  2-3

Canareu-Alcanar   0-0

Roquetenc descansava

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC   P

1. Aldeana 8 0 3

2. Tortosa 6 0 3

3. Rapitenca 4 0 3

4. Catalònia 6 3 3

5. Amposta 3 2 3

6. Canareu 0 0 1

7.- Alcanar 0 0 1

8. Vinaròs 2 3       0

9. Jesús i Maria 3 6 0

10.  Perelló 0 4 0

11. la Sénia 0 6 0

12. Ametlla 0 8       0

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

Roquetenc-Flix (16.30h)
diumenge 

Perelló-Corbera (16h)
Horta-Campredó (16h)
la Sénia-Ginestar (16h)
S. Bàrbara-Ametlla (16h)
Ascó-Deltebre (16.30h)
Olimpic-J i Maria (17h)
Batea-Vilalba (17h)

RESULTATS

6a jornada, Tercera catalana  

M Nova-la Sénia 4-1

Campredó-Aldeana 0-3

J i Maria-Batea 3-5

Roquetenc-Perelló 2-1

Vilalba-Ascó 2-3

Ginestar-Ametlla 0-1

Deltebre-Horta 1-2

Corbera-Olimpic 1-3

S Bàrbara-Flix 4-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. L’Ametlla 6 15 3 18

2. Batea 6 16 7 15

3. S Bàrbara 6 23 13 14

4. Roquetenc 6 13 6 14

5. Perelló 6 11 8 10

6. Corbera 6 11 8 10

7. Ascó 6 11 15 10

8. M Nova 6 10 8 9

9. Vilalba 6 9 9 7

10. Olimpic 6 10 11 7

11. Aldeana 6 8 9 7

12. J i Maria 6 11 13 7

13. Horta 6 5 13 6

14. Deltebre 6 8 11 5

15. la Sénia 6 5 9 4

16. Ginestar 6 7 14 4

17. Flix 6 8 15 3

18. Campredó 6 6 15 1

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

Cambrils-Roda Berà (18h)
diumenge 

la Cava-Godall (16h)
Valls-Hospitalet (16.30h)

Gandesa-Torreforta (16.30h)
Ulldecona-Catalònia (17h)

Tortosa-Canonja (17h)
Ampolla-Camarles (17h)
la Riera-Alcanar (17h)

R Bonavista-R Bítem (17h)

RESULTATS

6a jornada, Segona catalana

Catalònia-Tortosa 1-0

Camarles-La Riera 0-1

Cambrils-la Cava 2-2

Alcanar-R Bonavista 2-1

Canonja-Gandesa 1-2

Torreforta-Ampolla 2-4

Hospitalet-Ulldecona 1-2

Roda Berà-Valls 2-4

R Bítem-Godall 6-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Gandesa 6 13 5 12

2. Tortosa 6 11 7 12

3. La Riera 6 9 5 12

4. Cambrils 6 13 5 11

5. Ulldecona 6 10 7 11

6. Rem Bítem 6 14 7 10

7. Alcanar 6 12 12 10

8. Camarles 6 10 10 10

9. Ampolla 6 9 11 10

10. Catalònia 6 9 8 9

11. R Bonavista 6 11 6 8

12. Roda Berà 6 10 11 8

13. Torreforta 6 7 8 7

14. la Cava 6 12 13 6

15. Canonja 6 4 2 4

16. Valls 6 7 14 4

17. Godall 6 4 13 2

18. Hospitalet 6 4 18 1

Segona catalana

Els
resultats
de la

jornada

L’Ascó, en partit transmès
per la xarxa, a través de

Canal TE, se li va escapar la
victòria al 95, al camp del

Granollers.

Darrera hora
PRÒXIMA JORNADA 

Morell-Rubí
S. Andreu-Peralada
Muntanyesa-Europa
Cerdanyola-Prat

Ascó-Terrassa (diu 12h)
Vilafranca-Granollers

Gavà-Júpiter
Masnou-Palamós
Sabadell-Manlleu

Figueres-Santfeliuenc

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Gavà 8 5 3 0 15 6 18
2. Prat 8 5 2 1 18 7 17
3. Júpiter 8 5 2 1 14 7 17
4. Granollers 8 4 3 1 12 7 15
5. Ascó 8 4 1 3 10 9 13
6. Sabadell 8 3 3 2 13 6 12
7. Europa 8 3 3 2 12 5 12
8. Figueres 8 3 3 2 12 6 12
9. Muntanyesa 8 4 0 4 14 13 12
10. Vilafranca 8 3 2 3 12 14 11
11. Rubí 8 3 2 3 9 11 11
12. Manlleu 8 3 1 4 7 9 10
13. Terrassa 8 3 1 4 6 16 10
14. Cerdanyola 8 2 3 3 7 8 9
15. S. Andreu 8 2 3 3 8 10 9
16. Masnou 8 2 2 4 7 11 8
17. Palamós 8

Tercera divisió RESULTATS
8a jornada, Tercera divisió

Santfeliuenc-Vilafranca 2-3
Europa-S. Andreu 0-0
Masnou-Morell 2-1
Júpiter-Figueres 2-0
Prat-Muntanyesa 4-2
Granollers-Ascó 1-1
Peralada-Sabadell 1-4
Terrassa-Cerdanyola 0-4
Palamós-Gavà 1-1
Manlleu-Rubí 0-1

PRÒXIMA JORNADA 
Reddis-Terrassa

Santboià-Vilanova

Castelldefels-Balaguer

Catllar-Viladecans

Lleida-St Ildefons

Vilaseca-J i Maria (diu 16h)

Igualada-V Alegre

Suburense-Torredembarra

Amposta-Rapitenca (diu 17h)

