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Terres de l’Ebre. Francesc Gas, nou
president del Consorci de Polítiques
Ambientals de les Terres de l’Ebre.              P4

Esports. La Rapitenca s’imposa en el derbi al
camp de l’Amposta (0-2) i és tercera a la taula
classificatòria.                                              P11

Actualitat. Les Terres de l’Ebre reben prop
d’1,2 milions d’euros del programa 7
Comarques.                                         P6

Av
ui
 é
s 
no
tíc
ia

Ahir va obrir portes la 184ena. edició de la Fira de M óra la Nova, la m és antiga de l’Ebre

Demà dissabte 24 a les 20h, a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa, tindrà lloc un acte informatiu: «El fracàs del nou
Pla Hidrològic de l'Ebre i la desaparició del Delta de l'Ebre». Manolo Tomàs (a la foto), portaveu de la Plataforma
en Defensa de l'Ebre, ens avança per a Més Ebre del que es parlarà en aquest nou acte en el que s’explicarà on
ens situa el PHE: “tindria un impacte igual a 2 transvasaments i mig del que hi havia al PHN del 2001. Deixarien
el Delta sense possibilitat de regenerar-se i a les Terres de l’Ebre sense recursos per desenvolupar-nos”, diu
Tomàs. P3

‘Lo riu és vida...’

Més de 10.000 metres quadrats d'espai firal. Més de 100 estands que agrupen automoció, maquinària agrícola, alimentació artesana, productes de decoració, electrònica, tèx-
tils, pavelló ramader, amb tot tipus d’animals, en especial els espectacles amb cavalls i demostracions d’esquilar i d’arrossegament, atraccions de fira i oci per als més joves,
grans i petits, la Fira del Vi...Moltes activitats per gaudir tota la família. El meteoròleg Tomàs Molina fou l’encarregat d’inaugurar aquest tradicional certamen. Aquest cap de set-
mana no us perdeu la 184a Fira de Móra la Nova.  

P10

Una Fira 
de 184 anys

Una Fira
de 184 anys
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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 

El Consejo Nacional del Agua ja va aprovar el pla hidrològic de l’Ebre. Ara el Consejo de Estado i el govern central tenen previst aprovar-lo a finals de Novembre. Al març del 2016, la
Comissió Europea l’estudiarà i farà un dictamen. Anys de lluita. Si no es soluciona i es modifica aquest pla serà, com diu Manolo Tomàs portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, 2
transvasaments i mig del que hi havia al PHN del 2001. O sigui, la mort anunciada del nostre Delta. Demà dissabte 24 a les 20h a l'Auditori Felip Pedrell, explicaran detalladament la situa-
ció i també podrem gaudir del documental de Mario Pons sobre la memòria històrica del Delta, centrada en l'última família que va gestionar el far de L’illa de Buda. Documental que ha estat
seleccionat al Festival MEMORIMAGE de Reus.
D’altra banda, aquest cap de setmana no us perdeu la 184a Fira de Móra la Nova. La Fira Agrícola, Ramadera i Industrial de les més antigues de la demarcació. Algunes xifres: més de
10.000 m2 d'espai firal, més de 100 estands: d’automoció, maquinària agrícola, alimentació artesana i productes de decoració, electrònica i tèxtils, el pavelló ramader amb tot tipus d’a-
nimals i especialment els espectacles amb cavalls i demostracions d’esquilar i d’arrossegament, les atraccions de fira i oci per als més joves i petits, la Fira del Vi... Podeu gaudir grans i
petits amb moltes activitats per a tota la família.
«340», un número que es repeteix, precedit per la «N», en majúscula, com majúscula segueix sent la problemàtica... Seguim pendents.

Editorial

Càritas i La Caixa han signat un conveni de col·laboració amb la voluntat de
continuar destinant recursos i ajudes a la gent més necessitada de l’Aldea.
En l’acte de signatura van estar presents Sergi Roda, director de l’oficina de
La Caixa de l’Aldea, Àngels Pradas, presidenta de Càritas de l’Aldea, Josep
Prades, coordinador de Càritas de l’Aldea, i els van acompanyar l’Alcalde
Dani Andreu i la Regidora de Benestar i Família Nati Bernal. La vocació de
col·laboració en totes les activitats municipals per part de la Caixa ha estat,
una vegada més demostrada en aquest acte, en el qual també s’ha posat de
manifest el profund esperit de col·laboració entre la entitat financera, l’admi-
nistració local i la entitat que, vocacionalment, destina tota la seua activitat
a millorar les condicions de vida dels ciutadans més desvalguts.

A L’ALDEA

La Caixa signa un conveni 

de col·laboració amb Càritas

La lluita continua

La iniciativa va iniciar-se
fa quatre anys per
l'Ajuntament de Tortosa
amb l'objectiu de posar
en contacte als propieta-
ris de locals comercials
buits de la ciutat amb
potencials llogaters s'ha
estés a 16 municipis de
Catalunya i ha estat apa-
drinada per la Generalitat
de Catalunya mitjançant
la campanya "Aixequem
les persianes", dins la
Xarxa de Barris amb
Projectes. Demà dissab-
te 24 d'octubre un total
de 15 locals comercials
de Tortosa aixecaran les
persianes i participaran
en una jornada de portes obertes durant la qual les persones interes-
sades a obrir un negoci a la ciutat podran visitar-los, mirar ubicacions
i consultar preus directament amb els propietaris.
L'experiència de les anteriors edicions d'aquesta campanya ha estat
força satisfactòria, ha explicat el tinent d'alcalde de Promoció, Emili
Lehmann, i ha permès tancar diferents acords i obrir establiments
dedicats a sectors diversos. Fruit de la campanya de 2014, es van
obrir 5 nous negocis, tres al nucli antic i dos al centre.
Els emprenedors interessats poden adreçar-se a l'Ajuntament de
Tortosa, mitjançant la borsa de locals que pot consultar-se a www.tor-
tosa.cat, i també a l'oficina del Nucli Antic (carrer de la Rosa).
En el conjunt de Catalunya també participen en la campanya "Aixequem
les persianes" els municipis de Castelldefels, la Bisbal d'Empordà,
l'Arboç, Mollerussa, Roda de Ter, Sant Pere de Torelló, Viladecans,
Vilanova del Camí, Balaguer, Cervera, Montornès del Valès, Móra
d'Ebre, El Vendrell, Santa Coloma de Gramanet i Solsona.

Campanya ‘Aixequem les persianes’

AJUNTAMENT DE TORTOSA

Controlat l’incendi del Pinell de Brai

Darrera hora

Un incendi crema vegetació forestal aquest dijous a la tarda al Pinell de Brai,
segons han informat els Bombers de la Generalitat. El foc s'ha iniciat al voltant
de tres quarts de quatre de la tarda a prop de la carretera C-43 a l'altura del
quilòmetre 4 i ha cremat sis hectàrees, segons els Bombers. A la zona hi bufa el
vent amb força intensitat. Sis mitjans aeris i deu dotacions terrestres dels
Bombers de la Generalitat treballen en les tasques d'extinció de l'incendi. Text i
foto: ACN.

El Delta está llorando
por una flor que perdió
ella es la flor de la Tierra
que al fondo del pantano se quedó.
Desde que están los pantanos
han dejado de bajar
los sedimientos del Ebro
que el Delta echa a faltar.
Con los millones de años
que le ha costado crecer, 
por falta de sedimientos
todo se echará a perder.

Manolita Arrufat, 79 anys.
Una Ampostina.

Resident L'Onada Alcanar.

‘El Delta está llorando’

OPINIÓ
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AJUNTAMENT DE MORA D’EBRE

ANUNCI

ANUNCI sobre ampliació del termini d’informació pública del Pla d’Ordenació Urbanística municipal (POUM)

Es fa saber que el Ple d’aquest Ajuntament en sessió ordinària de 8 d’octubre de 2015, va prendre el següent acord: 

Primer:  AMPLIAR  el termini d’informació pública de l’expedient del POUM, i de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental fins el dia 30 de novembre de 2015, per tal que
totes les persones físiques o jurídiques, puguin fer ús del seu dret a consultar la documentació, obtenir-ne còpia així com presentar al·legacions i/o suggeriments que
considerin pertinents en defensa dels seus drets i interessos, d’acord amb l’establert a l’article 85.4 del DL 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el text refós de la Llei
d’Urbanisme.

Durant el termini d’informació pública la documentació es trobarà a disposició dels interessats a les oficines municipals, en horari de 9:30 a 13 h. de dilluns a divendres
(no festius) i també es podrà consultar a la web municipal.

Segon:  PUBLICAR  els presents acords al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la província de Tarragona, al Diari el Punt,  al Diari MésEbre,
al taulell d’anuncis i a la pàgina web municipal, per a general coneixement.  

Joan Piñol i Mora,  Alcalde
Móra d’Ebre, 15 d’octubre de 2015

Demà dissabte 24 a les
20h, a l'Auditori Felip
Pedrell, tindrà lloc un acte
informatiu: «El fracàs del
nou Pla Hidrològic de
l'Ebre i la desaparició del
Delta de l'Ebre».
Parlem amb Manolo
Tomàs, portaveu de la
Plataforma en Defensa de
l'Ebre.
Més Ebre: «Fracàs del
Pla, desaparició del
Delta». Un acte imprescin-
dible demà dissabte per
entendre la situació
actual?
Manolo Tomàs: Sí, és un
acte on explicarem l’estat
en què ens situa als
ebrencs i ebrenques el pla
hidrològic de l’Ebre. És un
pla que neix qüestionat, i
al que la Comissió
Europea ha demanat per
escrit alguns aclariments
per possible vulneració de
directives mediambientals.
També com a novetat i ele-
ment important, passarem
el documental de Mario
Pons sobre la memòria
històrica del Delta, centra-
da en l'última família que
va gestionar el far de L’illa
de Buda.
ME: Quina és la situació
avui?
MT: El pla hidrològic de
l’Ebre ja està aprovat pel
Consejo Nacional del
Agua. Ara està en el
Consejo de Estado i el
govern central té previst
aprovar-lo a finals de
Novembre. Al març del
2016, la Comissió
Europea l’estudiarà i farà
un dictamen. Si aquest pla
no es modifica, s’augmen-
ta la pressió sobre el Riu
amb 450.000 HA de nous

regadius i 52 nous embas-
saments. Per entendre-ho
millor, tindria un impacte
igual a 2 transvasaments i
mig del que hi havia al PHN
del 2001. Deixen el Delta
sense possibilitat de rege-
nerar-se i a les Terres de
l’Ebre sense recursos per
desenvolupar-nos.
ME: Què diu la
Generalitat?
MT: La Generalitat ha tin-
gut una actitud positiva tal
com vam veure al Consell
per la Sostenibilitat de les
Terres de l’Ebre. Ha poten-
ciat el nou document on es
fixa el cabal mínim neces-
sari para garantir, no
només la subsistència del
Delta, sinó també poder
mantenir en bones condi-
cions l'activitat pesquera,
les granges marines (aqüi-
cultors), i el gran ecosiste-
ma que alimenta. Dit això,
tot i agrair el seu vot en
contra de l’aprovació del
pla, creiem que el nostre
govern ha de tenir una
activitat més intensa en tot
el que queda de tramitació
del pla. Sobretot en l’àmbit
polític i jurídic. Encara
queda molt per fer i no ens
podem quedar sols una
altra vegada.
ME: Que argumenten des
de la Unió Europea?
MT: La Comissió Europea
ha estat molt clara, ha
advertit al govern espan-
yol dues vegades en dos
escrits molt contundents i
amb preguntes molt con-
cretes sobre els regadius,
embassaments, recupera-
ció de costos de les infra-
estructures, el cabal del
Delta i ha advertit per
escrit que segons quina

sigui la redacció final del
pla, actuarà. No convé dir
res més. Però és encorat-
jador.
ME: I ara, un altre cop
l'Ebre i el Duero?
MT: És una vella història
de l’època de Felipe
Gonzalez: la interconnexió
de totes les conques
hidrogràfiques de la penín-
sula. És un projecte molt
problemàtic tècnicament i
econòmicament, però els
servirà per tornar a posar
sobre la taula, el que real-
ment volen aconseguir des
de fa més de trenta anys,
el transvasament de
l’Ebre. Volen crear un
corrent d’opinió per desau-
toritzar als que ens hi opo-

sem.
ME: Futures accions
MT: Ara estem preparant
documentació tècnica-jurí-
dica per afrontar aquesta
nova etapa. Hem demanat
la implicació de les institu-
cions ebrenques de mane-
ra activa. Fem l’acte de
demà dissabte per a expli-
car els detalls de tot el
que està passant i és evi-
dent que en tot aquest
procès convocarem
accions on es demanarà la
participació de la societat
ebrenca i catalana. Però
això ho direm en el seu
moment.
ME: Hi ha gent que pensa
que ja tot està decidit. Si
fos així, que ens queda per

fer?
MT: No som uns aventu-
rers. Fa molts anys que
estem lluitant i sabem el
que estem fent i el que
s’ha de fer. Hem de ser
persistents i incansables i
crec que, si una cosa
caracteritza a la gent de la
Plataforma en Defensa de
l’Ebre, és la generositat, el
sentit comú i un coneixe-
ment molt gran del que
ens estem jugant. Tot i que
el govern central vol jugar
amb els fets consumats,
no se'n sortiran i ells ho
saben. Això, encara que
sembli un sarcasme,
acaba de començar, i
natros aguantarem fins
acabar amb aquest mal-

son, que ja fa massa anys
que planeja sobre el nos-
tre territori: les Terres de
l’Ebre. 

«El fracàs del nou Pla Hidrològic de l’Ebre i la
desaparició del Delta de l’Ebre»

Demà dissabte, a l’Auditori de Tortosa, nou acte informatiu (20 h) en el que s’explicarà ‘on ens situa el PHE’. Manolo Tomàs ho avança per a Més Ebre

Manolo Tomàs

(portaveu Plataforma en

Defensa de l’Ebre):

“Si aquest pla no es

modifica, s’augmenta la

pressió sobre el Riu.

Per entendre-ho millor,

tindria un impacte igual

a 2 transvasaments i

mig del que hi havia al

PHN del 2001”
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Dimarts per la tarda al
Consell Comarcal del
Montsià la Junta General
del Consorci de Polítiques
Ambientals de les Terres
de l’Ebre (COPATE) va
escollir a l’alcalde de
Roquetes, Francesc Gas,
com a nou president de
l’organisme, fruït dels resul-
tats de les passades elec-
cions municipals i de la
nova composició dels con-
sells comarcals de les
Terres de l’Ebre. Gas es va
comprometre a donar ‘con-
tinuïtat, estabilitat i la pro-
jecció necessària’ al pro-
jecte presidit fins aquesta
setmana per Joan Castor
Gonell.
Pel nou president les priori-
tats seran ‘aglutinar els
consorcis ambientals del
nostre territori per tal de
guanyar en eficàcia, pres-
tar un millor servei i reduir

costos econòmics, així
com gestionar la Reserva
de la Biosfera de les Terres
de l’Ebre’.  Gas va voler
posar en valor la importàn-
cia i interrelació que tenen
totes i cadascuna de les
cinc àrees en que està
estructurat el COPATE
(salubritat pública, residus,
assistència tècnica, entorn
natural i territori, i Reserva
de la Biosfera); des de les
que es treballarà de forma

conjunta i transversal, i que
seran gestionades per
representants d’Esquerra
Republicana de Catalunya i
del PSC.
Gas es va mostrar con-
vençut que ‘amb planifica-
ció, esforç i treball, i amb
l’equip tècnic que dispo-
sem,  podem arribar a ser
un exemple de gestió
ambiental integral que avui
encara no es dóna en cap
altre lloc de Catalunya’.

Presentació del
projecte e-ARt,
a Ulldecona

Francesc Gas, nou president del
Consorci de Polítiques Ambientals
De les Terres de l’Ebre

Els alcaldes de Tortosa i Amposta, Ferran Bel i Adam
Tomàs, s'han reunit a l'ajuntament de la capital del
Montsià en el marc d'una visita institucional que té per
objectiu obrir una nova etapa de col·laboració mútua.
Tomàs ha explicat que la intenció és "establir ponts i tre-
ballar plegats pel territori, tot mantenint la singularitat
de cada municipi". De la seva banda, l'alcalde de
Tortosa ha recordat que aquesta no és la primera visita
d'aquestes característiques que fa des que ha estat
reelegit alcalde-recentment va ser Deltebre- i que pretén
que els dos municipis més poblats de les Terres de
l'Ebre puguin posar en comú qüestions d'interés com-
partit.

L’alcalde d’Amposta i el de

Tortosa escenifiquen "les bones

relacions entre les dos ciutats"

Reunió a l’Ajuntament d’Amposta
El Centre d'Interpretació d'Art
Rupestre Abrics de l'Ermita
d'Ulldecona continua liderant
la inclusió de les noves tecno-
logies en la difusió, protecció,
investigació i coneixement de
l'Art Rupestre Llevantí, decla-
rat Patrimoni Mundial per la
UNESCO el 1998.
La firma del Conveni VULL
(Valltorta-Gassulla-Ulldecona)
no ha fet més que eixamplar
les possibilitats i estretir lli-
gams de cara a un objectiu
comú. Si l'any passat va ser
el “PORTAL DE JOCS DE LA
RUTA DE L'ART RUPESTRE”,
aquest 2015 ens porta un
altre projecte: e-ARt, realitat
augmentada i Art Rupestre. El
projecte ha estat co-finançat
pel Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, mitjançant
les ajudes per a projectes de
conservació, protecció i difu-
sió de béns declarats
Patrimoni Mundial, correspo-
nents a l'any 2014.

