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L’ebrenca Carm e Forcadell és la nova Presidenta

Terres de l’Ebre. Tradicionarius Tortosa va
obrir portes ahir dijous, al carrer Sant Blai
número 12.                                          P3

Esports. La Rapitenca, segona a la taula, i el
Jesús i Maria, tercer, miren cap a la Tercera
divisió.                                              P11

Terres de l’Ebre. Tot a punt per a una nova
edició de la Festa del Vi de Gandesa, aquest
cap de setmana.                                       P9
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El parlament de Catalunya inicia l'onzena legislatura amb un mandat democràtic emanat de les urnes el 27s i amb Carmen Forcadell com a Presidenta. Forcadell (1956), va néi-
xer a Xerta, al Baix Ebre. La nova Presidenta del Parlament de Catalunya ha manifestat: «maldaria perquè el parlament sigui el de tots els ciutadans, parlin el que parlin, vinguin
d’on vinguin, pensin què pensin i votin què votin. Volem ser el Parlament de tots i de totes». Des de l’ANC Ebre s’ha mostrat la satisfacció: “Estem contents per ella i estem con-
tents i orgullosos de què una persona de les Terres de l'Ebre ocupi aquest càrrec tan important, que ens donarà veu al Parlament. Creiem que a banda de ser un reconeixement a la
seva tasca al capdavant de l'ANC, és un reconeixement al seu currículum, tota una professional i una gran persona, que vetllarà, sense cap dubte, perquè el procés avanci”. P3
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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 

Pensem que no hi pot haver ningú més representatiu en el procés que la
Carme Forcadell i que sigui la nova Presidenta al Parlament demostra el com-
promís clar i ferm de Junts pel sí i les CUP de continuar endavant amb la
construcció de la nova República Catalana. 
Estem contents per ella i estem contents i orgullosos de què una persona de
les Terres de l'Ebre ocupi aquest càrrec tan important, que ens donarà veu
al Parlament. Creiem que a banda de ser un reconeixement a la seva tasca
al capdavant de l'ANC, és un reconeixement al seu currículum, tota una pro-
fessional i una gran persona, que vetllarà, sense cap dubte, perquè el procés
avanci i buscarà consens entre totes les forces polítiques per assolir una
gran majoria al Parlament. 
Disposem d'un mandat democràtic, majoria en vots i en escons, i no hi ha
cap altra lectura real més que aquesta. Aquesta setmana ha sigut intensa i
plena d'emocions entre els companys de l'ANC, continuarem treballant per
dissenyar la nova República, fonamentada amb drets socials i que hem de
crear entre tots i totes, aconseguint una gran participació ciutadana. 

Irene Negre i Estorach 
Secretariat Nacional ANC

Ningú millor que ella
Irene Negré

Opinió

Editorial
Les Terres de l’Ebre al Parlament

Carme Forcadell el 27 S va dir: «President, posi les urnes». Gairebé un mes després, és elegida la 8 ena Presidenta del Parlament i segona dona
presidenta de la Cambra. És de Xerta. Les Terres de l’Ebre estarem representades amb una xertolina en un càrrec majestuós.

Un somni que es pot transformar en malson arran de la querella presentada per UPyD contra la nova presidenta del parlament, Carme Forcadell i els
diputats Jordi Turull, Marta Rovira, Antonio Baños i Anna Gabriel, per un suposat delicte de ‘conspiració per a cometre sedició»? La «Mesa» està ser-
vida!  

Les associacions de veïns de Tortosa
han impulsat la redacció d’un acord insti-
tucional per a la millora de la N-340, en
el qual han involucrat una dotzena d’as-
sociacions, col.lectius empresarials i del
món acadèmic. Tal com informa ebredi-
gital.cat, exigeixen al ministeri de
Foment i a la Generalitat que desencallen
la construcció de l’autovia A-7, i que l’au-
topista siga gratuïta immediatament
mentre no se n’acaben les obres. El Montepio de Conductors Sant
Cristòfol de Tortosa i comarques; la cooperativa de transportistes de
Tortosa; l’Associació d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre, ADEDE o
les universitats Rovira i Virgili i el centre associat de la UNED són només
alguns dels dotze col.lectius que s’han sumat al manifest promogut per la
federació d’associacions de veïns de Tortosa. D’altra banda, la Federació
de Veïns d’Amposta va tornar a tallar ahir la N-340, en tres punts. 