RESULTATS

6a jornada, Primera catalana

Torredem.-Lleida 0-3

Reddis-Amposta 2-3

J i Maria-Castelldefels 4-2

Terrassa-Santboià 1-1

Viladecans-Igualada 1-1

V Alegre-Suburense 2-2

Vilanova-Vilaseca 2-1

Balaguer-Catllar 1-0

S Ildefons-Rapitenca 0-2

Primera catalana

Una acció del partit Granollers-Ascó (1-1), de diumege passat. 
IrIs sOLÀ

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Balaguer 6 10 3 14

2. J i Maria 6 11 5 13

3. Terrassa 6 7 5 13

4. Santboià 6 10 3 12

5. Rapitenca 6 11 6 11

6. Vilanova 6 9 5 10

7. Castelldefels 6 11 8 10

8. Lleida 6 8 7 10

9. Suburense 6 11 10 8

10. Igualada 6 4 4 8

11. Viladecans 6 7 10 8

12. S. Ildefons 6 9 8 7

13. Vista Alegre 6 11 11 7

14. Vilaseca 6 7 9 7

15. Amposta 6 10 14 7

16. Catllar 6 7 10 4

17. Torredembarra 6 3 12 1

18. Reddis 6 5 18 0 
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Un jugador que garan-
teix gols en els equips
que ha jugat. Té una
esquerra de fàbula i ho
va demostrar al
Gandesa on va estar
vuit temporades, des-
prés al Móra la Nova,
el seu poble, i ara al
Perelló. Jugador amb
carisma, amb bon
humor, caràcter al
camp i amant de la
seva família.
Pregunta: El teu pare va
ser jugador?
Resposta: Si va jugar al
Reus, Reddis, Alcanar i
Móra la Nova.
P: Vas començar a jugar
tard?
R: Fins als catorze no
vaig començar, en cate-
goria cadet; amb el Móra
la Nova i amb el juvenil
vaig tenir d’entrenador a
Carles Sanz. En el segon
any de juvenil jugava dis-
sabte amb el meu equip i
el diumenge amb el pri-
mer equip. Sortia mitges
parts, però anava fent
gols. Estàvem a Tercera
regional. Al meu últim any
de juvenil fitxo pel Tortosa
de Guillermo Camarero
pare, molt treballador, i
també bona persona.
Bon tècnic. Recordo que
perdíem al camp de
l'Europa 3-0. Semblava
que ens esperava una
bronca al descans. Però
ens va dir: "Seguiu jugant
com ho esteu fent". I vam
guanyar 3-4. La següent
campanya faig la pretem-
porada amb el Tortosa,
juntament amb Castillo,
Solla, Aleix... em van
cedir a un altre equip.
Vaig fitxar per la Sénia.
Només estic uns entrena-
ments ja que era molt
lluny de casa. Llavors, a
través de Carlos Sanz, de

qui sempre guardaré un
gran record,  vaig fitxar
per l’Ascó de Preferent i
vaig estar allí dues tem-
porades. 
P: Arriba la teua gran
etapa al Gandesa: vuit
temporades. 
R: Si, de grans records.
Em vaig trobar molt
agust, com a casa. Amb
molta confiança. Trobo
un gran president, Jose
Lorenzo Diego, bona per-
sona, molt seriós, molt
amic dels seus amics,
molt complidor. Tinc a
diversos entrenadors:
Josep Masip, José Mora,
Miguel Bes i Àngel
Garcia. 
P: Diuen que Àngel és
molt dur?
R: És capaç de treure
suc d'una poma encara
que no en tingui.
Treballador, complidor,
va agafar l'equip amb 16
punts, a la meitat de la
temporada, i vam acabar
amb 45 i jugàvem sense
davanter centre. En tení-
em un de Barcelona però
venia poc a entrenar i el
que no entrenava no juga-
va. Ens feia córrer molt,
amb molta intensitat, no
podíem perdre les línies
defensives era un gran
motivador. En un partit
contra l’Oleàstrum haví-
em de guanyar si o si. El
rival era molt fluix. Però
vam perdre...durant tota
la setmana no ens va par-
lar en els entrenaments.
P: Deixes el Gandesa i fit-
xes pel Móra la Nova?
R: Necesitiva un canvi. 8
temporades són moltes i
va coincidir l'any que el
Gandesa va tenir moltes
baixes: Amadeo, Ramon,
Àlex, Mohedano,
Barrufet, German...i vaig
decidir que l’etapa havia

acabat. Només David
Rojas es quedava dels
veterans i vaig fitxar per
l'equip del meu poble que
estava el meu germà
com a porter. El primer
any estava Àlex Curto, un
bon entrenador i que
ensenyava el que volia.
Recordo amb afecte
també a Jesús
Hernández, Àngel Guiu i
Ambròs Segura. També
vaig jugar amb la selec-
ció de futbol catalana de
futbol platja, com a entre-
nadors estaven Bonano i
Lluís Carreras.  
P: Per què fitxes amb el
Perelló?
R: De vegades, jugant al
teu poble, tampoc és
fàcil i, a més, buscava
una nova motivació. Vaig
anar al Perelló perquè
estava el meu germà
Marc a més de Mohe,
Àlex Clua i Ramon que
havien jugat al Gandesa,
això em va fer decidir. La
veritat és que estic molt
content, al Perelló m’han
rebut amb els braços
oberts.
P: Clar, el gol de Magí,
amb el Móra la Nova, al
camp de l’Olímpic va anti-
cipar que el Perelló fos
campió amb antelació...
R: (riu). Sí, recordo. Una
coincidència. Si no
hagués estat campió
aquell dia, ho hagués
estat en la jornada
següent. Quant a gols, si
que recordo especial-
ment un de xilena que
vaig fer amb el Perelló,
contra l’Alcanar B. Potser
ha estat el millor.
P: En general, entens els
entrenadors?
R: De vegades si, altres
no. En ocasions comen-
tem entre els jugadors
els canvis que ha fet un

entrenador i semblen
inexplicables però potser
si un ho fos faria el
mateix. 
P: Has provocat molts
penals?
R: Uns quants però no
m’han xiulat molts més.
Un partit amb el Perelló,
contra la Sénia, li vaig dir
carinyosament a l’àrbitre:
“que cabró, no xiular-me
aquest penal”. I l’àrbitre,
de bon ‘rollo’, me va res-
pondre que no li contes-
tés així prop del públic.  
P: Ets amic dels àrbitres?
R: Només m'han expul-
sat dues vegades. En
alguna ocasió he pres
una cervesa amb un àrbi-
tre. En general, tinc bon
feeling amb ells. No obs-
tant, el que penso que no
potser és que arbitren
xavals de 17 anys i hagi
jugadors de 33 al camp,
són massa joves per arbi-
trar i més si és un derbi.
P: Per què la gent prefe-
reix anar a veure el Barça
que no pas l’equip del seu
poble?
R: Sobre això et contaré

una anècdota. Es jugava
la final de Champions
entre el Madrid i l’At. de
Madrid i crèiem que no hi
hauria gent al camp. Ens
jugàvem el descens, con-
tra l’Alcanar. Vam guan-
yar 4-2. Hi havia més
gent que cap altre par-
tit...uns 200 especta-
dors. Ens vam quedar
sorpresos. També es ben
cert que no jugava el
Barça la final....si ho
hagués fet no hagués
estat igual.
P: Un dia pots fer un gran
partit i no marcar. Però
també pot passar a la
inversa?
R: El futbol és així. Em va
passar al camp de La
Sénia. Vaig jugar molt
malament, vaig tocar-la
tres vegades i vaig mar-
carr tres gols jugant fatal. 
P: Quina regla del futbol
canviaries?
R: Que les sancions fos-
sin més dures per algu-
nes accions o agressions
dels jugadors.
P: Com ho celebres quan
guanyes?.