Per tercer any consecutiu el
grup municipal de
Convergència d’Alcanar ence-
ta una nova edició de la cam-
panya Pressupostos
Participatius. I ho fa amb “més
il·lusió i força que mai ja que
ha estat una iniciativa que ha
anat de menys a més i on en
l’edició passada ja es van
recollir més de 150 propostes
diferents provinents dels
veïns/es de tot el municipi”.
Segons nota de CiU Alcanar,
“un recull de totes aquestes
propostes a hores d’ara, ja ha
estat presentat a l’actual equip
de govern per tal de que les

incloguin dins dels pròxims
pressupostos municipals”.
Segons paraules del cap de
llista per Convergència
d’Alcanar, Ivan Romeu: “Tot i
que l’actual equip de govern
governa en majoria, el nostre
grup facilita totes aquestes
propostes que simbolitzen les
inquietuds o mancances que
detecten la pròpia població a
la seva plena disposició per a
que en facin un ús beneficiós
d’acord amb les necessitats
reals del municipi. Els pressu-
postos participatius s’han de
convertir en una eina bàsica
en la elaboració d’uns pressu-

postos municipals ja que és el
més fidel reflex  de les volun-
tats i inquietuds d’un poble”.
Les propostes recollides
seran presentades pels regi-
dors de Convergència
d’Alcanar per a que siguin
incloses als pressupostos
municipals i veure d’aquesta
forma com les peticions dels
ciutadans es poden materialit-
zar. Aquesta proposta de
pressupostos participatius no
és una iniciativa nova, com ho
demostra “aquesta tercera
edició que reemprenem el
grup de Convergència, on s’in-
tenta fer partícip a tota la ciu-

tadania d’aquelles inversions i
polítiques que han de marcar

el camí d’un poble i al mateix
temps resoldre problemàti-

ques del dia a dia”. 

CiU Alcanar enceta una nova edició dels Pressupostos Participatius
Per tercer any consecutiu

L’acte va comptar amb l’assistèn-
cia de l’alcalde, Alfons Montserrat,
i la regidora d’Ensenyament, Ma.
Carme Navarro. L’alumne Pau Obiol
Tena ha recollit el primer premi,
amb el treball Les fortificacions
d’Alcanar. El segon  ha estat per a
Jordi Sancho Parra, pel treball
Història de l’automobilisme a
Alcanar. I el premiat en tercer lloc
ha estat Dones i música: una rela-
ció dissonant?  de l’alumna
Ariadna Alonso Sancho. 

L’Ajuntament lliura els premis del IV Certamen
de treballs de recerca d’Alcanar

La investigació del suposat pagament de comissions il·legals del 3% a Convergència ha fet
avui un salt qualitatiu amb l’escorcoll de la seu d’Infraestructures.cat, l’empresa pública lici-
tadora més gran de Catalunya. El seu director general, Josep Antoni Rosell, ha estat detin-
gut juntament amb el tresorer del partit, Andreu Viloca, i set empresaris que presumptament
van camuflar com a donacions a CDC el que eren suborns per la concessió d'obres públi-
ques. El jutge ha examinat adjudicacions d'ajuntaments convergents a firmes donants a la
fundació CatDem, lligada a CDC. Ara posa el focus en obres que la Generalitat va atorgar a
constructores catalanes durant els governs d’Artur Mas (2010-2015).
Ara la polèmica està servida pel que fa el procès. La CUP diu que tot aquest suposat entra-
mat no habilita a Mas com a president. Artur Mas, per la seua part, diu que és un ‘objectiu
de caça major’.

El cas del 3% arriba a l’adjudicació d’obres
públiques del Govern de Mas
Detinguts el tresorer de CDC i el director general de 
la principal empresa pública licitadora de Catalunya
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A les escoles hi realitzem diferents sortides pedagògiques durant els curs escolar, fent que els nens
descobreixin l’entorn més proper, per tal de descubrir de primera mà tots els continguts que hi treba-
llem dintre de les aules, i així poder fer un aprenentatge significatiu.

En aquestes sortides els nens poden compartir estones de convivencia amb els seus iguals,i així for-
mar un víncle afectiu més fort i consistent.

A final de curs també hi compartim una sortida pedagógica amb totes les famílies de les escoles, per
tal de compartit un dia lúdic, d’emocions i realitzar una cloenda de curs plena de satisfaccions per
part de totes les parts implicades amb l’educació dels infants.

L’Onada Bressol. Sortim a explorar l’entorn
Sortides
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Demà dissabte 24 d’octubre tindrà lloc la XIII Jornada d’Etnologia de les Terres de
l’Ebre. El Teatre Popular a la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà, organitzada pels
Serveis Territorials del Departament de Cultura a les Terres de l’Ebre, el Museu de
les Terres de l’Ebre i l’Institut Ramon Muntaner amb la col·laboració de l’Ajuntament
de Roquetes, la biblioteca municipal i Òmnium Cultural. L’anomenat Teatre Popular
inclou un bon conjunt de manifestacions dramàtiques, bé anònimes bé escrites per
un autor conegut, que es realitzen i transmeten popularment. El seu contingut pot
incloure, a més de la composició oral que cal recitar, dansa, música, cançons, des-
filades, màgia i altres gèneres escènics, antigament sovint indestriables. A les
Terres de l’Ebre, el teatre popular presenta encara avui una gran vitalitat. 

Les Terres de l’Ebre reben 
prop d’1’2 milions d’euros del

programa 7 Comarques

La Jornada d’Etnologia de les Terres de
l’Ebre arriba a la XIII edició 

El Departament d’Empresa i Ocupació destina l’aportació al foment
de les economies locals de les quatre comarques ebrenques

Sant Carles de la Ràpita va mostrar, a principis
de setembre, la seva predisposició a acollir per-
sones refugiades i, a nivell institucional, el ple de
l’Ajuntament del municipi va aprovar el passat 25
de setembre, per unanimitat, una moció per ofe-
rir el municipi de la Ràpita com a territori d’acolli-
da davant la crisi humanitària en matèria de refu-
gi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de
la guerra civil a Síria i d’altres conflictes interna-
cionals. Paral·lelament, una vintena de veïns i veï-
nes de la Ràpita ja s’han ofert com a voluntaris
per implicar-se en els processos d’acollida i han
creat el comitè local d’ajuda al refugiat “Ràpita
Acull”. El seu objectiu és col·laborar amb
l’Ajuntament rapitenc per garantir l’acollida de
persones sol·licitants d’asil al municipi. En aquest
sentit, Ràpita Acull està participant en trobades
de coordinació amb institucions i entitats espe-
cialitzades per gestionar de la manera més efi-
cient possible aquesta futura arribada de refugiats i refugiades en un nombre que enca-
ra està per definir. 
Per tal de donar-se a conèixer i, principalment, recaptar fons a favor dels refugiats,
Ràpita Acull ha organitzat amb el suport de l’Ajuntament de la Ràpita un concert solida-
ri demà dissabte, que comptarà amb l’actuació d’Els Buitres. L’activitat es portarà a
terme a les 19 hores al pavelló firal i l’entrada serà gratuïta. 

El Consell Comarcal del Baix Ebre ha incorporat a la seva flota de vehicles de trans-
port adaptat un nou bus de 28 places, capacitat que es pot reconvertir per a donar
cabuda a vuit cadires de rodes. El nou vehicle és de la marca IVECO model 70C17
amb carrosseria Ferqui Sunrise. Amb l'adquisició d'aquest vehicle l'ens comarcal ja
en disposa de cinc, amb una capacitat total de 105 places. El nou transport adap-
tat s'incorporarà a la ruta l'Aldea-Camarles-Deltebre amb destí a Tortosa, Amposta i
Deltebre, mentre que el vehicle que prestava el servei en aquesta ruta fins ara es
preveu destinar-lo en un breu termini al transport d'usuaris del Centre de Dia de
l'Aldea, que ha obert recentment.

Un total de 306 avis de 28
centres residencials, centres
de dia i SAIARS (serveis d'a-
tenció integral a la gent gran
en l'àmbit rural) participaran
als Ampostalímpics -
Jornades Esportives de la
Gent Gran-, que tindran lloc
avui divendres, 23 d’octubre
al pavelló Firal d’Amposta. La
regidora de Sanitat, Serveis
Socials i Participació
Ciutadana de l'Ajuntament
d'Amposta, Rosabel Recio, i
la directora de la Residència d'avis d'Amposta, M. José Gómez, han presentat aquesta
setmana els detalls d'aquesta nova edició. La residència d'avis d'Amposta i el Centre de
de Dia de Malalties Neurodegeneratives lideraran, durant les properes cinc edicions, l'or-
ganització d'aquest esdeveniment esportiu d'a ̀mbit territorial, tal i com ha explicat la regi-
dora "amb la participació tant dels usuaris d'aquests centres, com també dels treballa-
dors". La directora de la Residència ha avançat que hi assistiran més de 500 persones,
entre participants i famílies. 

En la roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Direcció de
l’Administració Territorial de la Generalitat, el delegat del Govern, Xavier
Pallarès, ha explicat que les Terres de l’Ebre rebran 1.190.635’18 milions d’eu-
ros del programa 7 Comarques, que “es destinen al foment de l’economia local
dels municipis de les quatre comarques de les Terres de l’Ebre, a través de la
gestió dels consells comarcals”. En concret, es destinen 236.635’86€ a la
comarca del Baix Ebre, 404.465’18€ a la del Montsià, 357.773’98€  a la
comarca de la Ribera d’Ebre i a la Terra Alta es destinen 191.760’16€.
D’altra banda, Xavier Pallarès ha avançat que “el Departament de Justícia ha
començat els treballs de condicionament de l’edifici del c/ Comerç de Tortosa,
on s’ubicarà tot el Jutjat lo Penal, amb una inversió d’uns 200.000€”. D’aquesta
manera, aquest edifici acollirà tot el Jutjat de Lo Penal, mentre que el de Lo
Social tornarà a l’Edifici de la Plaça dels Estudis de la capital del Baix Ebre.
Alhora, ha destacat que el Departament de Justícia ha destinat 6 funcionaris a
les tasques de suport per tal de resoldre les gestions en tràmit i habilitar una
nova Oficina Judicial a Amposta, on actualment només hi havia un Equip
d’Actuacions que tramita les executòries civils pendents.
Al mateix temps, el delegat del Govern ha donat a conèixer diverses actuacions
que es duran a terme els propers mesos a les comarques ebrenques: com l’ini-
ci de les obres a la C12 – l’Eix de l’Ebre al seu pas per Tortosa; les obres de
millora de la T-350 entre Masdenverge i Santa Bàrbara i la licitació de les obres
de millora de la T-334 entre Horta de Sant Joan i Bot; també la finalització de
les obres i l’entrada en funcionament de la nova comissaria de l’Ametlla de Mar
i la presentació del Pla de millora dels accessos i aparcament de l’Hospital
Verge de la Cinta de Tortosa o l’entrada en funcionament del nou servei d’am-
bulàncies a les Terres de l’Ebre.
Així mateix, segons ACN, el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Xavier
Pallarès, assegura que els cons de l'N-340 continuaran perquè no hi ha cap rao-
nament tècnic per treure'ls, i assegura que la manera més ràpida de fer-ho és
quan es desviïn els camions per l'AP-7.

La Ràpita es coordina davant la
possible arribada de refugiats

Un nou bus de 28 places s'incorpora a la flota de

vehicles de transport adaptat del CC BE

Més de 300 avis de 28 centres residencials, centres de

dia i SAIARS participaran als XIV Ampostalímpics

Avui divendres, al pavelló Firal d’Amposta, de 9.30 fins les 16 h

S’ha creat el comitè d’ajuda ‘Ràpita Acull’
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Dilluns es van reunir diverses
empreses del sector privat de la
Terra Alta per treballar en comú
amb l’administració pública. 
La finalitat és la de crear un pla de
comunicació i màrqueting per pro-
moure la comarca com un paquet
turístic. La via verda, la gastrono-
mía i el vi són forts atractius de la
Terra Alta. Tant l’administració
pública com les empreses privades
treballen per potenciar aquests
aspectes de la seua comarca.

Aquest és l’objectiu dins el seu Pla
d’Acció pel Desenvolupament del
Turisme. Els empresaris i l’adminis-
tració pretenen que els visitants
visquen totes les possibilitats de la
Terra Alta, formant una  serie d’ac-
tivitats que facilite la seua estada a
la comarca. Per a la
realització del Pla, els empresaris
han rebut l’assessorament d’ex-
perts del sector turístic Josep
Capellà, David Esteller i Santi
López.

La col.laboració publicoprivada de la Terra Alta es
reuneix per dinamitzar el sector turístic

Per treballar en comú amb l’administració pública i promocionar la comarca

Renfe ha ubicat una màquina autovenda a l’estació de tren de
Móra la Nova, des que el 20 de juliol s'hi va deixar d'oferir el ser-
vei de venda de bitllets –del qual s'encarregava el personal del
bar de l'estació–. 
Des de llavors, els clients podien adquirir els seus títols de trans-
port a bord del tren, mentre que a partir d'ara els viatgers podran
adquirir el seu bitllet a la terminal. 
La màquina expenedora permet la compra de títols de transport
de regionals amb targeta de crèdit i romandrà operativa entre les
sis del matí i les nou del vespre. En un dia feiner una mitjana de
95 viatgers utilitza aquesta estació.

Renfe instal·la una màquina
autovenda a Móra la Nova
L'estació no disposava de servei de venda 

de bitllets des del 20 de juliol

Avui divendres dia 23 d’octubre,
l’empresa FUNERÀRIA PRIORAT-
RIBERA-TERRA ALTA, SL inaugura
un nou tanatori a Móra la Nova. La
instal·lació està situada al polígon
Aubals, parc. 34, en un terreny de
3.000m2 a sobre d’un edifici de
gairebé 1.000 m2, dels quals el
85% seran destinats als usuaris.
El projecte té com a eix fonamen-
tal la comoditat i el servei als usua-
ris, de manera que s'han posat al
seu abast grans espais, prestant
la màxima atenció al mobiliari i la
decoració. Consta de dues sales
de vetlla de 75 m2 (les de major
capacitat construïdes per l'empre-
sa fins a l'actualitat), zones
comuns de descans i recepció de
les famílies, despatxos de con-
tractació, cafeteria, exposició i
diversos espais per a ús intern de
l'empresa, així com un aparca-
ment de més de 100 places. El
principal objectiu del recinte és
donar servei als veïns de Móra la
Nova i a les poblacions de les

rodalies.
La inversió final del tanatori ha
estat de 700.000€ i cal destacar
“l’aposta que ha fet l’empresa ja
des del seu començament con-
tractant professionals de la zona
en la seva majoria. També és
important mencionar el temps
rècord d’execució del projecte
amb tan sols 2 mesos de dura-
ció”. El nou centre funerari forma

part del pla estratègic que té la
FUNERÀRIA PRIORAT-RIBERA-
TERRA ALTA a la zona, amb un
total de sis tanatoris distribuïts en
els següents municipis: Falset,
Flix, Gandesa, Móra d’Ebre (2
tanatoris) i ara aquest últim que
entra en servei, el de Móra la
Nova.
Però no tot finalitza amb aquest
projecte. “L’empresa compta amb

diferents iniciatives que es troben
en procés d’execució, i de les que
en breu ampliaran el parc de ser-
veis funeraris que ha disposat per
a la zona; entre les que desta-
quem la construcció d’un cremato-
ri al tanatori de Móra d’Ebre, que
donarà servei a les poblacions veï-
nes i que entrarà en funcionament
durant el primer semestre del
2016”.

La Funerària del Priorat-Ribera-Terra Alta SL, 
inaugura un nou tanatori, a Móra la Nova

Avui divendres

EN UN MINUT

*Móra d'Ebre muntarà
carpes per promocionar
el comerç local coincidint
amb el Ral·li RACC, diu-
menge vinent. 
*Gandesa es transforma
amb la representació de
la Farsa, la recreació del
casament reial del 1319
que mai va fer-se. Un cen-
tenar d’actors va pendre-
hi part en la representa-
ció. Així mateix, va tenir
lloc a la capital de la Terra
Alta una nova edició del
Mercat de Productes de
proximitat.
*Móra d’Ebre i Ascó
acullen les primeres jor-
nades d’onomàstica a la
Ribera d’Ebre. 
*La Via Verda de la
Terra Alta rep un premi
europeu per la seua acce-
sibilitat.
*Gandesa: acaba la res-
tauració de la portalada
romànica de Gandesa.
*A Flix, dimecres, va fer-
se la presentació del Parc
de Salut per a gent gran
ubicat al Parc de les
Casetes.

Més
notícies
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EN UN MINUT

*DELTEBRE: El Servei
de Protecció de la Natura
(Seprona) de la Guàrdia
Civil va denunciar la con-
versió il·legal d'un magat-
zem agrícola en habitat-
ge dins d'una zona prote-
gida del delta de l'Ebre, a
Deltebre, imputant el seu
promotor, el constructor
i el director tècnic de l'o-
bra. Segons l'institut
armat, la promotora va
sol·licitar el 2010 una
llicència per rehabilitar el
magatzem en una par-
cel·la de la zona de la
Bassa de l'Arena, inclosa
en el Pla d'Espais
d'Interès Natural (PEIN)
del delta de l'Ebre.
*ÒMNIUM presenta les
activitats prèvies de la
65ena. Nit de Santa
Llúcia. La Festa de les
Lletres Catalanes serà el
dia 11 de desembre. 