ACTUALITAT

L’N-340, la millora de la freqüència de pas i la 
reducció del preu del bitllet ferroviari,

protagonistes de la segona taula de partits

ACTUALITAT

Representants de tots els partits presents al Parlament de Catalunya i el Consell
Econòmic i Social del territori es van reunir dimarts amb la Plataforma Trens
Dignes a la seu de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre,
l’Idece. Segons ebredigital.cat, la trobada, la segona de la taula de partits, té com
a objectiu seguir la línia traçada al juny després que l’entitat ciutadana es reunís
amb el conseller de Política Territorial i convidar els partits polítics a impulsar les
millores en mobilitat que calen al territori. Al damunt de la taula, aquesta vegada,
la nacional 340, la millora de la freqüència de pas i la reducció del preu del bitllet
ferroviari. La pròxima taula de partits serà l’1 de desembre. Des de la Plataforma
Trens Dignes demanen als partits que moguen fitxa i actuen.

Els veïns de Tortosa impulsen un front institucional
per l’A-7, amb el suport de dotze entitats

El llagostí, producte estrella de la Ràpita, protago-
nista de les jornades gastronòmiques de la tardor

ACTUALITAT

La Ràpita viurà el proper mes de novembre
les Jornades gastronòmiques del seu pro-
ducte estrella: el llagostí. Durant un mes,
aquest crustaci serà el protagonista dels
menús de 12 restaurants del municipi.
Llagostins caramel.litzats; niu de patata vio-
leta a la tòfona o milfulls de llagostí són algu-
nes de les receptes que es podran degustar
a les tretzenes jornades del llagostí de la
Ràpita. Aquestes s’iniciaran amb la Diada del
Llagostí a la Plaça del Pavelló Firal, on l’orga-
nització preveu repartir entre 2.000 i 3.000
racions de llagostins a 5 euros amb beguda
inclosa. Aquestes jornades tenen com a
objectiu dinamitzar i donar a conèixer la
Ràpita com a destinació gastronòmica.
Enguany, 12 restaurants del municipi i 11
productors agroalimentaris participaran a les jornades oferin menús especials
a partir de 30 euros. A més a més, el consistori rapitenc i el Col.lectiu de Cuina
de la Ràpita s’han adherit al projecte ‘Catalunya, regió Europea de la
Gastronomia 2016’, on preparen iniciatives per destacar la cuina d’aquest muni-
cipi.