R: Al bar, amb tres o qua-
tre cerveses. I amb la
moral pels núvols.
P: Quan perds?.
R: Quatre cerveses o una
més per oblidar...(jajaja).
P:Un partit que no oblida-
ries?
R: El derbi contra
l'Olimpic, jugant amb el
Móra la Nova, amb 1000
espectadors al camp.
Vam perdre 2-0. Vaig
jugar molt nerviós.
Abans del partit vaig anar
sis vegades al bany.
P: Compta’m una anèc-
dota?
R: Un cop al camp vaig
sentir un soroll que era
estrany en aquell instant.
Era el central que no es
podia contenir i va fer ‘pis’
al terreny de joc. 
P: Passen moltes coses
en els descansos?
R: Tots volen parlar i arri-
ba l’entrenador i fa un crit
i tots callem. Les pulsa-
cions es noten més en el
vestidor que en el camp.
P: El millor àrbitre?
R: Antonio Navarrete.
Sempre dominava el par-
tit. Es molt complicat ser
àrbitre. De vegades ens
és complicat als jugadors
veure si és fora de joc o
no, doncs imagina’t
sense assistents.
P: Un vici?.
R: Jugar al guinyot i anar
a sopar amb la meua
xicota, Arantxa. Persona
clau en la meua vida. Ens
coneixem de fa 7 anys i
ha estat important. He tin-
gut molta sort de conei-
xer-la. També he de des-
tacar els meus pares, a la
familia en general.
Sempre m’han recolzat
amb tot. En el cas del
meu pare voldria dir que
m‘ha acompanyat sem-
pre. I quan jugava a

Tortosa, em portava a
entrenar i després a
Tarragona, quan estudia-
va a la Laboral.
Posteriorment, ell havia
de regressar a Móra la
Nova. 
P: Com és Magí fora del
futbol? Com creu que la
gent el veu o com li agra-
dria que el veiessin?
R: Amic dels seus amics,
persona propera, molt
bromista i que valora
molt  l’honestedat. Així
penso que sóc i m’agra-
daria que em veiessin.
P: Un defecte?
R: Sóc molt nerviós.
P: Una virtut?
R: Intento ser trasparent.
P: Millor record?
R: Quan vaig anar a
defensar la samarreta de
la selecció catalana de
futbol platja. Molt bonic
poder defensar el meu
país.
P: Digue’m una actriu que
t’agrada?
R: Julia Roberts.
P: I si et convidés a la
seua habitació?
R: Només jugaria al guin-
yot.
P:Què faries en una illa tu
sol, amb 50 noies?
R:Muntaria un campionat
de guinyot, amb 25 pare-
lles.
P: Eslogan de la vida?
R: Viu i deixa viure.

By: Joaquin Celma

XX
FOTO CELMA

AVUI: MAGÍ ANDREU, JUGADOR DEL PERELLÓ

PROPERA SETMANA: 

DAVID COSIDO

20 «Viu i deixa viure»
GARANTIA DE GOL

Protagonistes de la setmana

GRANS PORTERS DEL NOSTRE FUTBOL. 1) FRAN REOLID, el gran porter del Catalònia; 2) DAVID ROJAS, una institució a Gandesa; 3) MANEL VIZCARRO, ara triomfa a l’Ulldecona.
4) SELU, es consolida a la Cava;  5) CARLOS ESCRICH ha volgut provar al futbol ebrenc i ja demostra la garantia del seu fitxatge amb el R Bítem. 6) KEVIN MORENO, el senienc, que
divendres es va lesionar i no va poder jugar a Bítem, és un dels dels porters amb projecció; 7) ENRIC, amb experiència i qualitat, seguretat en el retorn a Camarles.
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El sènior mas-
culí rebia al
C.V.Gavà. 3-1
amb parcials
(25-21, 25-22,
16-25 i 25-18).
L'equip femení,
no va tenir la
mateixa sort.
Aquestes van
perdre contra
l'Alain Afflelou
Igualada per 1-
3 amb parcials
(22-25, 26-24,
21-25 i 20-25). 
Aquesta setmana també han començat la competició el juvenil i cadet femení. Aquests dos equips
van rebre al C.V.Sant Boi i els dos equips van sortir victorisos amb els resultats de 3-1 l'equip juve-
nil amb els parcials (25-12, 15-25, 25-22 i 27-25) i el cadet per 3-0 amb parcials (25-11, 25-22 i
25-23). Aquesta pròxima setmana, també comencen el cadet i juvenil masculí, que juntament amb
les fèmines es desplacen els quatre equips a Sant Martí. El sènior masculí es desplçarà al camp
del Vilafranca i les noies aniran al camp de l'Alpicat (Lleida).

Club Volei Roquetes
VOLEILES VINYES DEL CONVENT CB CANTAIRES TORTOSA

El filial del Catalònia va golejar a l’Amposta (0-4) amb gols
de Toni (2), Anselm i Aleix Alegria i és el líder empatat a
punts amb el Tivenys que va golejar el Bot amb gols
d’Izquiano (2), Robert i Pere (2) (5-1) i el Pinell que en un duel
obert intens i amb jugades polèmiques va imposar-se a
l’Ebre Escola (2-3) amb dos gols del benifalletenc Isaac. El
Pinell ha tingut la baixa de Pol que fitxa a la Sénia. 