*MOVEM TORTOSA
demanarà que Tortosa
sigue candidata a
Patromini de la
Humanitat. Presentarà
una moció al proper Ple. 
*L’AGRUPACIÓ CEN-
TRE COMERCIAL TOR-
TOSA recupera la desfi-
lada de moda, 15 anys
després. Serà demà dis-
sabte, a dos quarts de
nou de la nit, a la plaça
de l’Ajuntament.
*LA SÉNIA va viure diu-
menge el III Festival de
Músiques en Terres de
Cruïlla. El món de la
Dansa i la música d’arrel
es van unir per tercer
anys.
*ACTYMA interposa
denúncies contra els
bous capllaçats de
Godall i la Cava.
*LA COLLITA de manda-
rina pot baixar fins un
50% en la campanya
actual, segons Unió de
Pagesos. 

Més
notícies

Manuel Niño González -Secretari
d'Infraestructures de Foment- i
José Mª Chavarría -President de la
Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació de Tortosa-
en la reunió mantinguda aquest
dimecres al Ministeri de Foment
amb presència de l’únic diputat
ebrenc per Tarragona al Congrés
de Diputats, Joan Bertomeu, entre
altres temes tractats, han acordat
el compromís d'accelerar la gra-
tuïtat dels peatges de l'AP7 en el seu tram per l'Ebre. La Cambra està especialment preocupada
per la pèrdua de competitivitat de les empreses de la seua demarcació i per la manca de comu-
nicacions adequades, tenint en compte que la inversió executada en aquest últims anys  pel
Ministeri de Foment  sempre ha sigut inferior a la inicialment prevista en pressupostos de l’estat.
La principal infraestructura a debat, el desdoblament de la N-340- Autovia de l’interior (la Jana-
Hospitalet de l’Infant), suposaria la creació d’un corredor interior que influiria en el creixement
socioeconòmic d’aquelles àrees més allunyades del dinamisme de la costa, en benefici d’un ree-
quilibri territorial. Segons José Mª Chavarría  "la Cambra no renuncia absolutament a rés però a
més de la construcció de les dues primeres rotondes (el Perelló i l’Ampolla) cal continuar amb l’e-
xecució del projecte de l’A7 (autovia de l’interior) des de la Jana fins l'Hospitalet de l’Infant  i durant
la seua realització assegurar la gratuïtat dels peatges de la AP7, en el seu tram per l'Ebre, com
en altres regions del país".

La Cambra de Comerç de Tortosa exigeix, al compromís del

secretari d’infraestructures, la gratuïtat de l’AP7

El Consell Comarcal del Baix Ebre va aprovar en sessió plenària demanar al Ministeri de Foment la represa de la redac-
ció i execució dels projectes dels trams de l'Autovia A-7 compresos entre l'Hospitalet de l'Infant i el Perelló i entre el
Perelló i la Jana. A més, sol·licita de manera immediata l'adopció de mesures provisionals per desviar obligatòriament els
vehicles pesants per l'AP-7, des d'Alcanar/Ulldecona fins a l’Hospitalet de l’Infant i que s'apliquin a aquests vehicles les
mateixes bonificacions que disposen a la CN-2 a la demarcació de Girona. Així mateix, la Corporació comarcal també
demana a Foment, amb caràcter immediat i provisional, la gratuïtat de l'autopista AP-7 per al trànsit intern entre
Alcanar/Ulldecona i l'Hospitalet de l'Infant fins l'acabament de les obres de l'autovia A-7, i la no renovació d'aquesta con-
cessió. D’altra banda, en la mateixa sessió ordinària d'octubre, es va sol.licitar un ajut de 66.000 euros al Departament
d'Empresa i Ocupació de la Generalitat per dur a terme el programa 'Fem ocupació per a Joves 2015'. Aquest progra-
ma s’adreça al col·lectiu de persones joves inscrites en el Pla de Garantia Juvenil. El ple també va aprovar el model de
conveni de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i els ajuntaments o EMD de la comarca que ho
sol·licitin per al finançament del transport escolar no obligatori i postobligatori del curs escolar 2015/2016.

El Consell Comarcal del Baix Ebre reclama a Foment l'execució dels trams de l'A-7

entre l'Hospitalet de l'Infant i la Jana

En sessió plenària

El govern espanyol projec-
ta 11 rotondes i limitar la
velocitat màxima a 80
km/h al tram ebrenc de l'N-
340, entre l'Hospitalet de
l'Infant i les Cases
d'Alcanar, per convertir-la
en una via interurbana, eli-
minar girs a l'esquerra i difi-
cultar els avançaments.
Així ho ha explicat aquest
dimarts el subdelegat del
govern espanyol a
Tarragona, Jordi Sierra, en
la reunió amb alcaldes i
representants locals
ebrencs. Segons ACN, la
construcció de les 11 glo-
rietes al llarg d'uns 60
quilòmetres es farà de
forma progressiva i en tres
fases. El conjunt del projec-
te, amb un cost d'uns 10
MEUR, s'enllestirà a finals

del 2016. Mentrestant, els
alcaldes continuen recla-
mant a Foment el desvia-
ment immediat dels
camions per l'AP-7. A la
foto d’ACN, un moment de

la reunió amb el subdelegat
espanyol a Tarragona,
Jordi Sierra, amb alcaldes i
representants de les Terres
de l'Ebre per tractar de l'N-
340, a Tarragona. 

El govern espanyol projecta 

11 rotondes al tram ebrenc de l’N-340

I limitar-lo a 80 km/h 

Més Ebre recomana
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Isabel CarrascoCRAC de la setmana: Miriam Vinaixa 
«LA FIRA DE MÓRA LA NOVA COMPLEIX 184 ANYS!»

El 26 d’octubre de
1831, va néixer allò
que en el pas del temps
ha esdevingut la Fira
Agrícola, Ramadera i
Industrial de Móra la
Nova. Feia poc més
d’un any, el 3 d’abril de
1830, que s’havia
materialitzat, sota el
regnat de Ferran VII, la
carta de població que
acreditava el naixe-
ment de la vila de Móra
la Nova.
La Fira de Móra la Nova
és de les més antigues
de la demarcació.
Aquest certament mul-
tisectorial que aplega
professionals de tota la
província, i que ofereix,
al llarg de tres dies,
bones ofertes i les
darreres novetats en
maquinària agrícola i
industrial, ramaderia i
agricultura, s'ha cele-
brat anualment durant
184 anys. Hi ha exposi-
cions permanents de
bestiar, conferències i
jornades monogràfi-
ques que consoliden,
any rere any, aquesta
Fira que té un pavelló
comercial que aplega
més d’un centenar d’ex-
positors, que ofereixen
un ampli ventall de pro-
ductes i ofertes als
quasi trenta mil visi-
tants, que passen pel
recinte firal, en els dies
del certamen. 
Parlem amb Miriam
Vinaixa, directora de la
Fira i Regidora de
Festes, Fires, Educació
i Joventut.

Més Ebre: Han passat
184 anys des de la prime-
ra Fira i segueix sent un

referent amb tot un èxit de
participació d'expositors.
Com diu Francesc X.
Moliné, el vostre alcalde:
«...Un magnífic aparador
per al sud de Catalunya, el
nord del País Valencià i la
Franja d’Aragó». Miriam
Vinaixa: Sí, la Fira de
Móra la Nova és un certa-
men molt conegut a tot el
territori i un lloc on els
expositors del sector
poden venir anualment a
presentar els seus produc-
tes. Any rere any podem
veure l’augment de partici-
pació tant pel que fa a visi-
tants com a expositors,
fet que ens reafirma el
gran prestigi que té La
Fira de Móra la Nova.

ME: Quines novetats tro-
barem aquest any?
MV: A banda de la princi-
pal novetat que és la reno-
vació del 80% de la comis-
sió organitzadora, també i
hi ha altres novetats entre
les quals trobem el canvi
de l’entrada principal al
recinte firal, la nova ubica-
ció d’alguns estands, la
col·locació de tendals per
a fer ombra a la Fira del
Vi… i moltes altres que
els visitants aniran desco-
brint.

ME: Activitats per grans i
petits. La Fira de Móra la
Nova ofereix també un

gran parc d’atraccions per
a petits i grans, que no té
res a envejar a les grans
instal·lacions permanents.
Ideal per passar-ho bé
tota la família.
MV: Realment aquesta
zona és un gran atractiu
per tots els infants i la
gent jove que visita la Fira,
i cada any hi ha atraccions
noves que fan que aques-
ta part del recinte sigui
una caixa de sorpreses.

ME: Aquest any el prego-
ner de la 184a Fira serà
Tomàs Molina un dels

«homes del temps» i cap
de meteorologia de la
Televisió de Catalunya.
MV: Si, vam pensar que la
persona encarregada en
inaugurar la 184 Fira fos
un personatge conegut i
fora de l’àmbit polític,
però que alhora tingués a
veure amb els diferents
sectors de la fira. És per
això que vam valorar que
la meteorologia, al ser una
ciència que afecta a tots
els àmbits, podria interes-
sar a tothom.

ME: També, dintre dels

actes hi haurà el lliura-
ment dels premis del con-
curs literari i del concurs
de vins.
MV: Aquests són dos con-
cursos amb molta tradició
dins l’acte d’inauguració
de la Fira, i no hi podien
faltar. Com cada any, tots
dos han tingut gran afluèn-
cia de participació, fet
que li dóna prestigi edició
rere edició.

ME: Altres activitats: els
concerts
MV: Aquest any hem vol-
gut incloure en els actes
de la fira, dues activitats
musicals. Antigament ja
es feien espectacles i
balls dins un envelat, i és
per això que a poc a poc,
volem recuperar aquesta
activitat paral·lela.
Començarem aquest any
amb el concert de Setrill i
Xeic!, dissabte a les
23'30 h al Comellar, amb
la col·laboració del grup
de joves Los Descarrilats,
i el concert de vermut
amb Joan Rovira diumen-
ge a les 12 h a la Fira del
Vi.

ME: Una gimcana d'habili-
tats i show amb el cavall?
Sona bé!
MV: Sí, dissabte i diumen-
ge podrem veure diferents
activitats amb cavalls al
costat del pavelló rama-
der, les quals són molt
interessants i espectacu-
lars per poder anar a
veure amb tota la família.

ME: Per tot això i més, del
22 al 25 d'octubre, tenim
Fira a Móra la Nova! 

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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La setmana passada avançàvem que Canal Terres de l’Ebre efectuaria una transmissió del derbi pionera al territori. Diumen-
ge al matí, amb la col.laboració de la junta de l’Amposta, es va instal.lar la unitat mòbil a l’estadi i va haver-hi una àmplia mo-
bilització amb tres càmeres i una realització feta des de la mateixa tribuna. Ximo Fibla i ‘Jota’ Vizcarro, amb Michel Viñas, van
posar els comentaris d’una transmissió que, per la forma, és el principi d’altres que es duran a terme enguany. Dilluns, a Ca-
nal TE, a Minut 91, es va seguir parlant del derbi però llavors amb els tècnics. Pel que respecta al partit, la Rapitenca es va
imposar per 0-2, sent superior a l’Amposta que va acusar les quatre baixes, principalment la del seu crac Becerra. Els ampos-
tins van acabar bé el primer temps, tenint dues opcions, però van cedir a l’inici de la represa, en cinc minuts crítics que els
van condemnar. Fou quan la Rapitenca va fer els gols (5’ i 9’). Guiu i Peke van marcar-los.  

La tele del derbi
CANAL TERRES DE L’EBRE VA DUR A TERME UNA TRANSMISSIÓ PIONERA, AMB UNITAT MÒBIL

Amb comentaris de ‘Jota’ Vizcarro i Ximo Fibla i amb un programa especial dilluns

M’agrada la gent positiva. I
darrerament en trobo poca.
Potser és normal per l’estat d’à-
nim de l’època. Però la veritat
és que és més habitual la into-
xicació: enverinar l’opinió inten-
cionadament per carregar con-
tra algú, per un interés en
concret. 
En l’àmbit de la informació

no és una situació nova. Per la
meua part, el que puc dir és
que és enriquidor escoltar opi-
nions diverses. I traure les con-
clusions que siguin necessà-
ries. Intento aillar-me tot el que
puc de la toxicitat, malgrat que
en ocasions és inevitable. No
obstant, s’ha de saber qui inten-
ta intoxicar i també qui pot arri-
bar a fer-ho. Clar, en la meua
posició, és fàcil buscar ra-
ons...que si sóc amic d’aquest
entrenador, que si no dic això
perquè sóc amic de
l’altre....que si d’aquell si que
parlo malament perquè no és
amic meu...és una història llar-
ga i de la que podria explicar un
bon nombre d’anècdotes. 
No sóc jo qui he de jutjar-me.

Només he d’intentar seguir la
mateixa línia en una feina com-
plicada perquè sempre estàs al

mig de dos focs. O de tres. O
de més. 
Ja fa anys, en una ocasió,

se’m va dir que feia programes
‘Tomboleros’. No crec que fos
perquè pugués semblar-me a
Mariñas, un periodista d’un pro-
grama que es deia ‘Tómbola’ i
en el que centrava l’atenció
amb les seues informacions i
opinions. Va ser més per intoxi-
car que no pas per una altra co-
sa.
La ‘bomba informativa’ de

Joaquin Celma, al programa ac-
tual MINUT 91, està donant
molt que parlar. La música de
King Africa ja és relaciona amb
ell. Dins d’uns limits i sense fal-
tar al respecte a ningú, penso
que és bo el morbo que hi po-
sa Joaquin Celma. I crec que
també és bo que continui per
fer més gran el programa i tam-
bé el nostre esport. 

‘Tómbola’ i King Africa

Es pot seguir a:

http://canalte.xiptv.cat/minut-91/capitol/minut-91-19-10-15

CANAL TE. Programa de dilluns
I MÉS ENDAVANT, ‘LA XARXA’

Durant la temporada, Canal Terres d l’Ebre, oferirà per a tota Catalunya, a través de la Xarxa de televisions
locals, 6 partits entre l’Ascó, la Rapitenca i el Jesús i Maria. 

Curs bàsic d’Entrenador a
Tortosa (1r nivell)

COMENÇA EL 2 DE NOVEMBRE

El 2 de novembre comença el “Curs Bàsic d’Entrenador”, a
Tortosa. Es tracta d'un curs que ofereix en exclusiva la Fede-
ració Catalana de Futbol i que equival a la llicència UEFA B.
Fins el dia 30 d’octubre us podeu inscriure a aquest curs,

que es realitzarà a Tortosa, a la seu de la FCF. 
Aquest títol habilita als entrenadors a entrenar equips de

Tercera Catalana, equips de futbol base, preferent femení i les
seleccions comarcals o provincials.

Per més informació i inscripcions us podeu adreçar a la pà-
gina web www.formaciofcf.com. 

Va guanyar el Terrassa i ja és quart

L’Ascó ja està en zona de promoció
TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó va superar el Terras-
sa (3-1) i, amb els darrers re-
sultats, ja ha pujat a la quarta
plaça de la taula. El partit es
va trencar aviat amb el gol de
Virgili. El Terrassa va empatar
acte seguit però, dins de la
fractura del duel, l’Ascó va
aprofitar per encarrilar-lo amb
el gol de  Massana i el de l’am-
postí Víctor Bertomeu. Tots
dos van ser en cinc minuts
(29 i 34). A la represa, el ritme

de la confrontació va baixar i
l’Ascó va poder mantenir l’a-
vantatge. Els dos equips van
disposar d’opcions, sense en-
cert. 

L’Ascó visitarà  diumenge el
líder, el Prat
(12 h).

Proper rival

La Rapitenca, tercera, rebrà
el Lleida B per la tarde

Diumenge 16.15h

Abans, presentació del futbol base 

El Jesús i Maria rep el Santboià
PRIMERA CATALANA. DIUMENGE (17 H)

El Jesús i Maria viurà una jor-
nada històrica diumenge amb
la visita del Santboià, un dels
clubs amb més tradició del fut-
bol català. El partit serà a les
17 hores. Abans, sobre les 15
h, està prevista la concentra-
ció de joves jugadors dels
planters per efectuar la pre-
sentació. Serà, per tant, una
tarde amb gran ambient.
El Jesús i Maria cal dir que

va perdre a Vilaseca, diumen-
ge, per 2-0. No va merèixer
aquest correctiu si bé també
cal dir que va tenir diverses
baixes en aquesta jornada i
que es van notar. L’equip,
però, tot i estar espès al pri-
mer temps, va reaccionar al
segon quan va poder empatar.
Però, amb espais per davant,
el Vilaseca va sentenciar en els
darrers miuts.
De la propera jornada, dir

que l’Amposta visita el segon
classificat. Vargas seguirà sent

baixa, Òscar és dubte i el que
tornarà és el desitjat Becerra.
La Rapitenca, per la seua part,
rebrà diumenge la tarde el Llei-
da B en un duel que co-
mençarà a les 16.15 h. Els ra-
pitencs, que han sumat 13
punts de 15, són tercers i vol-
dran seguir progressant. Mo-
ha, sancionat encara, serà bai-
xa.