La Federació d’Amposta d’Associacions de Veïns conjuntament amb veïns i veïnes de les
Terres de l’Ebre i del Baix Maestrat, Federacions de transportistes i taxistes, els principals
sindicats del territori, associacions veinals de la zona, fa diversos mesos que hem engegat
un projecte que sabem que és llarg, dur i embolicat, amb una infinitat de traves per a fer-nos
desistir i que acceptem resignats la deixadesa per part del món polític de les nostres Terres,
principalment a nivell d’infraestrtuctures. Aquest cop sabem on anem i quin serà el nostre
principal company de viatge: la societat civil. Aquells que paguem impostos, que estem farts
de no sentir-nos representats per una classe política amb el nivell necessari (tret d’algunes
excepcions), podem constatar que des que vam començar el nostre moviment, hem pogut
veure quina mena de polítics ens representen, a diferents nivells, i en general no compleixen
amb la vàlua que se’ls caldria demanar. No ens aporten els arguments necessaris i ens volen
fer veure que en realitat estem dividits en les nostres reclamacions. Com no volen fer veure
que estem dividits? Hi ha tants interessos econòmics darrera aquestes infraestructures que
uns pels altres, tothom intenta estirar cap al seu costat. No cal oblidar, però, que els veïns
no som els beneficiaris sinó que som els principals perjudicats per aquesta situació. Amb
aquest comunicat volem reafirmar la voluntat dels veïns que exigeixen la immediata gratuïtat
de l’AP7 com a única solució a l’elevada sinistralitat de la N-340 al pas per les nostres terres.
Demanem la Gratuïtat AP7 per a tots els vehicles, independentment del seu pes, longitud o
procedència, entre els peatges de l’Hospitalet de l’Infant i Benicarló-Penyíscola (sense deixar
de banda ampliar el tram a mesura que més poblacions es vagin afegint al moviment). Totes
les propostes que hi ha ara per ara a sobre la taula, com la construcció de rotondes (11 en
un tram de 60 km.), la col·locació de cons, els rad̀ars, les limitacions de velocitat, són nomeś
pegats que no fan sinó incrementar les retencions i la perillositat d’aquesta via, augmentar
el temps per a realitzar el trajecte i que semblen encaminades a fer passar el traǹsit de vehi-
cles pesats per l’autopista AP7, que amb les bonificacions previstes asseguren que el trans-
port de mercaderies es faci tot per una via de peatge, assegurant els ingressos per a la con-
cessionar̀ia. Cal recordar que el món del transport no eś responsable de res sinó que són
part afectada, doncs el 32% aprox. de les víctimes pertanyen a aquest col·lectiu. Com en el
seu moment ja vam denunciar al jutjat d’Amposta, veiem un pressumpte tracte de favor vers
les concessionar̀ies, ja que les mesures proposades semblen estar encaminades a benefi-
ciar-les. És per tots aquests motius que des del nostre moviment ens veien reafirmats con
a uńica alternativa de territori vers la gratuïtat de l’AP7, doncs el món polític sembla meś inte-
ressat a avantposar possibles interessos enfront la seguretat dels veïns. Adaptarem els hora-
ris dels talls de carretera per no posar en perill a ningú al fer-se fosc, esta setmana a les
17'00h. Seguirem amb les mobilitzacions, les xerrades, les denúncies i qualsevol acció que
pugui donar com a resultat el que volem per a tots els que passin per les nostres terres, que
puguin viatjar amb comoditat, seguretat i amb unes infraestructues dignes del segle XXI com
tots ens mereixem. AP7 GRATUÏTA JA!

Llorenc ̧ Navarro i Senar. President Federació d'Amposta d'Associacions de veïns

OPINIO

AP-7 gratuïta ja!
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El parlament de Catalunya
inicia l'onzena legislatura
amb un mandat democrà-
tic emanat de les urnes el
27s i amb Carmen
Forcadell com a
Presidenta.
Carme Forcadell (1956),
va néixer a Xerta, al Baix
Ebre. A Xerta era de ca la
Toneta. Forcadell va estu-
diar la primària a l’escola
del poble, el batxillerat a
l’institut de Tortosa i la
carrera a Barcelona: perio-
disme, filosofia i màster
de llengua catalana, tot a
la UAB. Casada amb un
enginyer, té dos fills ja
grans i actualment viu a
Sabadell. És una de les
fundadores de l’Associació
per la Llengua i sòcia de
Plataforma per la Llengua i
Òmnium Cultural. Carme
és una viatgera incansa-
ble, una amant de l’òpera i
una gran lectora. Forcadell