Catalònia, líder
QUARTA CATALANA

Cap de setmana amb victòria i derrota
El tercer partit del campionat
portava a les Vinyes del
Convent CB Cantaires
Tortosa,el primer fora de casa,
al Vallès Occidental per a
enfrontar-nos al CB Sant Pere -
Solmania de Terrassa.
Després dels dos primers
quarts jugats amb molta auto-
ritat i caràcter (08-18 / 12-20)
l'equip es va tornar a desinflar,
desconnectant del partit, i
caient en els 2 últims quarts
finals en 16-07 / 17-21.
Victòria final que contrasta
amb la derrota de dilluns en
partit de recuperació al barri
de Sants de Barcelona. L'equip
local va prendre un lleuger
avantatge en el primer quart
amb un 19/17 encara que va
ser en el segon on trauria
diferències en un parcial de
25/17, gràcies a un alt percen-
tatge de tirs encistellats. En el

tercer quart, van aconseguir
una renda important gràcies a
un 23/16. Però l'orgull de l'e-
quip tortosí es va tornar a fer
present en el camp de joc amb
un gran últim quart d'14/25 el
qual però, no seria suficient
per endur-se’n la victòria. Van
aconseguir apropar-se a
només 6 punts, amb un resul-
tat final de 81-75 a favor del
B.A.M.
Sots 25
El partit disputat el dissabte dia
10 entre els sots-25 del CB
Cunit i CB Cantaires Tortosa va
acabar amb un marcador favo-
rable per als tortosins de 58-
87, a la pista del CB Cunit.
Les situacions de pressió
defensiva, el joc en equip (11
dels 12 jugadors aportaren
punts i assistències) i l’actitud
guanyadora van fer que l’equip
jugues un gran partit i amb ell,

la primera victòria.

Tercer partit del Sots-25, el
qual començà amb un parcial
de 2-8 per als de les Terres de
l’Ebre, diferència de +6 que no
es va perdre fins a la mitja
part, 31-37 per al CB
Cantaires (12-18 parcial primer
quart, 19-19 parcial segon
quart).

ACTUALITAT

El Club Handbol Amposta Lagrama va perdre en la seua visita a la pista del Castelldefels (30-23). Com en el partit ante-
rior a casa, l’Amposta no va tenir la intensitat adequada ni en atac ni en defensa, i això va propiciar que el rival anés aga-
fant avantatge fins arribar-se al descans amb 17-11, que ja deixava poques opcions.  A la represa, les ampostines van
intentar-ho però, tot i estar un xic més aplicades, el Castelldefels va aprofitar la renda i va mantenir-la fins els darrers
minuts quan les ebrenques van reduir distàncies amb les locals ja acomodades en la confrontació. 
L’Amposta, amb necessitat després de dues derrotes, rebrà l’Elda. Amposta-Lagrama:Gàlve i Tanghetti, Gisbert (1),
Haro, Juncosa (3), Joana Rieres (9), Ripoll, Aida Rieres (1), Simon (3), Uliaque (3), Judit Tortajada (2), Uriarte i Cristina. 

Enric Adell fou escollit nou president del Consell Esportiu del Baix
Ebre, entitat que s’encarrega de la promoció i  l’esport en edat
escolar. Adell és en l’actualitat  conseller comarcal del Baix Ebre
responsable de l`área d’esports i joventut  i alcalde de Paüls. La
vicepresidència primera l’ocuparà Mayte Puell, regidora de
l’Ametlla de Mar, i la segona vicepresidència Francesc Pepió,
representant del Club Bàsquet Cantaires Tortosa, mentre que el
càrrec de secretari l’ostentarà Magí Marqués, de l’Escola Cinta
Curto de Tortosa, i el de tresorer Ferran Cid de l’ajuntament del
Perelló. La comissió directiva la completen Maria Josep Beltran de
l’ajuntament de Tivenys, Victor Alcoverro de l’ajuntament
d’Aldover, Jaume Lafarga de l’ajuntament de Xerta, Sandra
Agramunt de l’Escola l’Assumpció de Deltebre, Joan Carles Galve
del Club Atletisme Terres de l’Ebre i Lidia Saura com a represen-
tant de la Federació Catalana de Futbol. 

Club Handbol Amposta Lagrama: Derrota a Castelldefels

Enric Adell, nou president del

Consell Esportiu del Baix Ebre

HANDBOL

Infantil Femení.    C.E. Tortosa  37 (19)  --  H. Esportiu Castelldefels  16 (8)
Segon partit i segona victòria de l'equip infantil femení del C.E. Tortosa al grup C de la primera divi-
sió catalana d'handbol. Després de la victòria de la setmana passada al camp de l'handbol
Palautordera les noies entrenades per Georgina Teruel i David Arrufat s'enfrontaven aquesta vegada
amb l’equip de Castelldefels. -Jugadores: Idoia Clemente (4), Paula Calvet (1), Arantxa Bel (7), Paula
Yelamo(6), Elba Martorell (1),  Anna Subirats (1), Andrea Guerrero (2), Núria Aragonés (2), Blanca
Viñas (8), Emma Ortiz (1) i Cinta Miralles (4).
Infantil Masculí.   C.H. Martorell - Negre  19 (10)  --  C.E. Tortosa 22 (7)
En aquest segona jornada l’equip infantil masculí es va desplaçar a Martorell on, després de lluitar de
valent, es va endur la segona victòria de la temporada. Porter: Hèctor Estrada (8 aturades) Jugadors:
;Aleix Sastre, Jordi Fabregat, Eduard Ena (3), Alex Ayuso, Marc Lopez (4), Andreu Moreno, Oriol Pérez
(3), Alex Baiges, Joan Escobedo (1), Pol Pellisa, Albert Verge (1), Pere López (8), Aleix Alonso (2)
Cadet Femení. C.H. Ribes 21 (13)  --  C.E. Tortosa   25 (16) 
Inici una mica fred de les tortosines, com ja va passar la jornada anterior, però a mesura que avança-
va el partit va anar millorant el joc i, al minut 15, ja anaven per davant del marcador. 
Cadet  Masculí.  C.E. Tortosa  18  --  Tarragona H.C.  11 
Juvenil Masculí. A.E.H. Les Franqueses   41  --  C.E. Tortosa   21
Sènior Femení. O.A.R Gràcia Sabadell    26 (12)  --  C.E. Tortosa   22 (15)
Nova derrota del sènior femení tortosí amb un resultat ajustat. Sembla que les tortosines no s'aca-
ben d'adaptar a la nova categoria on han estat derrotades en els tres primers enfrontaments
Sènior Masculí “B”. C.E. Tortosa   27 (13)  --  H. Parets “B”   28 (19)
Derrota del segon equip sènior masculí del C.E. Tortosa al primer partit disputat a casa. Porters:
J.Corral, Benja. Jugadors: R. Amela, J. Amela, Miquel, Diego, Kresmar, Katriel, Adrià, Luís, J. Audí,
Juanjo, J. Marqués, D. Campos.
Sènior Masculí “A”.   C.E. Tortosa   29 (17)  --  Joventut Handbol Mataró “B”   26 (10)
Segona victòria de la temporada del C.E. TORTOSA "A". Primer partit dels tortosins com a locals que,
ràpidament, van marcar el ritme del joc tant en defensa com en atac. Una dura defensa en el primer
temps va ser determinant per dur el marcador a fins a 7 gols de d’avatatge a la mitja part. En la sego-
na meitat, tot i el resultat, els dos equips van sortir a per totes. La diferència aconseguida al primer
temps va permetre controlar el ritme del partit i acabar finalment guanyant-lo. Jugadors: D. Romeu,
Pau, Jaume, Alex, J. Chertó, Xexu, Nil, J. Martorell, Carles, Eleatzar, J. Audí,   M. Centelles, Nahuel,
J. Pitarch.