Una acció del derbi, Amposta-Rapitenca, de diumenge passat.   Fotos: Domingo Quesada
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Llaberia va arribar a la Cava, procedent del Reus juvenil. Juga-
dor que ja va deixar emprenta de les seues condicions tècni-
ques i que ja va brillar. Però en aquest inici de competició està
sensacional. I ja porta 10 gols. Es el pichichi de la categoria. 
Del partit contra el Godall dir que la primera meitat va ser

molt travada. La Cava duia la iniciativa i va avançar-se en el
marcador amb el primer gol de Llaberia (23’). El Godall, mal-
grat la limitació que viu per la seua situació, amb diverses bai-
xes, va estar ben posat. Però, com li va passar a Bítem, va re-
bre el 2-0 a  l’inici de la represa i ja va perdre pistonada. La
Cava, amb comoditat, va acabar golejant amb els altres gols
del seu pichichi, fins el 4-0. Els locals refermen confiança amb
el triomf. 

Llaberia explota amb 
un hat-tric i ja és pichichi

LA CAVA GOLEJA EL GODALL (4-0)

El Catalònia es va avançar aviat amb un gol de Regolf. Acte seguit, a
la sortida d’un córner, Cristian feia el 0-2 que reflectia la intensitat ini-
cial d’uns i altres. A partir del minut 30, el derbi va igualar-se i el Ca-
talònia va fer un pas enrera. El punt d’inflexió va ser arran d’una oca-
sió local que Fran, porter visitant, va evitar amb una gran intervenció.
Abans del descans, l’Ulldecona gaudiria d’una altra ocasió. A la repre-
sa, els locals van jugar amb més agressivitat defensiva i es van impo-
sar. El Catalònia no va tenir la mateixa intensitat del primer temps i va
acusar-ho. Chimeno (a la foto), de penal, va fer l’1-2 i després aconse-
guia l’empat. L’Ulldecona va insitir fins el final i va poder haver guanyat. 

Killer Chimeno lidera la remuntada de
l’Ulldecona amb dos gols

EL CATALÒNIA GUANYAVA 0-2. AL FINAL: 2-2

L’Alcanar està sorprenent per la seua capacitat de superar-se. Diumen-
ge a la Riera no va estar a l’altura a la primera meitat i fins i tot en els
primers 20 minuts de la represa quan els locals es van posar amb el 3-
0 i van poder fer el quart. Els canareus, amb excletxes defensives, tam-
poc havien tingut encert amb les ocasions que havien creat fins aquell
moment. Però va ser llavors, quan el partit semblava finiquitat, quan
Adell va fer el 3-1. Poc després, Adrià posava dins del partit als cana-
reus mentre la Riera estava ja desconnectada. I a poc del final, Oriol as-
solia un empat heroic d’un Alcanar orgullós i que està demostrant pun-
donor i que sempre sap reaccionar. Progressa: 8 punts de 12. 

L’Alcanar protagonitza el partit
heroic de la jornada

PERDIA 3-0 AL MINUT 74 I VA EMPATAR

El Camarles va frenar la ratxa
de l’Ampolla. Els de Bartolo es
van imposar per 1-2 en un der-
bi en què els locals no van que-
dar d’acord amb l’arbitratge.
Guille Ripollés, jove de Beni-

carló que ha incorporat Balta-
sar i que està donant un gran
rendiment, va marcar un golàs
que fou l’1-0. El partit estava
sent igualat fins que va arribar
el penal. Aitor el va aturar. Però
l’àrbitre el va fer repetir. Des de
l’Ampolla, aquesta setmana, en
xarxes socials, s’ha comentat
que “a la foto del video es veu
com en el moment que Aitor

para el penal, són jugadors del
Camarles els que entren dins
l’àrea. I el va fer repetir”. El re-
glament diu que, en general, el
jugador ha d’estar a 9.15 del
punt de penal.  Això potser és
el que interpreta l’àrbitre. En
qualsevol cas, na decisió molt
complicada, una vegada Aitor
havia aturat el llançament. L’àr-
bitre va filar molt prim. Teixidó
no va fallar en la repetició. A la
represa, el Camarles va tenir
més el control de joc. L’Ampo-
lla va acusar el gol i al forma en
què va rebre el primer gol. Es
va defensar amb ordre i no va

quedar d’acord amb el criteri
arbitral. “Un jugador visitant te-
nia targeta, i havia de veure una
altra que fou per un altre juga-
dor i llavors no va haver-hi ex-
pulsió”, reclamen els ampolle-
ros. S’arribava a la recta final
del derbi i la insistència dels ca-
marlencs va portar-los al gol de
Felipe, que fou l’1-2 definitiu.
El Camarles es recupera de

la derrota davant la Riera i aga-
fa aire davant dels dos propers
compromisos contra els dos lí-
ders: Gandesa i, posterior-
ment, el Tortosa. L’Ampolla visi-
ta l’Alcanar.

El Camarles guanya i l’Ampolla protesta
Amb l’1-0, Aitor va parar un penal que es va fer repetir

DIVERSES DECISIONS ARBITRALS NO VAN AGRADAR A L’EQUIP LOCAL

El Gandesa va guanyar el Torreforta (2-1) i segueix líder, amb
quatre victòries seguides. Dilla, que ja porta set gols, va obrir
aviat el marcador en una primera meitat en què els gandesans
segons comentava el seu mister Rafel Navrro, “vam estar força
bé, sent superiors i tenint un bon nombre d’ocasions per decidir
el partit. Però no les vam aprofitar i aquest va ser l’únic incon-
veient d’un bon primer temps. El Torreforta, en canvi, arran d’un
llançament del seu porter, va empatar amb una bona maniobra
del seu davanter”. A la represa, el Gandesa va fer el 2-1 però el
partit, deia  Rafel, “va ser més travat. El Torreforta ens va crear
dificultats amb un joc molt directe i nosaltres ens vam defensar
amb ordre però no vam tenir frescura per a poder aprofitar les
opcions de contraatac que van sorgir”. Al final, 2-1 i nou pas en-
davant de l’equip de la capital de la Tera Alta que després d’un
inici amb dubtes s’ha refet i està carregat de moral i il.lusió da-
vant del lideratge de la categoria. 

El Gandesa continua liderant la classificació
VA VÈNCER EL TORREFORTA (2-1)

La jugada de la polèmica, amb l’1-0 al minut 40. El local Aitor para el penal i l’àrbitre el fa repetir. 

El Tortosa, amb diversos canvis en l’onze inicial, respecte el par-
tit que es va perdre a Jesús, va vèncer la Canonja en un duel travat
però en el que l’equip roigiblanc va ser efectiu, sobre tot en mo-
ments claus. L’argentí Ives es va estrenar fent l’1-0 (13’) i Aleix, apro-
fitava una altra jugada per marcar poc després 2-0. La Canonja va
reduir distàncies i quan el partit, en la recta final del primer temps,
més podia neguitejar, va aparèixer Albert Arnau i va marcar el 3-1
amb el que s’arribava al descans. A la represa, la Canonja va inten-
tar-ho però el Tortosa actual se troba còmode en aquestes situa-
cions perquè sap el que vol en l’aspecte defensiu. Malgrat baixar
molt la intensitat, va temporitzar amb el marcador favorable i, tot i
que no va tenir claredat ofensiva, va conservar l’avantatge sense
passar angúnies. Tres punts que el mantenen en el cim classificato-
ri a l’espera del proper partit diumenge al matí a Torreforta. 

El Tortosa no brilla però és
pràctic i supera la Canonja

3-1

El R. Bítem rebrà diumenge la Riera, a les 16 hores. Un partit en
el que intentarà fer un punt i seguit en la rata de victòries (tres segui-
des). En la jornada pasada, els de Bítem van sumar una victòria molt
treballada, al camp del R Bonavista (0-1), gol de Jota de falta direc-
ta. Segons el tècnic Nacho, “tres punts molt importants, ja que el Bo-
navista és un rival molt fort al seu camp i poder guanyar allí és molt
complicat. Així també per la forma en què vam vèncer, ja que vam
haver de sofrir molt per fer-ho. Per tot això, estic molt content del
treball i l’esforç de l’equip. Penso que a la primera part vam ser su-
periors, encara que el Bonavista va tenir dos opcions d’un contra un
amb Carlos. En canvi a la segona part, el partit va ser més intens,
quan el Bonavista ens va tancar i vam haver de defensar-nos amb
molt d’ordre i encert, sobretot de Carlos, que va ser el millor jugador
al camp”. 

VA VÈNCER AL R BONAVISTA AMB GOL DE JOTA (0-1)

El R. Bítem rebrà 
diumenge la Riera (16 h)

El Gandesa visita diumenge el Ca-
marles en un dels partits estel.lars
de la jornada. L’equip viu un gran mo-
ment sent el líder del grup. El seu
president, José Lorenzo Diego, un
dels més veterans del nostre futbol,
aclaria aquesta setmana que “el lide-
rat és anedòtic perquè estem encara a la setena jornada. No
obstant, a tots ens agrada estar dalt a la taula i és il.lusionant
trobar-nos-hi. Queda molt i l’important és que l’equip fa gau-
dir del seu joc, com diumenge passat a la primera meitat”. 

El  líder visita el Camarles, 
en el derbi de diumenge
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L’opinió de Joaquin Celma. EL MINUT 91

El món del futbol és injust. Avui tocaré un tema delicat. Em perdonaran els dos clubs,
Rapitenca i Amposta, i els seus tècnics Teixidó i Nando. Durant la temporada toca es-
criure de vegades coses positives, altres no tant. Quan els resultats no acompanyen el
primer que ho paga és el mister. Quan un equip guanya, l'àrbitre ha estat genial. Quan
es perd 0-1 i s'acaba amb vuit jugadors per explusions, només hi ha un culpable: l’àrbi-
tre. Quan un equip aspira a fer una brillant temporada com en els casos del Jesús i Ma-
ria, Tortosa, Rapitenca i Amposta prioritzen els jugadors de fora. N’hi ha 34 en aquests
clubs i tenen prioritat els de fora. Qui era un fix, Sebas al Jesús i Maria, per exemple,
ho és menys ara. Al Tortosa només juguen dos o tres de la casa com a titulars; a Am-
posta amb li arribada d'Omar, Rafa o Sabaté hi ha menys opcions per gent de casa. I
en la Rapitenca amb el desembarcament de Manolo Puig, Vilanova, Ángel, Òscar, Ge-
nís, Marqués, Guiu i Oriol, els jugadors importants de la passada campanya o no estan
o lleparan banqueta. És la llei del futbol. Però tots volen guanyar, i tots volen jugar. 
Vaig a parlar-los de dos jugadors molt joves, de 21 anys cadascun i amb gran projecció
que recentment han estat baixa: Jonatan i Victor Calsina, a la Rapitenca i Amposta. Baix
el meu punt de vista baixes injustes. Quan va arribar Garcia Sanjuan a la Ràpita volia
donar la baixa a Jonatan i Marc Tena. Jonatan es va quedar i al final va fer una brillant
temporada, apostant Delfin per ell, i disputant 25 partits com a titular. Bon jugador quan
està motivat. Per què no li van dir a principi de temporada que se n'anés i pugués bus-
car un altre equip? Fitxen de fora a Oriol i Marqués i se’ls convida a marxar a Marc, Àn-
gel Hernandez i Jonatan. Per què no a algun dels altres  jugadors que no eren de la Rà-
pita? Per què no se’n va anar un jugador que va dir "Jo d'aquí no em moc" i Jonatan,
en canvi, va haver de marxar. Malgrat això segueix entrenant al cadet de segona, al cos-
tat de Font. Per la seua part, Victor Calsina, quart millor jugador la temporada passada
en les puntuacions d'aquest equip i novè dels 500 ebrencs, i sent defensa va marcar 9
gols també ha marxat de l’Amposta, tot que segons el mister només se li va demanar.
Un pot ser el millor en puntuacions del futbo ebrenc però això tampoc és cap garantia.
Cada cas és un món i cada tècnic té les seues preferències, al seu sistema o pel motiu
que sigui. Àlex Borrull i Nando Crespo no el va voler com va fer en el seu moment amb
Àngel Sànchez al Tortosa. I va quedar demostrat que es va equivocar, ara l'ha recupe-
rat. A Ulldecona el gran capità Oriol Grau que portava deu anys al club i va ser el sisè
millor puntuat la passada campanya, i Saul, en el lloc deu, han deixat el club perquè no
se’ls assegurava tenir més minuts. L'arribada d'Isaac, Chimeno, Jan, Trinquet i José Ra-
mon els ha tret el protagonisme que van tenir la passada campanya. Jo sóc un enamo-
rat dels jugadors de casa, els directius i entrenadors només pensen guanyar i caigui qui
caigui. Jo fins i tot comprenc que cada canviïn de pensament, que a Nando li agradin
les morenes a Teixidó les rosses i a Sergi Navarro les massisses. També comprenc que
actuen en base a les directrius del club i pensant en el seu interés. Així mateix, també
sé que els jugadors són egoistes i que avui per avui, no aguanten res. Els homes can-
viem cada dia de pensament, gustos, jo comprenc que l’entorn també pot dominar els
directius. I jo ho puc compendre tot perquè, tot i ser d’idees fixes, a mi m'agraden les
rosses, les morenes i les massisses. Però sóc fidel a una filosofia: cal apostar per gent
de la casa i pels que han donat rendiment en una temporada. Però el futbol no té memò-
ria i als entrenadors els agrada canviar i sempre es valora més el de fora que els de ca-
sa que, al final, sempre acaben perdent. Ningú és profeta a casa seva.
1A CATALANA - 600 ESPECTADORS EN EL DERBI. 
El Jesús i Maria tenia moltes baixes: Borrull, Cuenca, Mauri, Pedrosa i Taranilla que no-
més va poder jugar la segona part. I tot això unit a un arbitratge casolà. Vaig dir a la te-
levisió, Canal TE, que guanyaria la Rapitenca 0-3 i va ser 0-2. L'Amposta tenia les bai-
xes de Vargas, Becerra, Benet i jugava amb un porter juvenil. L'equip de Nando va ser
el millor. La Rapitenca, que té una banqueta d'or, només ha perdut un partit i ja és ter-
cer. Plats forts aquesta setmana: el Jesús i Maria rep l'imbatut Santboià i l’Amposta vi-
sita al segon classificat, Terrassa.
2A CATALANA - BONA SALUT DELS EQUIPS EBRENCS. Només un equip ebrenc en des-
cens, miracle i entre els onze primers classificats, nou equips de les nostres terres. De
moment, bones sensacions però la temporada és llarga. Els de baix poden complicar la
classificació. Gandesa és el campió tapat, porta 4 jornades guanyant. No van fallar
aquesta jornada Cambrils i Tortosa, equip aquest darrer en el que el crac Chillon no
arrenca. Dels tres gols, dos ebrencs: Aleix Salvadó i Arnau. Una dada molt clara. El Je-
sús Catalònia guanyava 0-2 a Ulldecona però en la segona va aparèixer Chimeno que
porta sis jornades marcant. Camarles va guanyar amb ofici a l’Ampolla. El just hagués
estat un empat. Godall, minvat per les baixes, camina cap a Tercera catalana, des que
se’n va anar Bartolí, aquest equip fa aigües. En dos partits, 10 gols encaixats i a més té
9 lesionats. L’Alcanar increïble. És igual que l’acribillen de gols, remunta els partits ca-
da setmana perdia 3-0 en el 74 i va empatar. Estic segur que el seu mister els dóna al-
guna cosa en els descansos, oli o algun aliment natural. La Cava va guanyar el seu se-
gon partit aquesta temporada, hi havia directius que estaven una mica nerviosos.
L'important del Remolins-Bítem, que és quart, és que porta tres partits guanyant. El trist
el que va passar en acabar el partit amb comentaris agressuis a un jugador bitemenc.
La directora de comunicació del club, la Mercé, va informar-ne del malestar. El partit de
tornada serà mogudet. Per la part de baix R. Bonavista, Canonja, Roda i Torreforta, o
s'espavilen o es complicaran. Godall i Hospitalet ho tenen molt difícil. Però en el cas del
Godall es tracta de gaudir d’una nova experiència, històrica i que és un orgull per un po-
ble molt petit, referència per altres més grans.

Quan els jugadors sobren

3A CATALANA - ELS DESCENSOS S'ACLAREIXEN. AMETLLA, IMPARABLE. Va caure el
Santa Bàrbara i ja només queden dos equips imbatuts: Roquetenc i Ametlla, equip aquest
que té el sant de cara ja té 4 punts més que la passada temporada a l'equador de la lli-
ga. Vaig dir a la televisió que perdrien a Santa Bàrbara i això els va motivar més als ju-
gadors i van remuntar el 3-2 en els últims cinc minuts, amb un gol dubtós, segons els lo-
cals. Per què va guanyar el Vilalba a Batea? Molt fàcil. Juga diferent fora de casa. En els
quatre partits jugats en camp contrari, tres guanyats. Recital de l’Olímpic, sis gols i ca-
dascun d'un jugador davant d'un Jesus i Maria que tenia 5 baixes de l'equip titular. El Ro-
quetenc segueix imbatut, tenia 12 jugadors sol, faltaven 4 titulars i el Flix va perdonar,
van merèixer la victòria. Aquest Perelló s’està forjant, porta quatre jornades jugant amb
equips de la part de dalt i només ha perdut un partit. Aldeana ja respira tres jornades
guanyat, aquesta davant d'un Móra la Nova que presentava baixes. Vaig dir que dels qua-
tre ascendits només estarien per baixa dos, ja que de moment els quatre estan forts i
tots fora del descens. I en els últims cinc classificats sorpresa: Flix, Deltebre i a més Cam-
predó, Ginestar i Horta. Els diré que és gairebé segur que d'aquests cinc equips, dos bai-
xaran.