és militant d’Esquerra
Republicana de Catalunya.
Va ser regidora per aquest
partit a Sabadell, del 2003
al 2007, i consellera
nacional. Després va ser
la vicepresidenta de la
Plataforma pel Dret de
Decidir (PDD) i presidenta
de l’ANC (Assemblea
Nacional Catalana) de
2012 a 2014. Ara, Carme
Forcadell és la nova presi-
denta del Parlament de
Catalunya i com ella ha
manifestat: «maldaria per-
què el parlament sigui el
de tots els ciutadans, par-
lin el que parlin, vinguin
d’on vinguin, pensin què
pensin i votin què votin.
Volem ser el Parlament de
tots i de totes». I ha desta-
cat el moment excepcional
en què s’ha constituït la
cambra. Ara queden mol-
tes incògnites per resol-
dre: «la corrupció zero i la

tolerància zero, els passos
que s'hauran de fer abans
del debat d'investidura, si
Junts pel sí i la CUP arriba-
ran a un acord, la querella

presentada per UPyD con-
tra la nova presidenta del
parlament, Carme
Forcadell, els diputats
Jordi Turull, Marta Rovira,

Antonio Baños i Anna
Gabriel per un suposat
delicte de ‘conspiració per
a cometre sedició’...
Moments, certament,

excepcionals.
(El titular està extret del
discurs que va pronunciar
com a nova presidenta de
la cambra).

«Vaig néixer a Xerta, a les Terres de l'Ebre, i em
sento orgullosa de la seva gent i de la seva parla»

Carme Forcadell, Presidenta del Parlament de Catalunya

Ahir dijous va obrir les portes
al públic Tradicionarius
Tortosa, al cèntric carrer Sant
Blai, número 12, i en un edifici
de tres plantes amb ascensor
inclòs. ‘Molts clients encurio-
sits ja van tastar les nostres
delicatessen de marca i pro-
ducció pròpia. La inauguració
oficial, amb l’actuació, com
sempre, de Stromboli Jazz
Band, serà el proper dijous 5
de novembre a les 7 de la
tarda. Els que sí que pugueu
vindre, el cava Tradicionarius,
està garantit. Us esperem’.

Tradicionarius Tortosa va obrir portes ahir dijous
Al carrer Sant Blai, 12, i en un edifici de tres plantes. La inauguració oficial serà el proper dijous dia 5 a les 19 h.



DIVENDRES 30
D’OCTUBRE
DE 20154

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
TERRES DE L’EBRE

«»«»

El Govern rapitenc presenta
en el proper Ple Municipal
les Ordenances Fiscals del
2016 que regularan els
impostos i tributs munici-
pals per a la utilització dels
serveis que ofereix
l’Ajuntament a la ciutadania.
Aquestes primeres orde-
nances fiscals del Govern
municipal es defineixen en
tres línies generals marca-
des per “una baixada d’im-
postos, més sensibilitat
social i ajudes per a la gene-
ració d’activitat econòmica
dels rapitencs i rapiten-
ques, que suposarà una bai-
xada d’ingressos però, que
en cap cas es traslladarà en
una rebaixa de serveis ni
inversions sinó que les prio-
ritats es gestionaran de
manera diferent” – destaca
el regidor d’Hisenda, Albert
Salvadó. Així, el Govern
municipal estableix una bai-

xada d’impostos de més
d’un 4% de la contribució,
passant d’un tipus del
0’48% al 0’46% de l’IBI; una
reducció de gairebé el 7%
de l’impost sobre la plusvà-
lua que se situa en el 14%;
una reducció de l’impost de
vehicles del 50% per als
híbrids i d’un 75% per als
cotxes elèctrics. Els ciuta-
dans majors de 65 anys
tenen una exempció total
per a l’ensenyament d’a-
dults. I, a més a més, tots
els ciutadans podran frac-
cionar segons vulguin el
pagament de la contribució
(IBI), les escombraries, els
guals i l’impost dels vehicles
“sense cap cost ni interes-
sos afegits”.
Al mateix temps, les noves
Ordenances Fiscals esta-
bleixen bonificacions per a
les famílies amb un major
risc d’exclusió social, utilit-

zant l’Indicador de Renda de
Suficiència de Catalunya
(IRSC) establert sota el cri-
teri dels Serveis Socials,
ampliant els ciutadans que
es poden acollir, reconei-
xent també tots els mem-
bres de la unitat familiar o si
algun membre pateix algun
tipus d’incapacitat, la qual
cosa fins ara penalitzava el
límit establert. 