Centre d’Esports Tortosa

EN UN MINUT

ALBERT MONTAÑÉS,  a
quarts de final al torneig de
Casablanca en guanyar a
l’eslovac Jozef Kovalik.

SÒNIA FRANQUET va acon-
seguir un or i una plata en
l’estatal d’armes esportives.
El su pare, Ernest, va fer dos
bronzes.

ALBERT PUJOL I RAGNA
DEBATS s’emporten la victò-
ria a la Cursa de Tivissa, una
de les proves destacades de
Catalunya per la seua com-
plexitat. Va tenir 175 partici-
pants.

DAINE CORDERO va per-
dre en la primera eliminatòria
a l’Open de Lisboa, de Judo,
quan competia amb la selec-
ció espanyola.

JORDI TOMÀS es va impo-
sar en la darrera prova del
campionat d’Aragó de
Motonàutica. El pilot ampostí
afronta amb moral el proper
compromís estatal, la Copa
del Rei, demà a Múrcia.

Més
poliesportiu
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«Per a tots els gustos»

Avui: Risotto d’ànec i taronja

INGREDIENTS (PER A 4 PERSONES):
• 300 gr. d’arròs bomba
• 1 confit d’ànec
• 700 ml de suc de taronja
• 1,5 cullerades de mel
• 1,2 l de brou de pollastre
• 300 gr. de ceba
• 200 gr. tomàquet madur
• 100 gr. Mi cuit de foie
• unes llavors de cardamom, farigola,
• oli d’oliva verge extra, sal, pebre negre
• sucre

Pel brou:
• ossos de pollastre (o ànec, si en teniu)
• 1 ceba
• 1 pastanaga
• 1 branca d’api
• 1 porro
• uns xampinyons
• 1 tomàquet
• 1 raig de conyac

PREPARACiÓ:
• Primer, preparem el brou daurant la ceba picada en una cassola amb un raig d’oli d’o-
liva. Quan estigui transparent, afegirem tallats a dauets la pastanaga, l’api, el porro, els
xampinyons, el tomàquet i els ossos de pollastre. Ho deixarem sofregir uns minuts. Afe-
girem el raig de conyac i ho deixarem evaporar. Cobrirem amb aigua i ho deixarem cou-
re a foc molt baix 2 hores. Colem i reservem.
• Escalfem la mel en un cassó. Quan comenci a caramel·litzar, la mullem amb el suc de
taronja i el brou. Afegim les llavors de cardamom aixafades una mica. Deixem reduir uns
20 minuts. Colem i reservem.
• Pelem i piquem la ceba i l’ofeguem en una cassola amb un raig d’oli d’oliva. Aquest
procés el farem amb la cassola tapada i deixarem que quedi ben rossa. Ratllem els
tomàquets i els reservem. Quan la ceba estigui daurada, afegim el tomàquet i condimen-
tem amb la farigola, una mica de sal, una mica de sucre i pebre negre al gust.
• Afegim el confit d’ànec esmicolat i ofeguem lleugerament. Incorporem l’arròs i donem
un parell de voltes perquè s’amari de tots els sabors.
• Mullem tot el conjunt amb el brou amb la mel i la taronja (ha d’estar calent) fins a co-
brir l’arròs. Deixem bullir a foc fort remenant sovint.
• Quan l’arròs es comenci a quedar sec, incorporem més brou. Repetim aquesta opera-
ció una altra vegada. Quan portem 14 minuts de cocció, deixem d’afegir brou perquè,
cap als 17 minuts, l’arròs no estigui excessivament sucós, ja que ha de quedar sec i cre-
mós.
• Quan l’arròs estigui al punt, retirem del foc i afegim el mi cuit tallat a trossos petits.
Remenem perquè s’incorpori bé a l’arròs. Un risotto diferent, sorprenent i boníssim!

Maridatge

Vi Negre Jove  Temperatura 14º

LLiStat de GuardonatS PreMiS Vinari or i PLata 2015 
(do terra alta, do Montsant i doQ Priorat)

L'auditori de Vilafranca va reunir prop de mig miler de persones en l'acte de lliurament dels guardons als millors vins catalans de l'any.

OR

• Prohom Blanc Ecològic 2014
Celler: Celler Coma d'en Bonet | DO Terra Alta
Categoria: Blancs Joves (sense pas per reci-
pients de fusta)

• Giné Rosat 2014
Celler: Buil & Giné | DOQ Priorat
Categoria: Rosats

• Clos Abella 2010
Celler: MARCO ABELLA | DOQ Priorat
Categoria: Negres de Guarda (amb criança de
més de 12 mesos en fusta)

PLATA

• Clos Corriol Blanc 2014
Celler: Joan Ametller | DOQ Priorat
Categoria: Blancs Joves (sense pas per reci-
pients de fusta)

• Dardell Blanc Ecològic 2014
Celler: Celler Coma d'en Bonet | DO Terra Alta
Categoria: Blancs Joves (sense pas per reci-
pients de fusta)

• Scala Dei Garnatxa 2014
Celler: CELLERS SCALA DEI | DOQ Priorat
Categoria: Negres Joves (sense pas per reci-
pients fusta)

• L'Aube 2010
Celler: Celler Batea | DO Terra Alta
Categoria: Negres de Guarda (amb criança de
més de 12 mesos en fusta)