TERCERA CATALANA

Un gran Vilalba va guanyar el
derbi a Batea (0-1). La bona acti-
tud i el gran treball defensiu dels
visitants va coindicir amb el
desencert dels locals que, a més,
van estar espessos i, quan van
voler reaccionar, ja fou més amb
el cor que amb el cap. D’entrada,
als locals els va costar molt entrar
en situació. El Vilalba, ben posat,
ja va avisar al primer temps. I s’a-
vançaria en el segon, amb penal a
Bernabé que va transformar Yelti.
Amb el 0-1, el Batea va intensifi-
car el seu joc directe però no
estar encertat en les rematades.

El filial de l’Ascó segueix puntuant i
diumenge va fer-ho contra un
Deltebre que va fer una altra impre-
sió. La teràpia de grup va sorgir
efecte i l’equip va estar més posat,
amb ganes de reaccionar. Fidel feia
el 0-1, tot i que Adrià Miró empatava
abans del descans. Troy marcava el
2-1 però el Deltebre, que va saber
refer-se, va restablir l’empat amb gol
de Camarero. Final obert i amb els
visitants lluitant per la victòria. 

ASCÓ B-DELTEBRE 2-2

Primera derrota del S. Bàrbara.
Va ser contra un líder intractable
que va superar amb excel.lent
una dura prova. Set victòries en
set partits. El de Santa Bàrbara
va ser apassionant. Calafat feia
l’1-0 però el crac Froi empatava
acte seguit. Molta intensitat i un
Santa més incisiu al primer
temps que s’avançava amb gol
de Gerard. Amb els 2-1, els locals
van reclamar un gol anulat a Toni
Domingo i una expulsió al porter
calero. A la represa, duel trepi-
dant. Rullo empatava però De la
Torre feia el 3-2. I així fins al 88
quan Pepe va empatar i Froi, en
temps afegit, liderava el 3-4. 

El Roquetenc afrontava el partt
amb un gran nombre de baixes
entre lesions i sancions. El Flix, per
la seua part, va jugar motivat,
tenint, a la primera meitat, fins a
quatre ocasions clares de gol que
Povill va evitar. A la represa, els visi-
tants, el millor equip fins ara que ha
visitat Roquetes, van seguir contro-
lant el duel però sense marcar. I en
els darrers minuts, quan el
Roquetenc va pressionanr més, els
locals, en accions a pilota aturada,
van tenir opcions reclamant un gol
anulat. 

Perelló i Corbera fou el partit de
les baixes. Els dos equips, sobre
tot els visitants, estaven minvats.
El Corbera va fer el 0-1 aviat amb
gol de Roger, que tornava al
Perelló. Els locals, que han recu-
perat a Narcís, van reaccionar
amb el gol de Chicho. Magí, a la
banquet amb molesties, va pro-
vocar un penal que fou el 2-1 que
premiava les opcions locals.

PERELLÓ-CORBERA 2-1

L’Aldeana, 10 punts de 12, ja s’a-
costa a les expectatives. Va
guanyar merescudament a un
Móra que segueix limitat i que
tenia més baixes. La superioritat
local ja fou des de ben aviat amb
penal fallat i amb el gol d’Uliaque.
A la represa, Marc i Òscar van
sentenciar. El Móra, amb deu, va
fer el 3-1 però l’Aldeana, molt
posada, va poder fer més gols.
Robert va marcar el quart. 

ALDEANA-M NOVA 4-1

L’Olimpic creix a còpia de bons
resultats. 10 punts de 12. El J. i
Maria, malgrat les baixes, va ven-
dre cara la derrota malgrat que el
resultat pugui reflectir el contrari. I
és que al minut 87 era de 3-2. En
temps afegit, amb els visitants
ensorrats i minvats de forces, es
va consumar la golejada dels
morencs.

La Sénia, en jornada festiva per la pre-
sentació dels equips de futbol base, va
golejar en un partit en el que va oferir
la seua millor imatge contra un
Ginestar fràgil en defensa i que no va
poder reaccionar. Amb gol de Ferran,
la Sénia es va avançar aviat i va contro-
lar el duel. Ramon va marcar abans del
descans i a la represa Gerard i Quim
van ampliar l’avantatge. Primer triomf,
balsàmic, que frena la crisi. 

El Campredó va sumar tres punts
amb gran valor, en l’aspecte classifi-
catori i també anímic en ser la prime-
ra victòria. A més, va frenar la pro-
gressió d’un rival directe. La clau pels
visitants va ser el seu treball i el gran
encert de ‘pichi’ Paquito i d’un Tino
esplèndit (dos gols). L’Horta, per la
seua part, va topar amb la seua
manca de punteria amb les nombro-
ses ocasions que va crear. 

El Perelló es refà L’Aldeana s’enlaira Partit obert

S BÀRBARA-L’AMETLLA 3-4

Quin partit!
ROQUETENC-FLIX 0-0

El Flix perdona
BATEA-VILALBA 0-1

El Vilalba sorprèn

OLIMPIC-J I MARIA B 6-2

En progressió

LA SÉNIA-GINESTAR 4-0

Primer triomf 

HORTA-CAMPREDÓ 2-4

Tino lidera el Campredó

-Pol Rodriguez, que estava
al Pinell, ha tornat a la

Sénia on ja va jugar-hi anys
enrera. Pol va debutar diu-
menge en un partit amb

gran ambient per la presen-
tació del futbol base local.
-Ferran Forné, exjugador
del Roquetenc i que va

comentar-se a l’estiu que
podia fitxar amb l’Aldeana,

va debutar amb l’Horta
marcant un dels gols diu-

menge contra el Campredó. 
-Les baixes assetgen diver-

sos conjunts de Tercera
catalana que s’estan movent

per fitxar. Un d’ells és el
Corbera, extremadament

limitat. 

QUARTA CATALANA

El Pinell va golejar el Sant Jaume (5-0) amb tres gols de Salva, un de
Jordi Arasa i un altre de Carles Montagut. Tot i la baixa de Pol, els pine-
llans van oferir la seua milor versió. El Sant Jaume tenia les baixes de
Murri, Coto i Víctor però com deia el seu tècnic, Anton, “no hi ha res a
dir a la derrota. Potser el resultat un xic inflat però s’ha d’admetre que
foren superiors. El Pinell té el millor equip de la categoria en diferència”.
El Catalònia, amb els mateixos punts que els pinellans, lidera la taula.
Van golejar, al Xerta (4-1), amb un resultat enganyós perquè el duel, al
minut 70 estava 0-0. Ilyasse va fer un hat-trick i fou en els darrers mi-
nuts quan va arribar la golejada. Toni va marcar l’altre gol local mentre
que Souphine va fer el del Xerta. L’Arnes, amb ganes de lluitar per l’as-
cens, es va desfer del Tivenys en un duel igualat. Miguel marcava l’1-0,
empatava Emilio i al 81, Raul aconseguia el 2-1. Pas endavant de l’Ebre
Escola a Roquetes així com de l’Amposta a Benissanet (0-1). 

El Pinell goleja el Sant Jaume
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JOAQUIN CELMA

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: 

Nacho
R Bítem

Paco Muñoz
Olimpic

Peke
Rapitenca

Sebas
J i Maria

Dani Benaiges
Catalònia

Manu 
Godall

Povill
Roquetenc

Oriol Biarnès
Ascó B

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  SEGONA I TERCERA  CATALANA  (1)

ELS CRACS DE LA QUARTA JORNADA

ADRIÀ
MOYA
GUILLE
MARC VERNET
ORIOL
FROI
MIQUEL ADRIÀ
QUIM
TINO
LACHEN
SAMU
OLEGUER
ROJAS
XAVI ROYO
MANU
RUBEN BARRIGA
DANI BENAIGES
SEBAS
JUANRA
LLAVERIA
MIQUEL FONOLLOSA
JORDI ROCA
DANI
DONOSO
PEKE
CARLOS ESCRICH
POVILL
SAUL
ABDOULAYE
CHIMENO
ALBERT ARRUFAT

Top secret
La Rapitenca, al gener, podria tornar a fitxar Cristian Ventura, exjugador del Tortosa.
Fitxatge llàmpec de l'Amposta de Raül Jiménez i sortida com un huracà. Raons? problemes de tre-

ball i domèstics.
La temporada passada el Tortosa jugava millor, ara no té un joc definit. Viu de les individualitats.

El míster està una mica nerviós i alguns jugadors juguen pressionats.
El vicepresident de la Sénia, Boro, la setmana passada, va fer l’entrenament a l'equip mentre la direc-

tiva tenia una reunió amb el míster per decidir la seva continuitat. De moment, segueix.

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

Déu va crear el món al setè dia i La Sénia va guanyar el seu primer partit a la setena jorna-
da. Diumenge va ser el dia de la presentació del futbol base i la festa va ser completa, va
guanyar l'equip senienc per 4-0. L'arribada de Gerard i Pol han donat consistència, i arribaran
més fitxatges. De moment, segueix el míster Òscar.

Pulsacions de la jornada
La temporada passada Carlos Gilabert i Nico eren els pistolers al Santa Bàrbara. Aquesta temporada
ho són Mata i Edu, directius, que han estat pares en els últims mesos.
Parte de guerra. Lesionats del Corbera: Oscar Gilabert, al genoll; Josep Blanc, adubtor, i Òscar Colat,
cop al cap. I cada partit un expulsat: en 7 partits 6 jugadors.
Segons Capera, robatori a mà armada contra el Camarles: "per ser àrbitre, el requisit ha de ser haver
jugat 10 temporades al futbol", em diu.
Rècord Guines de Chimeno, Dilla i Adrià porten cinc jornades marcant. Déu n’hi do! I també rècord de
Llaveria, de la Cava, amb tres gols. Aquest noi val or.
L'Amposta en les set jornades disputades, en quatre ha acabat amb deu jugadors. Diumenge, però, va
acabar amb 11.
Carlos Gilabert ha estat en tractes amb la directiva del Roquetenc per fitxar i poder tornar, d’aquesta
forma, als seus origens. Però no fitxarà. De moment, seguirà sense jugar. Fins quan? No ho sé.  
4a catalana: Pinell, disparat; Jesús Catalònia B al seu lloc i l’Arnes va a per totes. Fins ara, minidecep-
ció del Sant Jaume.
Brigi (Hospitalet) ha fitxat amb el Catllar; Isma Rojas amb el Reddis i Xavi Martell a l’Hospitalet.

ADRIÀ
MOYA
GUILLE
MARC VERNET
ORIOL
FROI
MIQUEL ADRIÀ
QUIM
TINO
LACHEN
SAMU
OLEGUER
ROJAS
XAVI ROYO
MANU
RUBEN BARRIGA
DANI BENAIGES
SEBAS
JUANRA
LLAVERIA
MIQUEL FONOLLOSA
JORDI ROCA
DANI
DONOSO
PEKE
CARLOS ESCRICH
POVILL
SAUL
ABDOULAYE
CHIMENO
ALBERT ARRUFAT

JUGADOR

Becerra (Amp)
Eric (Catllar)
Adrian (Vilaseca)
Cuenca (JiM)
Gallego (JiM)
Callarisa (Amp)
Peke (Rapitenca)
Taranila (JiM)
Moha (Rap)
Gustavo (Amp)
Manu (Torred.)
Roger (Reddis)
Xavi Anell (Rap.)
Òscar R. (Rap.)
Pau (Catllar)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

1A CATALANA
Nº

5
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2

GOLS JUGADOR

Llaberia (la Cava)
Miguel (R Bítem)
Chimeno (Ull)
Dilla (Gand)
Adrià (Alcanar)
Victor (Cambrils)
Robert (Ampolla)
Raül (Cambrils)
Jota (R Bítem)
Regolf (Catalòn.)
Guille (Ampolla)
Teixidó (Cama.)
Chillon (Tortosa)
Jaime (la Cava)
Alejandro (Torre.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

2A CATALANA
Nº

9
8
8
7
7
7
4
4
4
4
4
4
3
3
3

GOLS JUGADOR

Agustí (Batea)
De la Torre (SBà)
Oriol (Ascó)
Magí (Perelló)
Roger (Corbera)
Rullo (Ametlla)
Porta (Flix)
Sergi (Ametlla)
Pinxo (Ginestar)
Froi (Ametlla)
Sergi Vila (Olim.)
J Ramon (JiM B)
Gerard (S Bàr)
Paquito (Campr.)
Ignasi (Olimpic)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

3A CATALANA
Nº

10
9
6
6
6
6
5
4
4
4
4
4
4
4
4

GOLS

JUGADOR

Jordi Llaberia
Sergi Grau
David Ramirez
Eric Fernandez
Mario 
Josep Vilanova
Roger Santaella
Raimon Fosch
Guillem Navarro
Xexu
Joab Fatsini

20
14
12
9
8
7
7
6
5
4
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CD LA CAVA
Nº P.

9

1

G. JUGADOR

Pau Valmanya
Jota
Carlos Escrichs
Sergi Bel
Aaron Navarro
Josep Llaó
Victor Bartolomé
Edgar Bartolomé
Emili Descarrega
Manel Sol
Mario Javaloyes

19
12
11
11
10
9
5
1
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

UE R BITEM
Nº P.

4

G. JUGADOR

Raül Garcia
Abdouyale
Aleix Salvadó
Moha Bouchaca 
Yassin Ben
Albert Arnau
Chillon
Gerard Marsal
Ives Quintana
Victor Calsina
Javi Asin

17
13
13
12
8
6
6
6
5
5
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CD TORTOSA
Nº P.

3
1
2
2
3

1

2

G. JUGADOR

Enrique Ximeno
Yassine
Roberto 
Jan Esteller
Davide Bisegilie
Isaac  Rodriguez
José Ramon
Ivan Abat
Josep Forcadell
Pau Castro
Dani Fluixa

29
22
11
10
9
7
4
3
3
3
2

CF ULLDECONA
P.

8

3

1

1

G. JUGADOR

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

14
14
9
9
9
8
8
7
7
5
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

UE ALDEANA
NºNº P.

1

2

1
1

G. JUGADOR

Froi
Manel Llambrich
Xavi Callau
Edgar Pasto
Sergi Callau
Robert
Rullo
Sergi Brull
Albert Faura
Àngel
Ruben Bonachi

15
13
12
10
10
10
9
7
5
4
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

SECR L’AMETLLA
Nº P.

6

4
1
6

G.

JUGADOR

Aleix Almestoy
Agustí Fornos
Jordi Vilanova
Kiko
Miquel Adrià
Joan Aubanell
Eloi Almestoy
David Bes
Aleix Muñoz
Eloi Gavaldà
Alejandro Prats

24
22
14
10
9
8
5
4
2
2
1

CF BATEA
P.

10
2

2

G. JUGADOR

Tino
Joel Rodriguez
Xavi Tomàs
Lluis Mateos
Pau Tomas
Paquito
Àlex
Edu Roig
Didac Laboria
Albert Estorach
Miguel Barsi

17
16
12
10
9
8
7
7
5
4
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

UE CAMPREDÓ
NºNº P. G. JUGADOR

Jaume Esteve
Joan Porta
Yuri Storozhuk
Dani Hernandez
Edu Usall
Albert Saltor
Llorenç Peral
Andreu Peral
Fran Esteve
Oleguer
Juanjo Ferrus

22
22
16
9
9
7
5
4
4
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

JE FLIX
Nº P.

5

1

1

2

4

1
1

G.

JUGADOR

Fran Reolid
Dani Benaiges
Cristian Arasa
Pau Diez
Carlos Ferreres
Cristian Regolf
Isaac Casanova
Juanjo Rovira
Marti Panisello
Dani Inesta
David Cosido

17
15
10
10
9
8
7
7
5
4
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF J CATALÒNIA
Nº P.

2
2

4
1
1

G.

JUGADOR

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

20
13
10
8
7
6
5
5
4
4
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CD HORTA
Nº P.

1

1
2

1

G. JUGADOR

Sergi Prats
Roger Roig
Agusti Marti
Jesse
Aleix Arques
Jordi Bertomeu
Hristo Garcia
Joan Ramon 
Albert
Carles Bertomeu
Jordi Rullo

19
15
14
10
8
8
6
5
5
4
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

J I MARIA B

Nº P.