La Fira de l’Oli
de S.Bàrbara es
vesteix de Nadal

L’Ajuntament de la Ràpita aposta
per una baixada d’impostos

En les Ordenances Municipals 2016

La regidora de Fires de l'Ajuntament de Móra la Nova,
Míriam Vinaixa, ha valorat "molt positivament" l'edició de
la fira que va tancar portes diumenge a la nit amb una
assistència estimada d'unes 50.000 persones. "Els visi-
tants han respost molt bé a les novetats introduïdes
enguany, tant als petits canvis d'ubicació com als
espectacles musicals i al nou caire del pregoner, això
ens encoratja de cara a l'edició de l'any vinent i des de
ja començarem a treballar-hi en més novetats. Tenim
una fira de les més antigues del país i un model conso-
lidat, amb bona assistència de públic i de paradistes,
però això no vol dir que no puguem incorporar més
atractius".

La Fira de Móra la Nova
tanca portes amb resultats

molt satisfactoris
Unes 50000 persones l’han visitadaA punt d’encetar el mes de

novembre, la regidoria de
Fires i Festes anunciava
aquesta setmana que ja està
gairebé tot a punt per a una
nova edició de la Fira d l’Oli
Novell, dels Cítrics i del
Comerç que es celebrarà a
Santa Bàrbara els dies 20, 21
i 22 de novembre, enguany
amb una setantena d’exposi-
tors que han confirmat la
seua presència.
Judit Lleixà, responsable de la
regidoria, anunciava com a
novetat la incorporació d’una
tercera carpa on, segons
deia, s’aposta per un contin-
gut important, creant un espai
temàtic que complementarà
anualment la fira amb propos-
tes diferents a cada edició. En
aquesta ocasió, lo que es
podrà veure serà una mostra
d’una dotzena de pessebres
artesans confeccionats per
gent del municipi i es posaran
a la venda productes nada-
lencs.

Dimecres, el president de la Federació de
l’Ebre d’ERC, Albert Salvadó, acompanyat del
vicepresident, Francesc Gas, i  del vocal de la
Federació, Alfons Montserrat, han volgut acla-
rir alguns temes relacionats amb el Consorci
de Polítiques Ambientals de les Terres de
l’Ebre (COPATE). Segons nota d’Esquerra,
Salvadó ha definit aquest organisme com ‘un
instrument de primera magnitud per imple-
mentar les polítiques de gestió ambiental i
que en un territori com el nostre són de vital
importància’. També ha recordat que havien
estat crítics en com CiU havia pilotat l’anterior
legislatura, la constitució d’aquest ens, bàsi-
cament perquè degut als seus pactes comar-
cals amb el PP ‘li havia mancat la generositat

suficient per aglutinar dins el Consorci a les
forces més representatives i amb més pes
institucional a les Terres de l’Ebre’. De fet ‘lla-
vors no van tenir en compte a ERC per entrar
al govern del COPATE. Ara, arran de les darre-
res eleccions municipals s’ha provocat un
canvi de majories i ERC és el partit que dispo-
sa de més alcaldies a les Terres de l’Ebre,
trencant així les majories comarcals de CiU i
PP’. Salvadó ha manifestat que ‘apostem per
un COPATE que pugui ser un instrument eficaç
per implementar les polítiques ambientals de
les Terres de l’Ebre, un organisme amb valor
afegit i de consens’. És per això a l’hora de
conformar la presidència i les cinc vicepre-
sidències del COPATE Esquerra var intentar

recollir la representativitat institucional que hi
ha al territori oferint al PSC i a Convergència
la seva incorporació. Així segons Salvadó,
durant les negociacions tant el PSC com
Convergència acceptaven que la presidència
del COPATE recaigués en Francesc Gas. Els
republicans van oferir al PSC dues vicepre-
sidències; la de l’àrea salubritat per l’alcalde
de Sant Jaume d’Enveja, i la de residus pel del
Mas de Barberans; i dues vicepresidències
més per a CiU; l’àrea d’entorn natural que fins
ara desenvolupava Joan Josep Malràs, i la
d’assistència tècnica que ja dirigia Lluís Soler.
Per Esquerra quedava la vicepresidència de
l’àrea de la Reserva de la Biosfera i la pre-
sidència del COPATE. El PSC va acceptar l’o-