• Mather Teresina 2010
Celler: CELLER PIÑOL | DO Terra Alta
Categoria: Negres de Guarda (amb criança de
més de 12 mesos en fusta)

• Torres Perpetual 2012
Celler: Torres Priorat | DOQ Priorat
Categoria: Negres de Guarda (amb criança de
més de 12 mesos en fusta)

• Gamberrillo Mistela Negra 2014
Celler: PAGOS DE HÍBERA | DO Terra Alta
Categoria: Vins Dolços, Rancis i de Postres



DIVENDRES 16  D’OCTUBRE  DE 201522 www.mesebre.catserveisdiarimés
ebre

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. servei Meteorològic de catalunya

Estat del cel
Cel serè o poc ennuvolat amb el pas de bandes de núvols alts i prims a partir de la
tarda. Malgrat això hi haurà intervals de núvols baixos, fins a mig matí al litoral cen-
tral i a punts de la depressió Central, a partir de llavors se'n formaran al quadrant
nord-est on quedarà entre mig i molt ennuvolat.

Precipitacions
No se n'esperen.

Temperatures
Les mínimes quedaran semblants en general, si bé baixaran lleugerament a punts
de l'extrem nord-est. Les màximes seran lleugerament més altes. Les mínimes es
mouran entre els -2 i 3 ºC al Pirineu, entre els 0 i 5 ºC al Prepirineu, la depressió
Central i el prelitoral nord, entre els 2 i 7 ºC a la resta del prelitoral i al sud de la
Costa Brava, i entre els 6 i 11 ºC a la resta. Les màximes oscil·laran entre els 12 i
17 ºC al Pirineu, entre els 14 i 19 ºC al Prepirineu, i entre els 17 i 22 ºC a la resta.

Visibilitat
Bona o excel·lent en general, si bé fins a mig matí hi haurà bancs de boira i boirines a
la depressió Central.

Vent
Bufarà vent fluix i de direcció variable a l'inici i final del dia, amb domini del terral al lito-
ral. La resta de la jornada serà fluix amb cops moderats, de component sud i oest en
general, si bé al quadrant nord-est hi haurà intervals de vent fluix i de direcció variable
amb predomini del component est. A banda, bufarà mestral fins a mig matí entre fluix i
moderat amb alguns cops forts a les Terres de l'Ebre, i a l'inici i final del dia entrarà la
tramuntana moderada a l'Empordà amb cops forts i algun de molt fort al nord del sec-
tor de matinada.

El temps. Previsió

MATÍ

SOL

TARDA

NÚVOLS ALTS

TEMPERATURES

Màxima Mínima

22º 11°

Farmàcies de guàrdia.

Martí Marin, Mª dels Angels 

Av. Goles de l'Ebre, 217   (Deltebre) 977480032

Ruiz Félez, Jaime 

Plaça Major s/n (Urb. Les Tres Cales) (L'Ametlla de Mar)  977457821/646566261

Sauras Pons, Rosa

Passeig Jaume I, 8  (Tortosa) 977443304

Delgado, Jordi - Delgado, Pilar       

Felip Pedrell, 1 (Alcanar)   977732291/680904459     

Vergés Alonso, Imelda    

Av. de la Rapita, 79  (Amposta) 977707332

Franquet, Elvira - Ruiz, Elvira                  

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Escuder Monfort, Lluís  

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

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Els teus sentiments amb algú proper poden
ser contradictoris. Intenta aclarir-te. Respecte
a la teva salut, en aquest moment disposes
d’una bona dosi d’energia.

Taure
20/4 al 19/5

En assumptes d’amor no hi ha res en l’actua-
litat que pugui trencar la teva harmnia perso-
nal. Avui és un dia de gran activitat física i
mental.. 

Bessons
20/5 al 21/6

Vius un bonmoment per a les teves realcions
afectives. Avui estaràs especialment comuni-
catiu i alegre. Enla teva vida actual predomi-
nen els aspectes psicològics sobre els físics.

Cranc
22/6 al 21/7

Si vols reactivar la teva vida sentimental, ara
pots tenir tracte amb la gent diversa que et
proporcionaran els contactes que estàs bus-
cant.

Lleó
22/7 al 22/8

En assumptes d’amor atura’t un moment i
observa el que t’envolta. Omple’t del que t’o-
fereiz el dia. El descans t’ajuda a posar en
ordre el teu cos i la teva ment. 

Verge
23/8 al 21/9

La força del teu amor de vegades ho demos-
tres amb la teva ambició sentimental i el teu
caràcter intens. Vius un moment idea per a
començar un règim d’aprimament.

Balança
22/9 al 22/10

Has de plantejar-te noves coses en la teva vida
sentimental i social. Hi ha assumptes que has
de modificar. Si tens ocasió, procura allunyar-
te de la ciutat i sortir al camp.

Escorpí
22/10 al 21/11

En relació amb l’amor el teu èxit rau a dins de
les paraules apropiades amb el to adequat.
Avui és un dia perfecte per a relaxar-te i per a
estar més en contacte amb tu mateix. 

Sagitari
21/11 al 21/12

Potser sigui el moment de prendre una decisió
definitiva en assumptes d’amor, potser hagis
de mentalitzar-te per a comprometre’t de
forma real.

Capricorn
21/12 al 19/01

En assumptes d’amor t’interessa fer les
coses de manera més tranquil·la per a evitar
certs revessos. Respecte a la salut, la teva
constitució és forta i resistent.

Aquari
20/1 al 18/2

En assumptes d’amor no et perdis en mis
detalls, les coses són més senzilles del que tu
et creus. Encara que et trobes bé, estaràs
intranquil mentalment.

Peixos
19/2 al 20/3

En assumptes d’amor seràs bstant afortunat
per tenir el suport del teu entorn més íntim de
forma incondicional. Has d’anar en compte
amb els teus genolls.