2
1

1
2

4

G.
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PRÒXIMA JORNADA 

dissabte  

E Escola-Catalònia (16h)

Camarles-Pinell (18h)

diumenge 

la Galera-Arnes (15.45h)

S Jaume-Roquetenc (16h)

Xerta-Benissanet (16h)

Amposta-Bot (17h)

RESULTATS

4a jornada 4a catalana 

Catalònia-Xerta 4-1

Roquetenc-Ebre E     0-1

Pinell-S. Jaume    5-0

Benissanet-Amposta 0-1

Bot-la Galera 5-2

Arnes-Tivenys 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF  GC   P

1. Catalònia 14 5 10

2. Pinell 11 2 10

3. Arnes 11 6 7

4. Tivenys 11 7 7

5. Roquetenc 7 6 6

6. la Galera 9 10 6

7. Ebre Escola 8 9 6

8. Bot 10 11 4

9. Amposta 1 5 4

10. Camarles 6 7 3

11. S Jaume 5 9 3

12. Xerta 5 12 3

13. Benissanet 3 12 0

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Molins-S Eugenia

Tortosa E-Santpedor 

(diu 12 h)

At Prat-Pardinyes

S Pere-Sabadell

S Andreu-S Gabriel

PB Lloret-Guineueta

C Clar-Fontsanta

F Júpiter-Porqueres 

RESULTATS

5a jornada 

Porqueres-At Prat     4-3

Santpedor-PB Lloret   6-1

S Gabriel-Molins     3-0

Guineueta-Sant Pere   2-4

Pardinyes-C Clar   2-2

Sabadell-F Júpiter    7-0

S Eugenia-Tortosa E 0-2

Fontsanta-S Andreu    1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. S. Pere 18 3 15

2. Sabadell 14 1 13

3. S Gabriel 19 4 12

4. Molins 11 8 10

5. Tortosa Ebre 10 7 10

6. At Prat 17 8 7

7. Camp Clar 16 7 7

8. Pardinyes 12 9 7

9. Guineueta 8 7 7

10. S Andreu 6 10 7

11. Porqueres 13 15 6

12. Fontsanta 7 10 4

13. S  Eugenia 6 12 4

14. Santpedor 7 14 3

15. PB Lloret 5 29 1

16. F Júpiter 3 28 1

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA 

Gandesa-J i Maria

la Cava-Aldeana

Tortosa E-Ginestar

Alcanar-Olimpic

S Jaume-S Bàrbara

Ulldecona-Rem Bítem

Horta-Alcanar B

RESULTATS 

3a jornada

Ginestar-la Cava      1-2

R Bítem-Sant Jaume     5-0

Olimpic-Ulldecona  5-3

J i Maria-Alcanar     0-12

Alcanar B-Gandesa    8-2

S Bàrbara-Tortosa E     3-1

Aldeana-Horta            1-4

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Alcanar 32 4 9

2. la Cava 23 7 9

3. Alcanar 16     1 26

4. Horta 7 3 6

5. Olimpic 13 10  6

6. Ulldecona 10 10 6

7. Tortosa E 10 5 4

8. Rem Bítem 9 15 4

9. S Bàrbara 7 9 3  

10. J i Maria 6 18 3

11. Ginestar 5 7 1

12. Aldeana 6 12 1

13. S Jaume 1 15 0

14. Gandesa 5 23    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. Rapitenca 14 1 6

2. Aldeana 12 1 6

3. Catalònia 11 7 6

4. Amposta 5 3 6

5. Tortosa 6 3 3

6. Vinaròs 5 3 3

7. la Sénia 2 7 3

8. Canareu 0 0 1

9. Alcanar 1 4 1

10. Roquetenc 1 2 0

11. J i Maria 4 8 0

12. Perelló 4 9 0

13. Ametlla 1 18       0

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

Roquetenc-S Bàrbara (16h)
J i Maria-Perelló (16h)
M Nova-Horta (16.30h)
Campredó-Ascó (17h)

diumenge 
Vilalba-Olimpic (15.45h)
Ginestar-Aldeana (16h)
Deltebre-Batea (16.30h)

Corbera-Flix (17h)
Ametlla-la Sénia (17h)

RESULTATS

7a jornada, Tercera catalana  

Roquetenc-Flix 0-0

Horta-Campredó 2-4

S Bàrbara-Ametlla 3-4

Perelló-Corbera 2-1

Ascó-Deltebre 2-2

Aldeana-M Nova 4-1

Olimpic-J i Maria 6-2

Batea-Vilalba 0-1

la Sénia-Ginestar 4-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. L’Ametlla 7 19 6 21

2. Batea 7 16 8 15

3. Roquetenc 7 13 6 15

4. S Bàrbara 7 26 17 14

5. Perelló 7 13 9 13

6. Ascó 7 13 17 11

7. Olimpic 7 16 13 10

8. Aldeana 7 12 10 10

9. Corbera 7 12 10 10

10. Vilalba 7 10 9 10

11. M Nova 7 11 12 9

12. La Sénia 7 9 9 7

13. J i Maria 7 13 19 7

14. Deltebre 7 10 13 6

15. Horta 7 7 17 6

16. Campredó 7 10 17 4

17. Flix 7 8 15 4

18. Ginestar 7 7 18 4

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

Catalònia-Valls (16.30h)
diumenge 

Canonja-Ulldecona (11.45h)
Torreforta-Tortosa (11.45h)
Godall-R Bonavista (15.45h)
Camarles-Gandesa (16h)
Roda Berà-la Cava (17h)
Alcanar-Ampolla (17h)
R Bítem-Riera (16h)

Hospitalet-Cambrils (18h)

RESULTATS

7a jornada, Segona catalana

Cambrils-R Berà 5-0

la Cava-Godall 4-0

Valls-Hospitalet 2-1

Gandesa-Torreforta 2-1

Ulldecona-Catalònia 2-2

Tortosa-Canonja 3-1

Ampolla-Camarles 1-2

la Riera-Alcanar 3-3

R Bonavista-R Bítem 0-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Gandesa 7 15 6 15

2. Tortosa 7 14 8 15

3. Cambrils 7 18 5 14

4. R Bitem 7 15 7 13

5. Riera 7 12 8 13

6. Camarles 7 12 11 13

7. Ulldecona 7 12 9 12

8. Alcanar 7 15 15 11

9. Catalònia 7 11 10 10

10. Ampolla 7 10 13 10

11. la Cava 7 16 13 9

12. R Bonavista 7 11 7 8

13. R Berà 7 10 16 8

14. Torreforta 7 8 10 7

15. Valls 7 9 15 7

16. Canonja 7 3 10 4

17. Godall 7 4 17 2

18. Hospitalet 7 5 20 1

Segona catalana

Els
resultats
de la
jornada

El vigent campió, l’Ascó, en
progressió, va guanyar el
Terrassa (3-1) i ja és quart
a la classificació de la
Tercera divisió.

Darrera hora
PRÒXIMA JORNADA 
Santfeliuenc-Gavà
Rubí-Sabadell

Manlleu-S Andreu
Europa-Cerdanyola
Prat-Ascó (diu 12h)
Granollers-Figueres
Júpiter-Masnou

Terrassa-Vilafranca
Peralada-Muntanyesa
Palamós-Morell

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Prat 9 6 2 1 21 8 20
2. Júpiter 9 6 2 1 17 9 20
3. Gavà 9 5 3 1 17 9 18
4. Ascó 9 5 1 3 13 10 16
5. Granollers 9 4 3 2 13 10 15
6. Vilafranca 9 4 2 3 15 15 14
7. Europa 9 3 4 2 12 5 13
8. Figueres 9 3 4 2 12 6 13
9. Muntanyesa 9 4 1 4 14 13 13
10. Manlleu 9 4 1 4 9 10 13
11. Sabadell 9 3 3 3 14 8 12
12. Rubí 9 3 2 4 9 13 11
13. Palamós 9 2 4 3 9 14 10
14. Terrassa 9 3 1 5 7 19 10
15. Cerdanyola 9 2 3 4 8 11 9
16. S Andreu 9 2 3 4 8 14 9
17. Masnou 9 2 2 5 7 14 8
18. Morell 9 2 2 5 7 16 8
19. Perelada 9 1 4 4 9 11 7
20. Santfeliuenc 9 1 3 5 5 11 6

Tercera divisió RESULTATS
9a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Torredembarra-Igualada

Viladecans-Castelldefels

Terrassa-Amposta (diss 18h)

V Alegre-Catllar

S Ildefons-Suburense

Rapitenca-Lleida (diu 16.15h)

Vilanova-Reddis

J i Maria-Santboià (diu 17)

Balaguer-Vilaseca

RESULTATS

8a jornada, Primera catalana

Reddis-Terrassa 1-3

Santboià-Vilanova 1-1

Castelldefels-Balaguer 1-2

Catllar-Viladecans 2-2

Lleida-S Ildefons 3-2

Vilaseca-J i Maria 2-0

Igualada-V Alegre 4-0

Suburense-Torredemb. 4-0

Amposta-Rapitenca 0-2

Primera catalana

Una acció del partit Ascó-Terrassa (3-1), de diumege passat. 
IRIS SOLÀ

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Balaguer 7 12 4 17

2. Terrassa 7 10 6 16

3. Rapitenca 7 13 6 14

4. Santboià 7 11 4 13

5. J i Maria 7 11 7 13

6. Lleida 7 11 9 13

7. Suburense 7 15 10 11

8. Vilanova 7 10 6 11

9. Igualada 7 6 4 11

10. Castelldefels 7 12 10 10

11. Vilaseca 7 9 9 10

12. Viladecans 7 9 12 9

13. Sant Ildefons 7 11 11 7

14. V Alegre 7 11 15 7

15. Amposta 7 10 16 7

16. Catllar 7 6 12 4

17. Torredembarra 7 3 16 1

18. Reddis 7 6 21 0 
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Va creuar mitja
Espanya per arribar a
aquestes terres.
Només esperava
estar una temporada i
en porta onze. Aquí
va trobar l'afecte de
dos clubs, Tortosa i
Jesus Catalònia, en
els dos es va guanyar
la confiança per la
seva entrega, i en tots
dos va aconseguir ser
el capità de l'equip.
Ja té 36 anys però
juga com un xaval,
una assegurança de
vida a la defensa, titu-
lar indiscutible. Tímid,
sincer i amb un
humor castellà, ens
descriu els seus anys
daurats de futbol.
Pregunta: Comences
tard a jugar a futbol?
Resposta: Als quinze
anys. I crec que si
hagués començat abans
hagués pogut arribar
més alt i més si hagués
nascut a aquestes
terres. Vaig començar
de juvenil amb l'equip
dels Trinestaris i des-
prés vaig debutar en la
regional amb aquest
equip, després fitxo pel
Béjar de Tercera divisió
que era l'equip de Juanin
(ex la Sénia i
exRapitenca), que juga-
va de davanter; a la
següent campanya fitxo
pel Griguelo on vaig mar-
car 28 gols doncs juga-
va de davanter i amb
aquest equip vaig acon-
seguir tres ascensos,
l'últim a la Segona divi-
sió B. També vaig militar
al Riber, una barriada de
Salamanca. Vaig tenir
d'entrenador a Antolin
Gonzalo, ara és ajudant
de Vicente del Bosque.
Vaig tenir un entrenador
al Guiguelo que em va
posar de lateral dret.

P: Aconsegueixes l’as-
cens i...
R: I rebem les trucades
de Santi Palanca i Albert
Ferrer, que era el meu
representant per venir a
jugar a aquestes terres.
Hi havien 4 places, tres
eren per a ser jugadors
del Benicarló i una per al
Tortosa i aquesta va ser
per a mi, creuant mitja
Espanya per jugar a fut-
bol i a més em donaven
un treball. Vaig venir una
mica enganyat doncs jo
creia que el Tortosa
estava en una categoria
sota de la Tercera divi-
sió, em van dir que era
la Preferent. I no sabia
que hi havia la Primera
catalana. Em van acom-
panyar els meus pares,
portava dues maletes i
una bossa de futbol i
m'instal·lo en un pis jun-
tament amb Barroso,
Ruival i Cristian, que era
un davanter d’Alacant. 
P: Debutes al Tortosa. 
R: Estava com a entre-
nador José Luis Guerra.
Als entrenaments, els
dimarts no hi havia pilo-
ta, només físic. Marc
Alegre, mentre corríem,
m'ensenyava els dies de
la setmana i els núme-
ros en català. Teníem un
bon equip: Cristian
Bertomeu, Sergio Ruiz,
Manolo Puig, Recio,
Moisès, David Garcia...
vam aconseguir l'ascens
contra l'Amposta,
remuntant el partit amb
dos gols de Sergio Ruiz
amb un camp amb
2000 espectadors, un
divendres nit. La tempo-
rada següent, cessen a
Guerra. Arriba Xavi Cid i
en la meua tercera tem-
porada no jugo fins a la
jornada 11. I em diu: "No
sabia que eres tan com-
petitiu”. Són coses del

futbol. A Xavi també el
van cessar la tempora-
da posterior i arriba
Isaac Fernandez. En
aquesta temporada,
contra el Vilassar, vaig
marcar un gol a l'estil
Zidane i ho va veure tot
Catalunya perquè el par-
tit el retrasmitien per TV-
3. Quarta campanya,
arriba Carlos Alós i en la
cinquena es fa càrrec de
l'equip, en la segona
volta, Ramon Coch. Va
ser un dels entrenadors
amb que més a gust he
treballat. Molt bé. Vam
fer un gran final de tem-
porada. Carlos Alós va
passar a ser secretari
tècnic. 
P: Però es va acabar
una etapa i no et van
renovar?
R: Oficialment no ho sé,
no van ser valents per a
dir-me perquè no
seguia, van dir que venia
un nou entrenador, Sergi
Doménech, que em volia
veure, que jo ja portava
dues temporades sent
el capità de l'equip, però
la veritat és que es va
fer una neteja important.
Ferran Roig, Cristian
Bertomeu, Joel Fornos,
José Ramon, que ara
està a l’Ascó. La realitat
és que al Tortosa venien
molts jugadors de fora
però les castanyes al
final de temporada sem-
pre les havíem de treure
els d'aquí (jo ja m’hi con-
siderava).
P: Fitxes per al
Catalònia.
R: Amb Camarero pare
com a entrenador. I ara
ja porto sis anys. Per a
mi, més que un club és
una família. El poble
s’implica amb tot el que
fa; si hi ha vaquetes, si
hi ha futbol...amb tot. Si
es juga a Tortosa, hi ha

més aficionats nostres.
Es com si juguem al nos-
tre camp. 
En general, a Jesús, em
sento com a casa; tot el
que et diuen, t’ho
paguen. Són compli-
dors, bona gent, el vesti-
dor és una pinya,
començant per Nacho
que és el mes ‘caxondo’.
Els jugadors prenem
una cervesa després del
partit o dos...tot això
uneix. Sóc el capità d’a-
quest equip fa tres tem-
porades. Un orgull. 
P: La Santa Creu, un
camp petit.
R: Li diuen el futbolí o la
caixa de mixtos. Quan
jugava al Tortosa jo sem-
pre vaig dir que m'agra-
daria jugar en aquest
club pel seu camp i la
profecia es va fer.
P: Diferències entre el
Tortosa i el Catalònia.
R: L'afició del Tortosa
és molt exigent, tot i que
he de dir que amb mi es
va portar sempre força
bé. Qui s’esforça es
valorat. I jo ho feia. I a
qui no, el xiulen. El ‘Cata’

és un equip de poble.
Tortosa és de la capital
però ara juguem junts.
Enguany no vaig poder
jugar per lesió, però
quan vaig jugar contra
ells i vam marcar, el vaig
celebrar  com si el gol
fora meu. Era com una
revenja perquè mai vaig
entendre perquè no em
vaig quedar o no em van
voler. No mereixia sortir
com vaig fer-ho.
P: Tu arribes només per
jugar un any i portes 11
temporades.
R: Crec que si no
hagués conegut a la
meva dona, Cristina, jo
hagués tornat a casa.
Hagués guanyat quatre
duros i hagués regres-
sat. Em vaig casar als
tres anys d’estar aquí.
Tenim un fill de cinc. Va
ser un amor a primera
vista. Jo quan la vaig
veure em vaig dir,
aquesta és per a mi. I
així va ser.
P: Entens els entrena-
dors?
R: Si i no, hi ha entrena-
dors que tiren de vete-

rans per guanyar un par-
tit i no confien en els
joves que mereixen tant
o més que els veterans.
I ho dic per experiència
quan era jove i més tard
quan no ho he estat tant.  
P: T’agradaria ser-ho?
R: No, tot i que aquesta
temporada estic d'aju-
dant de Pau Diez a l’in-
fantil. M'agrada trans-
metre orgull, amor propi
i competitivitat, però no
me veig de tècnic.
També penso que als
joves, avui per avui, els
importa més la Play
Station, l’ordinador, o el
whatsapp... jo porto
unes botes de 19 euros
i veig nois joves que por-
ten les més cares. No
corren a totes les pilotes
perquè estan lluny però
és que ni ho intenten, jo
quan em comprometo
ho faig fins a l’infinit,
amb totes les conse-
qüències. Sempre he
lluitat i no m'han regalat
res.
P: Al futbol, hi ha amics?
R: En general, per l’ex-
periència que he tingut
en altres llocs, no és bo
fiar-se; hi ha amics però
de vegades només fins
al 30 de juny. 
Són pocs els que tinc
però he de destacar que
aprecio molt els meus
companys i hi ha casos
que som més que
amics.
P: Quina regla del futbol
canviaries?
R: Si a un jugador l’ex-
pulsen i no és molt greu,
que pugui jugar el
següent diumenge. 
P: Tu vas venir de
Salamanca; aquí, a
l’Ebre, el futbol es viu
amb més passió.
R: Si, sense dubte.  És
un futbol amateur d'e-
xigència, amb molts

equips i tots volen guan-
yar al rival de banda. Hi
ha molta competitivitat.
Es viu molt més que a
altres llocs.
P: Una anècdota?
R: Moltes vegades quan
viatjàvem a Barcelona,
amb el Tortosa, ens vam
perdre per trobar el
camp. Un cop ja ens
canviàvem a l'autocar
pel  just que anàvem. 
P: Entens els àrbitres?
R: Segons com entren
al camp ja es veu com
potser aquell àrbitre.  Hi
ha de tot. Cal enten-
dre’ls però hi ha vega-
des que tampoc és fàcil.
Com anècdota, recordo
una vegada a la Meritxell
que, a través del dele-
gat, ens va fer cridar:
"Que vinguin els capitans
i entrenadors dels dos
equips". ¿I saps perquè?.
Ens va dir que només
era per veure la nostra
cara. Això va ocórrer en
el camp del Cambrils, on
xiulava a 40 metres. I
ella em deia a mi: “vostè
no em cridi”. Com no li
havia de cridar si la juga-
da no la veia, la xiulava a
40 metres...
P: Per acabar, imagina’t
que arribes a una illa i et
trobes a 40 dones...
R: No passaria res. En
tinc una que per a mi és
la millor. I no me l’acabo.

By: Joaquin Celma
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PROPERA SETMANA: 

AGUS

21 «Al futbol, només hi ha amics fins el 30 de juny»
EL CAPITÀ

Protagonistes de la setmana

1) FAMILIA FUTBOLERA AMB SANG ALDEANA. Els germans Meca: Bartolo, Luchi, Albert i Juanjo. Els dos últims juguen en els veterans. I dos són de Barça i dos de l'Espanyol. 2)
ELS SÚPERGARCIA A LA RÀPITA. Fernando i Martí Garcia, 21 anys radiant els partits rapitencs. El primer posa la veu i la salsa i el segon la part tècnica del partit. 3) ELS QUATRE
MAGNÍFICS DE LA DIRECTIVA DEL S. BÀRBARA: Mata, Lucas, Maite Arasa i Edu. 4) UN DELS VETERANS DEL NOSTRE FUTBOL, Sergi Rodríguez, es va retirar amb 37 anys. Va jugar amb
Roquetenc, la Sénia, la Cava, Gandesa, Ginestar, Pinell, la Galera, Deltebre i Horta. Recentment ha estat pare. A la foto, celebracions del seu gol que va valdre l’ascens del Deltebre. 
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El Consell
Comarcal del
Baix Ebre ha
homenatjat els
dos remers del
Club de Rem
Tortosa, Pau
Vela i Àlex
Sigurbjörnsson,
en reconeixe-
ment a la classi-
ficació obtingu-
da per competir
als Jocs
Olímpcs de Río
de Janeiro. 
En un acte celebrat a la sala Josep Costa de l'ens comarcal, el president de la institució, Daniel
Andreu, ha qualificat la classificació olímpica dels remers tortosins com a "una fita extraordinària
per a l'esport de les Terres de l'Ebre" i a la vegada ha agraït el bon treball que du a terme el Club
de Rem de Tortosa des de fa anys i que ha fructificat amb notables èxits esportius dels seus
remers. Andreu ha lliurat als dos esportistes una placa commemorativa, així com també al presi-
dent del Club de Rem Tortosa, José María Chavarría, en reconeixement a aquest important repte
aconseguit.

Homenatge als remers olímpics
REMLES VINYES DEL CONVENT CB CANTAIRES TORTOSA. CONTRA EL BADALONÈS 76-70

Mal començament per a la base del volei Roquetes, amb una derrota. Tots els equips base, es
van desplaçar al camp del Sant Martí. El cadet masculí va perdre per 3-0 amb parcials (25-12,
25-16 i 25-13). El juvenil masculí també va perdre per 3-0 en parcials (25-13, 25-19 i 25-20). El
cadet femení, va ser el partit més emocionant d'aquests, ja que van perdre per un ajustadissim
3-2 en parcials (16-25, 15-25, 25-23, 25-17 i 15-12). Per últim el juvenil femení va perdre  per
3-0 en parcials (25-18, 25-23 i 25-19). En canvi, els sèniors van tenir molt bona jornada, guan-
yant els dos equips fora de casa. L'equip femení, es va desplaçar al camp de l'Alpicat, on la
seva regularitat i els pocs errors en l'atac, va fer que aconseguissin la victòria per un contun-
dent 0-3 en parcials (15-25, 14-25 i 22-25). L'equip masculí, presentava moltes baixes, però
això no va ser motiu per poder fer un bon partit a Vilafranca i aconseguir la victòria per 1-3 en
parcials (15-25, 15-25, 25-21 i 22-25).

Victòries dels sèniorsC VOLEI ROQUETES

Victòria de qualitat i prestigi
L’enfrontament entre les
Vinyes del Convent CB
Cantaires amb el A.E.
Badalonès, el millor equip ano-
tador de la lliga, va ser espe-
cialment intens. Un gran encert
en el tir exterior, transicions de
velocitat i un u contra u potent
convertien el rival en un equip
poderós. Les Vinyes del
Convent C.B. Cantaires va
aconseguir sense dubte el seu
millor partit pel que respecta a
la regularitat. Després d’anar
durant bona part del partit per
sota en el marcador, i sense
perdre la fe, va confiar en les
seves possibilitats i va lluitar
fins el final, sense desengan-
xar-se en el marcador. L’últim
quart va ser disputat amb
molta intensitat i concentració
per part del homes de roig.
Els resultats dels períodes van
ser de 12/13, 23/23, 21/23 i

20/11. Final feliç per a l’equip
local.  
“Destacar la immensa afluèn-
cia de públic, sense el seu
suport del qual, no hauria estat
possible aconseguir una victò-
ria més”. L’aportació a l’equip
es veuria reflectida amb els
següents punts:
Sandy Jr 28, David King 17,
Miki Novovic 9, Sergi
Domenech 8, Stefano Coari,
Kiliam Riverol 2, Luc
Archimede 5, Xavi Fortuño
5,Iván Pitarch, Sergi Galera i el
Sub 25, Pol García.
Ara toca pensar en el següent
encontre com a visitant contra
el CB la Palma, diumenge.
Partit enfront al líder
L’encontre disputat el dissabte
entre Also Casals Instal·lacions
Cantaires  Sots-25 i Sots-21
Carmelites va acabar amb un
marcador desfavorable de 53-

62. Altres resultats: Júnior
Masc Interterritorial:  CB Sant
Nicolau 53 - CB Cantaires
Tortosa 48; Cadet M.: CB
Cantaires Tortosa 44- CB
Torredembarra 106; Cadet
Fem.: CB Cantaires Tortosa
46- Basquet TE 58; Cat. Infantil
Masc.: CB Cantaires Tortosa
60 - TGNA "A" 36; Preinfantil:
CB Cantaires Tortosa 75 - AD
Torreforta 31.

PER EDUCAR VALORS

El Club Handbol Lagrama va vèncer l’Elda per 27-24. Victòria important després de dues derro-
tes. Les ampostines van millorar sobre tot en l’aspecte defensiu, jugant amb més intensitat que
els darrers partits. El duel fou igualat al seu inici fins que les locals van distanciar-se en els
darrers minuts del primer temps, arribant-se al descans amb el 13-10. A la represa, la solidesa
defensiva va permetre mantenir avantatges i ampliar-los amb els bons contraatacs que facilita-
va, juntament amb l’eficàcia en els atacs elaborats. Tot plegat, victòria convincent i bon partit.
Amposta: Galvez, Tanghetti, Alonso, Gisbert (1), Haro, Juncosa (1), Joana Rieres (8), Ripoll, Aida
(1), Simon (11), Uliaque, Judit (4), Ungureanu, Uriarte, Vila (1) i Cristina.  

El Consell Esportiu del Baix Ebre,
amb l'objectiu de premiar les
accions positives de l'esport i el
joc net en totes les activitats dels
Jocs Esportius Escolars de
Catalunya, utilitzarà un novedós
sistema de puntuació que priorit-
zarà aspectes de valors.  El pro-
jecte del Baix Ebre, que porta per
títol, "En volem 5" és una propos-
ta de competició esportiva esco-
lar en què es posa de manifest
que els valors també sumaran,
fent que els joves esportistes
entenguin que el seu objectiu no
serà només guanyar els partits sinó que també hauran de guanyar
en valors. Durant el curs 2015-2016 i en els esports d'associació
( bàsquet, futbol 7, futbol sala, voleibol i l’handbol)  s'utilitzarà dos
sistemes de puntuació i classificació. Una primera puntuació espor-
tiva, atenent al resultat de la competició (gols, punts, etc) , i una
altra puntuació de valors que s'atendran a uns paràmetres detemi-
nats i que es concretaran en 5 accions determinades més el
recompte de targetes verdes atorgades en funció dels valors edu-
catius i cívics de l'esport en cada modalitat. L'objectiu és poder
arribar en dos anys a un sistema integrat pel qual el resultat de la
competició i la classificació constarà d'una única puntuació, que
serà el resultat de la suma de diversos paràmetres prefixats, entre
els quals hi haurà com a mínim un paràmetre de valors. Tantmateix
als esports individuals també s'aplicarà d'una manera efectiva la
targeta verda inclosa dins de “En volem 5” i que premia accions
positives en un partit o competició. 

El Club Handbol Lagrama es retroba amb el triomf

El Consell Esportiu del Baix Ebre posa en
marxa  un nou sistema de 
puntuació i classificació

A la segona jornada d'hand-
bol sènior femení de lliga
Primera Catalana, grup A,
que integra vuit equips de la
província de Tarragona i
resta de Catalunya, l'HC
Perelló se situa en primera
posició gràcies a la victòria
a casa del Concòrdia
(Andorra), per 17-22. 

Triomf i lideratge 
HANDBOL CLUB PERELLÓ. A ANDORRA

HANDBOL

Infantil Femení. C.H. Ribes  9  --  C.E. Tortosa  34
Continua la ratxa de l'equip infantil femení del CE Tortosa al grup C de la 1ª divisió catalana d'handbol.
Aquest resultat posa líders a les noies de Georgina Teruel i David Barrobés després de 3 jornades, empa-
tades amb el que sembla el rival més dur del grup, l'OAR Sabadell. La propera setmana l'equip rebrà a casa
al HC Perelló, partit amb etiqueta de derbi de les Terres de l'Ebre. 
Infantil Masculí. E.H. Sant Vicenç H.S.V. 22 (12) -- C.E. Tortosa 24 (8). Tercera jornada i tercera victòria
de l’infantil masculí en el desplaçament a Sant Vicenç dels Horts. Cadet Femení. C.E. Tortosa 48 (20)  -
P.B. Montmeló BM Cadet Femení 24 (10). L’equip del CE Tortosa ha dominat des del principi portant sem-
pre la iniciativa al marcador amb una renda de 10 gols al descans. Cadet  Masculí. C.H. Vilanova
Hipersimply 16 - C.E. Tortosa 19; Juvenil Masculí. C.E. Tortosa 17 (7) -- C.H. Handbol Bordils “Blanc”
39 (19); El Juvenil masculí del CE Tortosa va perdre contra el C.H. BORDILS «Blanc». L'equip dels Juvenils,
van jugar contra els primers de la llista de 1ª Catalana, i es va notar.
Sènior Femení. C.E. Tortosa 20 (10) -- C.H. Igualada 17 (7). Primera victòria del sènior femení a Lliga
Catalana. Victòria aconseguida gràcies a una defensa que va mantindre un gran nivell de concentració
durant tot el partit. La propera jornada les sèniors visiten el líder provisional, l'Handbol Vilamajor. 
Sènior Masculí “B”. HIMESA SA Súria “B” 29 (12) - C.E. Tortosa “B” 22 (7). El sènior masculí B aquest
passat dissabte es va desplaçar al camp del Súria on va rebre una derrota molt dura. 
Sènior Masculí “A”. La Salle Bonanova Atlètic 35 (17) - C.E. Tortosa 31 (11). Primera derrota dels torto-
sins que visitaven el difícil camp de La Salle, equip que la temporada passada disputava la primera catala-
na, en un partit en que els del Baix Ebre van anar de menys a més.

Centre d’Esports Tortosa
EN UN MINUT

EL PERELLÓ acollirà
demà la ‘XII Milla Urbana’.
Categories des de patu-
fets a veterans. Hi haurà
gratificació econòmica
pels tres primers classifi-
cats.
JORDI TOMÀS ha estat
subcampió en el campio-
nat d’Espanya de
Motonautica. El pilot
ampostí va imposar-se en
la darrera prova a Múrcia
en Sport GP2. El roque-
tenc Lucàs Forés va aca-
bar segon i el galerenc
Àlex Muñoz, en F-4, fou pri-
mer, però no havia fet
totes les proves del cir-
cuit.
LA GALERA  lidera la clas-
sificació de la Lliga catala-
na de Bitlles, amb els
mateixos punts (8) que el
Godall. Els segueix el
Vinaròs i el Catalònia amb
quatre punts. A la segona
divisió ebrenca, lidera la
taula el Catalònia-Jesús B
amb 12 punts. 

Més
poliesportiu
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Maridatge

Vi Negre Jove  Temperatura 14º

«Per a tots els gustos»

Avui: Sopa de castanyes

INGREDIENTS (PER A 4 PERSONES):
• 1 litre de brou
1 ceba grossa
½ quilo de castanyes pelades
300 grs. De patates / millor vermelles

PREPARACiÓ:
• Les castanyes les hem d’escaldar o fer arrencar el bull, però els hi hem de fer un tall

per què així es pelin millor. Un cop pelades i tretes les dues pells les guardarem.
• En una paella amb oli fregir la ceba tallada el més petit possible. En una olla posar el
brou, les patates, la ceba sofregida i les castanyes ja bullides i pelades. Deixar que les
castanyes s’estovin i ja es pot triturar. Tasteu-les de sal i si és dolç, podeu afegir una
pastilla de brou o sal. Al moment de servir hi podeu afegir un rajolí de crema fresca.
• És una sopa molt bona, ja que podeu fer-la al vostre gust. Si us agrada espessa, po-
deu posar més patates, i si us agrada clara menys. Serviu-la calenta, ja que és un plat
per un dia que faci fred

LLIsTAT DE GUARDONATs PREMIs VINARI BRONZE 2015 
(DO Terra Alta, DO Montsant i DOQ Priorat)

Almodí Petit Blanc 2014
Celler: ALTAVINS VITICULTORS | DO Terra Alta
Categoria: Blancs Joves (sense pas per reci-
pients de fusta)

Cent x Cent 2014
Celler: Vins del Tros | DO Terra Alta
Categoria: Blancs Joves (sense pas per reci-
pients de fusta) 

Ilercavònia 2014
Celler: ALTAVINS VITICULTORS | DO Terra Alta
Categoria: Blancs Joves (sense pas per reci-
pients de fusta)

Mas d'en Pol 2014
Celler: XAVIER CLUA | DO Terra Alta
Categoria: Blancs Joves (sense pas per reci-
pients de fusta)

Mas Plantadeta Blanc Roure 2014
Celler: CELLER SABATE | DOQ Priorat
Categoria: Blancs de pas per Fusta (fermen-
tació i/o criança en recipients de fusta)

Abadia Mediterrània Negre 2011
Celler: CASTELL D'OR | DOQ Priorat
Categoria: Negres de Criança (amb criança
en recipients de fusta fins a un màxim de 12
mesos)

Bri del Celler de l'Era 2011
Celler: Celler de l'Era | DO Montsant
Categoria: Negres de Criança (amb criança
en recipients de fusta fins a un màxim de 12

mesos)

Coca i Fitó Jaspi Maragda 2011
Celler: Coca i Fitó | DO Montsant
Categoria: Negres de Criança (amb criança
en recipients de fusta fins a un màxim de 12
mesos)

Morlanda Negre 2009
Celler: Viticultors del Priorat | DOQ Priorat
Categoria: Negres de Criança (amb criança
en recipients de fusta fins a un màxim de 12
mesos)

Scala Dei Prior 2012
Celler: CELLERS SCALA DEI | DOQ Priorat
Categoria: Negres de Criança (amb criança
en recipients de fusta fins a un màxim de 12
mesos)

Tern Arrel de Nou 2013
Celler: Celler TERN | DO Terra Alta
Categoria: Negres de Criança (amb criança
en recipients de fusta fins a un màxim de 12
mesos)

Vinyes Domènech Bancal del Bosc Negre
2013
Celler: VINYES DOMENECH | DO Montsant
Categoria: Negres de Criança (amb criança
en recipients de fusta fins a un màxim de 12
mesos)

Coca i Fitó Negre 2010
Celler: Coca i Fitó | DO Montsant

Categoria: Negres de Guarda (amb criança
de més de 12 mesos en fusta)

Domus Pensi 2010
Celler: ALTAVINS VITICULTORS | DO Terra Alta
Categoria: Negres de Guarda (amb criança
de més de 12 mesos en fusta)

Liber 2011
Celler: Mas d'en Blei | DOQ Priorat
Categoria: Negres de Guarda (amb criança
de més de 12 mesos en fusta)

Porrera Vi de Vila 2012
Celler: Celler Vall Llach | DOQ Priorat
Categoria: Negres de Guarda (amb criança
de més de 12 mesos en fusta)

Carles Andreu Rosat Trepat Brut 2012

Ètim Verema Tardana Negre 2012
Celler: Cooperativa Falset Marçà | DO Mont-
sant
Categoria: Vins Dolços, Rancis i de Postres

Josefina Piñol Blanc 2013
Celler: CELLER PIÑOL | DO Terra Alta
Categoria: Vins Dolços, Rancis i de Postres

Eco Blanc Jove
Prohom Blanc Ecològic 2014
Celler: Celler Coma d'en Bonet | DO Terra Al-
ta
Categoria: Blancs Joves (sense pas per reci-
pients de fusta)
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Cel serè en general, si bé al vespre creuaran bandes de núvols alts.

Precipitacions
No se n'esperen.

Temperatures
Temperatures mínimes en ascens lleuger o puntualment moderat. Es mouran entre
els -1 i 4 ºC al Pirineu; entre els 2 i 7 ºC al Prepirineu, a la depressió Central i a l'in-
terior del quadrant nord-est; entre els 6 i 11 ºC a la resta del prelitoral i al litoral
nord, i entre els 8 i 13 ºC a la resta del Principat. Per la seva banda, les màximes
pujaran entre lleugerament i moderadament a l'interior, si bé a les terres de l'Ebre
quedaran semblants, així com al litoral. Arribaran a valors d'entre els 17 i 22 ºC al
Pirineu, al Prepirineu i al litoral, i entre els 19 i 24 ºC a la resta.