CARTELLERA CINES

Amposta. Cinemes Amposta 

Telèfon 977 703 811

www.cineciudad.com

MARTE (THE MARTIAN)
divendres: 18.00 – 20.15 –  22.10 –
00.15
dissabte: 16.00 – 18.00 – 20.15 –
22.10 – 00.15
diumenge: 16.00 – 18.00 – 20.15 –
22.10
dilluns a dijous: 18.00 – 20.15 –
22.10
LA CUMBRE ESCARLATA
divendres: 18.10 – 20.20 – 22.30 –
00.35
dissabte: 16.00 – 18.10 – 20.20 –
22.30 – 00.35
diumenge: 16.00 – 18.10 – 20.20 –
22.30
dilluns a dijous 22: 18.10 – 20.20 –
22.30
LOS MIERCOLES NO EXISTEN
divendres: 17.50 – 20.05 – 22.20 –
00.30
dissabte: 16.00 – 17.50 – 20.05 –
22.20 – 00.30
diumenge: 16.00 – 17.50 – 20.05 –
22.20 – 00.30
dilluns a dijous: 17.50 – 20.05 –
22.20
PAN, VIAJE A NUNCA JAMÁS
divendres: 18.15 – 20.00 – 20.30 -
22.00 – 00.00
dissabte: 16.00 – 18.15 – 20.00  -
20.30 – 22.00 – 00.00
diumenge: 16.00 – 18.15 – 20.00 –
22.00 – 00.00
dilluns, dimarts i dijous: 18.15 –
20.00 –20.30 -  22.00
dimecres: 18.15 – 20.30 – 22.20
PAN, VIAJE A NUNCA JAMÁS 3D
divendres a dijous: 20.30

GOLPE DE ESTADO
divendres i dissabte: 16.30 - 18.30 –
22.30 – 00.30
diumenge: 16.30 – 18.30 – 22.30
dilluns a dijous: 18.30 - 22.30
LA PLAYA DE LOS AHOGADOS
divendres a dijous: 22.40
PINOCHO Y SU AMIGA COCO
dissabte i diumenge: 16.00
HITMAN AGENTE 47
divendres i dissabte: 20.35 – 22.30
– 00.20
diumenge a dijous: 20.35 – 22.30
REGRESIÓN
divendres: 18.20 – 20.20 – 22.20 –
00.20
dissabte: 16.20 – 18.20 – 20.20 –
22.20 – 00.20
diumenge: 16.20 – 18.20 – 20.20 –
22.20
dilluns a dijous: 18.20 – 20.20 –
22.20
EL DESCONOCIDO
divendres a dissabte: 20.30 – 22.30
– 00.30
diumenge, dilluns, dimarts i dijous:
20.30 – 22.30
dimecres: 22.30
EVEREST
divendres: 18.30 – 20.25 – 22.20 –
00.30
dissabte: 16.30 – 20.25 – 22.20 –
00.30
diumenge: 18.30 – 20.25 – 22.20
dilluns a dijous: 18.30 – 20.25 –
22.20
EL CORREDOR DEL LABERINTO:
LAS PRUEBAS
divendres a diumenge: 18.00 –
19.40 - 22.00 – 00.20
dilluns a dijous: 18.00 - 19.40 –
22.00
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 dijous: 20.30

DEL REVES (INSIDE OUT)
divendres: 17.55
dissabte i dissabte: 16.00 – 17.55
dilluns a dijous: 17.55
LOS MINIONS
dissabte i diumenge: 16:15
REGRESO AL FUTURO V.O.S.
dimecres: 20.15

Roquetes. Cinemes Ocine
Telèfon 977504080 / 902170831

www.ocine.es

LA CUMBRE ESCARLATA
dimecres i divendres: 18.00 – 19.50
– 22.00
dissabte: 16.00 – 18.10 – 19.45 –
22.00
festius: 16.00 – 18.10 – 19.45 –
22.00
MARTE (THE MARTIAN)
dimecres i divendres: 18.00 – 21.15
dissabte: 16.00 – 18.35 – 21.15 –
23.45
festius: 16.00 – 18.35 – 21.15
PAN, VIAJE A NUNCA JAMÁS
dimecres i divendres: 18.00 – 20.00 
dissabte: 16.00 – 18.00 – 20.00 
festius: 16.00 – 18.00 – 20.00 -
HITMAN: AGENTE 47
dimecres i divendres: 22.00  
dissabte:  22.00 – 23.45  
festius: 22.00
REGRESION
dimecres i divendres: 18.00 – 20.05 -
22.00
dissabte: 17.50 – 20.00 - 22.10 –
00.00
festius: 16.00 - 17.50 – 20.20 - 22.10
IRRATIONAL MAN
dimecres i divendres: 20.00
dissabte: 22.00 - 23.45
festius:  22.00
EL CORREDOR DEL LABERINTO:
LAS PRUEBAS
dimecres i divendres: 19.00 
dissabte: 22.00 – 23.45

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

La Unió
Social - Flix

VACACIONES: ¿QUÉ PODRÍA SALIR
MAL?
diumenge 18: 18.00       

Cinema Ascó 
VACACIONES: ¿QUÉ PODRÍA SALIR
MAL?
diumenge 18: 18.00

Cinema Gandesa 
VACACIONES: ¿QUÉ PODRÍA SALIR
MAL?
diumenge 18: 18.00

PASSATEMPS

SECCIÓ PATROCINADA PER:

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

PUBLICITAT

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

més!
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IMMOBILIARIAÑ

LA SENIA  HABITATGE
EN VENDA:  XALET de
175m2, garatge de 42m2
amb piscina, barbacoa i
zona verda,  parcel·la de
17.219m2. Totalment equi-
pat i acabats de molt bona
qualitat. Tel. 977576137.
FREDES  XALET EN
VENDA:   parcel·la  enjardi-
nada de 843m2 amb viven-
da de 84m2, 4 habitacions,
cuina menjador, quarto de
bany, garatge de 45m2 en
molt bon estat, totalment
moblat. Tel. 977576137
CASA EN VENTA: c/
Zaragoza , molt cèntrica.
Tel. 977576137
CASA EN VENTA LA
SÉNIA: c/ Valencia , planta
baixa garatge i dos plantes
més de 100m2. Tel.
977576137

LLOGUER LA SÉNIA: pos-
sibilitat de compra, LOCAL
COMERCIAL totalment
equipat de 183m3. a. con-
dicionat, parquet i bany. C/
General Prim Tel.
977576137
XALET  EN VENTA
JESUS (TORTOSA) : par-
cel·la de  2.233m2 amb
vivenda  de 107 m2, 3 habi-
tacions, cuina, bany i menja-
dor. També hi ha
piscina/bassa. Tel.
977576137
XALET VINAROS EN
VENTA: parcel·la de
500m2, 130m2 de vivenda
3 habitacions bany menja-
dor, cuina i porxo. Piscina
particular.  Tel. 977576137

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

MOTORÑ

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

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

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

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

SERVEISÑ

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

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

OCUPACIÓÑ 

EMPRESA 
IMMOBILIARIA

Busquem comercial
autònom amb vehicle
propi per gestionar car-

tera d'immobles
INTERESSATS ENVIAR

CURRICULUM :
stanza@stanza.es  

VARIS Ñ

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

Tlf.680 968 290

RELAXÑ

Vols 
anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT
877  180 170
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Llogo parquing
zona Temple/Vora
Parc. 40€/mes.
telf. 610 203 325

M´ofereixo per
al manteniment
i neteja d'em-
barcacions, 
durant tot ĺ any,
amb titulació, 

al port de Sant Carles
de la Ràpita

606 96 51 83  

Anglès
Classes de repàs
i reforç escolar 

Tortosa. 
Tel 676682306
(del 9 al 30 octubre)
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PARLEM AMB JOSEP MARIA BELTRAN COORDINADOR DE VI SOLIDARI

Isabel Carrasco

Més Ebre: Vi Solidari: Com
neix i per què?
Josep Maria Beltran : El vi
solidari neix fruit de les con-
verses dels cellers per fer
una acció conjunta per pro-
mocionar El Masroig com a
zona de vins de qualitat i fer-
ho d'una manera no comer-
cial. Va sorgir la idea de fer
un vi conjunt que represen-
tes l’ànima de la nostra terra
i vam acordar que aquest
esforç conjunt el donéssim
a una causa solidaria. Tot
just en aquest moment, gent
propera als cellers estaven
passant per l'experiència de
tindre un fill en tractament a
Sant Joan de Déu per càn-
cer. Així va ser com el
Masroig vi solidari va triar
aquesta causa: Recollir fons
per la investigació del càn-

cer infantil.
ME: Qui forma part de l'e-
quip de vi solidari?
JMB: Podríem dir que tenim
tres equips. Els cellers: Que
s’encarreguen de fer el vi
solidari, donar suport en la
promoció i participar a la fira
deixant tastar els seus vins.
La gent del poble del
Masroig, associacions i
voluntaris dels pobles del
voltant, que estan a les para-
des venen els productes
que molts d’ells i elles prepa-
ren, venent el vi solidari i en
definitiva muntar tot el que
és la fira i els seus actes.
I el tercer grup és el del
grup de treball que duran
bona part de l’any pensa
com es pot millorar la festa
i busca noves propostes,
coordinant que les escoles

puguin pintar les etiquetes i
fa possible que l’any
següent es torni a celebrar
el Masroig vi solidari.
ME: Després de 5 anys,
quins són els resultats?
(investigació, recaptació,
emocional)
JMB: Els resultats son mes
de 110.000€ recaptats que
han servit per becar un tèc-
nic de laboratori per investi-
gar el glioma de tronc
encefàlic, un tipus de càncer
molt agressiu pel qual no hi
ha tractaments, i per seguir
avançant cap a teràpies per-
sonalitzades pels nens que
pateixen càncer i que no han
respost als tractaments
estàndard. La investigació
és donar futur i esperança a
moltes famílies. El Masroig
vi solidari fa que tots siguem
millors persones.

ME: La col·laboració dels
cellers
JMB: Sense els cellers no hi
hauria vi solidari.
ME: La col·laboració de tot
un poble
JMB: Sense el Masroig no
hi hauria la fira tal com la
coneixem ara.
ME: La implicació dels dife-
rents col·legis en el disseny
de les etiquetes de les bote-
lles de vi.
JMB: Aquesta és la nostra
fita més important. El 2015
van pintar les etiquetes del
vi solidari les escoles del
Priorat, de la Ribera d’Ebre i
una Escola Rubió i Ors de
Reus. Això ens permet tan-
car el cercle, uns nens pin-
ten les etiquetes per ajudar
altres nens que ho necessi-
ten i també ens permet
explicar la realitat del càncer

infantil a les escoles.
Aquesta malaltia és conside-
rada minoritària, per tant és
molt important que donem
visibilitat d’aquesta realitat i
no deixem de banda
aquests petits malalts que
es mereixen l’esforç de la
societat. Quin tipus de
societat seríem si no ens
preocupéssim de la salut
dels nostres infants? Penseu
que el càncer infantil no es
pot prevenir, per això és tan
important la investigació.
ME: Vi Solidari és un refe-
rent al Masroig. Podria fer-
se extensiu a altres indrets?
JMB: No ho sé, però la
voluntat de les persones fan
coses meravelloses i sor-
prenents. Qui sap...
ME: Fins a quin punt enri-
queix forma part de Vi
Solidari?
JMB: El Masroig vi solidari
fa que tots els qui partici-
pem d’alguna manera en
aquesta festa siguem
millors persones, tant sigui
ajudant a muntar la festa,
preparant pastissos per ven-
dre, comprant el vi
solidari,etc.
ME: Càncer Infantil: Vi soli-
dari + Sant Joan de Déu = ?
JMB: = Esperança per mol-
tes famílies.

Vi solidari

Des de l’any 2011, un
grup de cellers del
Masroig (DO Montsant),
en col·laboració amb
l’Obra Social de Sant
Joan de Déu, organitzen
la Fira Masroig Vi
Solidari per recaptar
fons que el Servei
d’Oncologia de Sant
Joan de Déu destina a la
investigació de nous
tractaments per als nens
i nenes afectats de càn-
cer. Es tracta d’una jor-
nada festiva en què es
poden tastar els vins ela-
borats per tots els cellers
participants de la locali-
tat.
L'objectiu d'aquesta Fira
és triple: la unió de vi i
solidaritat, la promoció
dels productes de quali-
tat dels cellers del
Masroig i la consciencia-
ció social.
Càncer infantil: Es calcu-
la que a Catalunya es
diagnostiquen cada any
entre 170 i 200 casos de
càncer infantil, la prime-
ra causa de mortalitat en
nens i nenes de 5 a 14
anys, i la segona causa
entre els de 15 a 24
anys, després dels acci-
dents de trànsit.
El càncer infantil és con-
siderat una malaltia
minoritària; no es pot
prevenir, i les mesures
de detecció precoç que
es fan als adults no són
aplicables als nens.
A la indústria farmacèuti-
ca no li és rendible inves-
tigar 

ACTUALITAT

«MAI NO ES DÓNA TANT COM QUAN ES DÓNA ESPERANÇA»