Visibilitat
Visibilitat entre bona i excel·lent. No obstant això, fins a les primeres hores del matí és
possible algun banc de boira o boirina a fondalades interiors.

Vent
El vent serà fluix i variable de matinada i al final del dia, i s'imposarà el component sud
fluix amb algun cop moderat durant les hores centrals de la jornada. Independentment,
fins a mig matí bufarà la tramuntana entre fluixa i moderada al nord del cap de Creus,
i el mestral també bufarà fins al matí a les Terres de l'Ebre.

El temps. Previsió

MATÍ

SOL

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

22º 13°

Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc 

Bruch, 21    (Deltebre) 977489750

Pedrola, Joanna - Olivella, Roser  

A. Llambrich, 22 (L'Ametlla de Mar)  977456132/637733985

Ferreres Puchol, Mª del Carme

Agusti Querol, 5   (Tortosa) 977444165

Delgado Boix, Jordi       

Generalitat, 17 (Alcanar)   

Vidal, M. Cinta - Baixauli, Cinta    

Av. Catalunya, s/n. (Amposta) 977701495

Bel, Mercè - Mur, Carles                  

Sant Isidre, 87     (St. Carles de la Ràpita)  977741460

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

Amb Venus transitant per la teva casa cinc
pots viure experiències sentimentals que mai
abans havies experimentat. És temps d’acabar
amb certs assumptes del passat.

Taure
20/4 al 19/5

El trànsit de Mercuri per la teva casa tres indi-
ca un període social actiu que millora la teva
forma de relacionar-te amb els altres. Perill
d’excessos amb el menjar o la beguda.  

Bessons
20/5 al 21/6

Les teves relacions afectives se surten d’allò
purament convencional. No descartis viure
una aventura inesperada. Tu sol et perjudi-
ques, de vegades t’exigeixis  massa.

Cranc
22/6 al 21/7

Si decideixes fer avui un viatge, serà una font
de plaer i diversió. Segur que li pots donar una
nova interpretació a la teva vida i trobar la pau
interior que tant cerques.

Lleó
22/7 al 22/8

Venus transita pel teu signe indica canvis
positius tant en la teva vida emocional com
en la sentimental. Estàs es un període ideal
per millorar.  

Verge
23/8 al 21/9

En relació amb l’amor, avui és un dia alegre i
fins a cert punt apassionat en les teves vivèn-
cies afectives. Tracta d’estar més en contacte
amb la naturalesa, li dóna calma el teu esperit.  

Balança
22/9 al 22/10

El trànsit de Mart per la teva casa set indica
que estàs immers en un període una mica agi-
tat en les teves relacions de parella. Hauràs
d’estar atent als excessos .  

Escorpí
22/10 al 21/11

Viu el teu moment sentimental amb decisió
però sense traspassar certs límits. Respecte a
la teva salut, busca l’harmonia i neteja la teva
vida de coses que et perjudiquen. 

Sagitari
21/11 al 21/12

Milloraràs la teva vida social coneixent noves
persones que acabin sent de gran interès per
a tu. Respecte a la teva salut, no t’amaguis
davant els problemes.

Capricorn
21/12 al 19/01

En assumptes d’amor no has de deixar que
res et pertorbi. Intenta que els teus senti-
ments  no es disparin. Respecte a la teva
salut, fuig de l’avorriment.

Aquari
20/1 al 18/2

La posició de Venus en la teva casa set indica
un període excepcional per a totes les teves
relacions socials o de parella. No t’aniria gens
malament un canvi de imatge.

Peixos
19/2 al 20/3

L’amor et portarà alegria i satisfacció.
Prendràs una decisió important i positiva per a
la teva vida sentimental. Vius una bona etapa
per a la reflexió i per a les teràpies.    

CARTELLERA CINES

Amposta. Cinemes Amposta 

Telèfon 977 703 811

www.cineciudad.com

HOTEL TRANSILVANIA 2 
divendres: 18.10 – 20.10 – 22.10 –
00.00
dissabte: 16.10 – 18.10 – 20.10 –
22.10 – 00.00
diumenge: 16.10 – 18.10 – 20.10 –
22.10
dilluns a dijous: 18.10 – 20.10 –
22.10
HOTEL TRANSILVANIA 2 (CATALÀ)
divendres: 18.00
dissabte i diumenge: 16.15 – 18.00
dilluns a dijous: 18.00
SEGON ORIGEN (CATALÀ)
divendres a dijous: 20.30 – 22.20
PARANORMAL ACTIVITY:
DIMENSIÓN FANTASMA
divendres: 18.20 – 20.20 – 22.30 –
00.30
dissabte: 16.00 – 18.20 – 20.20 –
22.30 – 00.30
diumenge: 16.00 – 18.20 – 20.20 –
22.30
dilluns a dijous: 18.20 – 20.20 –
22.30
MI GRAN NOCHE
divendres: 18.15 – 20.15 – 22.15 –
00.15
dissabte: 16.15 – 18.15 – 20.15 –
22.15 – 00.15
diumenge: 16.15 – 18.15 – 20.15 –
22.15
dilluns a dijous: 18.15 – 20.15 –
22.15
BLACK MASS
divendres: 18.00 – 20.10 – 22.20 –
00.30

dissabte: 16.10 – 18.00 – 20.10 –
22.20 – 00.30
diumenge: 16.10 – 18.00 – 20.10 –
22.20
dilluns a dijous: 18.00 – 20.10 –
22.20
MARTE (THE MARTIAN)
divendres: 18.00 – 20.00 – 22.15 –
00.15
dissabte: 16.00 – 18.00 – 20.00 –
22.15 – 00.15
diumenge: 16.00 – 18.00 – 20.00 –
22.15
dilluns a dijous: 18.00 – 20.00 –
22.15
LA CUMBRE ESCARLATA
divendres: 18.10 – 20.20 – 22.30 –
00.35
dissabte i diumenge: 16.00 – 18.10
– 20.20 – 22.30
dilluns a dijous: 18.10 – 20.20 –
22.30
LOS MIERCOLES NO EXISTEN
divendres i dissabte: 17.50 – 20.05
– 22.20 – 00.30
diumenge a dijous: 17.50 – 20.05 –
22.20
PAN, VIAJE A NUNCA JAMÁS
divendres: 18.00 – 20.00
dissabte i diumenge: 16.00 – 18.00
– 20.00
dilluns a dijous: 18.00 – 20.00
REGRESIÓN
divendres i dissabte: 18.10 – 20.10
– 22.10 – 00.10
diumenge a dijous: 18.10 – 20.10 –
22.10
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 i dissabte: 20.15 – 22.20
– 00.15
diumenge a dijous: 20.15 – 22.20

EL CORREDOR DEL LABERINTO:
LAS PRUEBAS
divendres i dissabte: 22.00 – 00.20
diumenge a dijous: 22.00
ATRAPA LA BANDERA
divendres: 18.30
dissabte i diumenge: 16.00 – 18.30
dilluns a dijous: 18.30
DEL REVES (INSIDE OUT)
dissabte i dissabte: 16.00 
LOS MINIONS
dissabte i diumenge: 16:15

Roquetes. Cinemes Ocine
Telèfon 977504080 / 902170831

www.ocine.es

HOTEL TRANSILVANIA 2
dimecres i divendres: 18.00 – 20.00
– 22.00
dissabte: 16.00 – 18.00 – 20.00 -
22.00 – 23.45
festius:  16.00 – 18.00 – 20.00 –
22.00
MI GRAN NOCHE
dimecres i divendres: 18.00 – 20.00
– 22.00
dissabte: 16.00 – 18.00 – 20.00 –
22.00 – 23.45
festius:  16.00 – 18.00 – 20.00 –
22.00
LA CUMBRE ESCARLATA
dimecres i divendres: 19.45 – 21.45
dissabte: 17.45 – 19.45 – 21.45 –
23.45
festius: 17.45 – 19.45 – 21.45
MARTE (THE MARTIAN)
dimecres i divendres: 18.35 – 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
dissabte: 16.00 – 18.00
festius: 16.00 – 18.00

REGRESION
dimecres i divendres: 20.00 -  22.00
dissabte: 17.50 - 20.00 - 22.00 –
23.45
festius: 20.00 - 22.00
EVEREST
dimecres i divendres: 21.45
dissabte: 20.00 – 22.00
festius:  20.00 – 22.00
ANACLETO: AGENTE SECRETO
dimecres i divendres: 18.00
festius: 16.00
ATRAPA LA BANDERA
dimecres i divendres: 18.00 – 20.00
dissabte: 18.25
festius: 16.00 – 18.25
LA CASA MÁGICA
dissabte: 16.00

La Unió
Social - Flix

LOS 4 FANTÁSTICOS
diumenge 25: 18.00       

Cinema Gandesa 
LOS 4 FANTÁSTICOS
diumenge 25: 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

Masajes prostáticos y anal
relajante a partir 30€.
máxima discreción 

640,2246 85

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
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FOTÒGRAFA

Isabel Carrasco

Més Ebre: Quin seria el
millor moment del dia per
captar una bona imatge?
Mireia Canicio: Bé, això
va molt amb el gust perso-
nal. Jo per exemple, sento
predilecció per les prime-
res llums, moments de
colors molt intensos i de
calma total. Encara que he
viscut experiències també
brutals, com una baralla

de tres lleones que va ser,
fotogràficament parlant,
impactant.
En resum, qualsevol ins-
tant que em provoqui una
forta emoció.

ME: D'on treus més
l'essència? D'un paisatge,
de la natura, de la flora,
de la fauna, de les perso-
nes?
MC: Intento sempre que
estic darrere l’objectiu,
plasmar l’essència del que
tinc davant sigui el que
sigui. Algun cop em passa
que no sento res i simple-
ment no faig ús de la
càmera. Jo simplement
intento transmetre el que
sento quan em fixo en
alguna cosa o en algú.

ME: Quin tipus de material
utilitzes?
MC: Treballo en diversos
cossos Nikon i quant a
objectius, el meu predilec-
te és el teleobjectiu,
necessito arribar on vull,
m’encanta centrar-me en
un punt i treure tot el suc.
És com poder fer trossets
del món. Així, sigui el que
sigui, pren més protago-
nisme. També em fascina
el macro, sóc capaç d'a-
gafar una goteta d’aigua i
esprémer-la fins a l’infinit o
qualsevol animalet, encara
que tinc deliri per les
libèl·lules, em porten boja.

ME: La teva primera
càmera i la teva càmera
«fetitxe»?
MC: Vaig tenir la sort de
néixer en una família on la
fotografia formava part de
les aficions tant del meu
avi, com dels meus
oncles. Això va fer que de
ben menuda al sortir del
col·legi ja passes hores a
l’habitació fosca entre
cubetes de revelatge. Al
2008 vaig guanyar un pri-
mer premi de fotografia i
vaig fer realitat en meu
somni, passant a una
càmera reflex digital
Olympus. A poc a poc em
va quedar petita i vaig pas-
sar a Nikon, com més pro-
fessional.

ME: Que opines del pho-
toshop i dels programes
de retoc?
MC: Tot el que tenim a l’a-
bast està molt bé, sempre
que et deixi ser just en tu
mateix. Em feia "molta

rabia", quan de vegades
em deien que les meves
imatges eren retocades.
Ara al cap dels anys,
molts han hagut de rectifi-
car i reconèixer que els
colors eren de debò. Tot
depèn d'un mateix i del
grau de sacrifici, en pas-
sar fred, conviure amb
núvols de mosquits, entre
altres coses. La natura és
un món ple de color i mati-
sos, només cal buscar el
moment oportú i deixar-ne
constància.

ME: Treballes amb solitari
o acompanyada?
MC: Normalment vaig
amb bona companyia,
encara que he de reconèi-
xer que les millors imat-
ges les he fet en solitari.
Una cosa és un equip de
treball i l’altra, l’essència
d’un mateix. Però vaig
combinant-ho tot plegat i
també dóna molt bons
resultats.

ME: Quina seria la foto
que encarà no has pogut
fer?
MC: Una imatge on es
manifesti, que la pau que
sento al meu Delta, tras-
passes tot el món.

ME: Quin personatge t'a-
gradaria immortalitzar?
MC: No tinc cap predilec-
ció, per a mi tota persona

que fa un bé a la societat
o al món de manera gene-
ral, penso que mereix el
reconeixement de ser
immortalitzat. He tingut la
sort de poder retratar al
president de la generali-
tat, al seu despatx, la qual
cosa em va satisfer pro-
fessionalment, així com
transmetre en directe amb
imatges, els moments que
vivim intensament al nos-
tre país. Reconec que l’e-
moció d’aquests instants
han estat inoblidables.

ME: Blanc/Negre o color.
Quan i per què?
MC: Uff! Jo el BN quasi el
deixo més per temes de la
indústria, arquitectura o
premsa, encara que
també m’agrada quan són
imatges molt minimalis-
tes, agafen molta força,
però la natura i els éssers,
els veig millor amb el seu
color natural, avui en dia
el revelatge digital és molt
fidedigne i també és bo
deixar constància del que
ens regala la natura.

ME: El Delta, La Ràpita, la
gastronomia. M'ho asso-
cies amb un personatge?
MC: Les nostres terres,
plenes de cultura i tradi-
cions, ens aporten un
manoll important de gent i
costums. Anant pel nostre
Delta he tingut la sort de

conèixer pagesos cuidant
el seu trosset de terra i
veure com se l’estimen
amb quin "carinyo" cuiden
la seva herència, molts
em preguntaven, “i tu de
qui ets?”. M'he trobat, al
llarg dels anys, en una
gran quantitat de gent que
em parlava de mun iaio
Antonio, al que no vaig
poder conèixer, però, que
molta gent recorda en
estima. De bon matí et
reben amb un bon somriu-
re, uns et donen una col,
l’altre uns ous, un mariner
t’explica com fan les angu-
les, o algú s’enfada per
què els flamencs li han fet
malbé la collita, un grapat
de personatges a quin
més pintoresc. La Ràpita,
junt amb els meus, m'ha
ajudat a conèixer els nos-
tres plats i com m'agrada
molt la cuina, n'he fet bon
ús dels consells culinaris
i, com a bona descendent
del meu pare, tinc la sort
de poder haver après a
fer bons arrossos.
M'encanta fer paelles
nombroses per un bon
grapat d'amics.

ME: La teva millor foto
MC: Bé no ser si la millor
però, “La màgia de la
llum” que em va donar el
meu primer premi, sempre
tindrà un lloc especial a la
meva vida.

ME: Contrallums o imatge
neta?
MC: Sempre contrallums,
gaudir a tope la força del
moment.

ME: La foto gastronòmi-
ca. Complicat, no?
MC: La veritat és que vam
començar a endinsar-mos
en aquest món i és verita-
blement fascinant. És com
cuinar des de l’objectiu,
tot i que s’ha de tractar
amb molta cura per a què
el plat no quedi sense la
seva essència. L’any pas-
sat vaig guanyar un premi
al País Basc, de fotografia
gastronòmica. La qüestió
és, no parar i seguir cre-
ant.

ME: Instagram....
MC: Està bé sempre i
quan no traspassi la meva
intimitat. De vegades, la
gent viu massa a l’exterior
oblidant-se d’un mateix. La
fotografia m'ensenya a
saber estar bé amb mi
mateixa, sense la necessi-
tat imperiosa de dir on
sóc o que estic fent.

ME: El quotidià en 3 imat-
ges. Quines serien?
MC: Una sortida de sol,
una imatge plasmant l’acti-
vitat d’un dia laboral i
per últim la solitud i la fos-
cor de la nit, amb finestres
plenes de llum.

Mireia Canicio

Rapitenca, apassiona-
da de la fotografia. Ha
participat en nombro-
ses exposicions i ha
rebut diferents premis.
Des de molt jove va
començar a gaudir de
la màgia de la fotogra-
fia, del privilegi que
suposa plasmar
moments i sensacions
viscudes. Mireia es
defineix com una per-
sona que sempre ha
sentit la necessitat de
capturar tot allò que
crida la seva atenció.
Des de llums, siluetes,
flora i fauna, a paisat-
ges o textures; qualse-
vol cosa que li transme-
ti alguna emoció. Ha
arribat a comprendre
que, en tot aquest
transcurs d'imatges en
el temps, ha deixat
impresa la seva pròpia
visió de la vida, no tan
sols del lloc o el
moment, sinó també,
les seves emocions i
sentiments i la sensibi-
litat amb què les ha vis-
cut.
Sempre va amb el seu
equip al coll, ja que en
qualsevol instant pot
sorgir el moment o la
situació més apassio-
nant. Aquesta afició li
ha regalat espais de
gran serenitat, de
benestar amb ella
mateixa i ha estat l'ali-
ment del seu esperit
inquiet. En ella ha bol-
cat tot el seu respecte
pel món, les seves
coses i les seves gents.
Ella diu que solament
desitja seguir amb el
privilegi de poder plas-
mar les seves vivències
i transmetre tot el que
sent, a través de les
seves fotografies.

ACTUALITAT

«INTENTO SEMPRE QUE ESTIC DARRERE L’OBJECTIU, PLASMAR L’ESSÈNCIA DEL QUE TINC DAVANT SIGUI EL QUE SIGUI»