ferta i Convergència la va rebutjar, per la qual
cosa les àrees d’entorn natural i assistència
tècnica ara seran dirigides per Esquerra.
Davant d’aquests fets el president republicà
s’ha mostrat sorprès de que els represen-
tants de Convergència afirmessin que se‘ls
havia exclòs del COPATE. Segons Salvadó
‘això no és cert. En tot moment hi hagut una
oferta en ferm i la voluntat continuada de que
Convergència entri a formar part del govern
del Consorci’. Com a mostra
Salvadó ha repetit en públic l’oferta de les
dues vicepresidències a Convergència afegint
que  ‘tenim les portes obertes perquè pugui
tornar a entrar quan vulgui al COPATE, i treba-
llarem per aconseguir-ho’.

Esquerra nega haver exclòs Convergència del Consorci de Polítiques Ambientals de les
Terres de l’Ebre i diu que ‘treballarem per sumar-la’

De les cinc vicepresidències del COPATE a “Convergència se li’n van oferir dues que ja estava dirigint però les va rebutjar”

Més d'un 40% de la tonyina comercialitzada com a roja
és un frau perquè és d'altres espècies. Així ho ha dit la
investigadora en cap del Centre Superior
d’Investigacions Científiques de Blanes, Ana Gordoa,
durant la Jornada Científica de la tonyina Roja a l’Ametlla
de Mar. La jornada també ha comptat amb la presència
de la directora general de Pesca de la Generalitat, Ànge-
la Seira, i del secretari general de pesca del Ministeri,
Andrés Hermida.  L’estudi ha estat dut a terme a restau-
rants i majoristes de tot el litoral català, a les capitals de
província catalanes i als 3 grans mercats: MercaMàlaga,
MercaMadrid i Merca Barna. Informa: ebredigital.cat

Més d'un 40% de la tonyina
comercialitzada com a roja és un frau

‘Perquè pertany a d’altres espècies’

El Consell Comarcal del Baix Ebre ha enllestit, en la seva condició de promotor, el projec-
te 'Turisme actiu a la reserva de la Biosfera - Xarxa EbreBiosfera', que ha equipat o millo-
rat infraestructures turístiques a les quatre comarques de l'Ebre amb una inversió gairebé
de 800.000 euros, subvencionada pel Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat
de i el Patronat de turisme de la Diputació. Els consells comarcals del Montsià, Terra Alta
i Ribera d'Ebre, i l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar han participat com a impulsors.
L'objectiu del projecte ha estat fomentar el turisme actiu en el marc de la reserva de la
Biosfera de les Terres de l'Ebre per oferir un producte turístic sostenible i respectuós amb
el medi ambient. En total s'han executat onze actuacions per posar en valor la xarxa de
vies naturals que transcorren per les Terres de l'Ebre (els senders de llarg recorregut, les
vies verdes o el riu Ebre) i millorar el prestigi de les platges del municipi de l'Ametlla de
Mar.

El pla de foment turístic 
Xarxa EbreBiosfera, enllestit

Amb una inversió propera als 800.000 euros
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El projecte Petits Artistes de L’Onada Bressol pretén afavorir la capacitat creativa dels infants, facili-
tar la seva expressivitat i apropar-los al món de l’art. Aquestes activitats fomenten la creativitat alho-
ra que s’experimenta amb formes i colors jugant amb diferents elements plàstics i materials diversos.

Branques d’arbres, taps de plàstic, pilotes, glaçons, sorra... qualsevol element pot esdevenir una eina
d’expressió plàstica, fins i tot el nostre cos!

L’Onada Bressol. Projecte petits artistes
Sortides
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A través d’un comunicat conjunt, grups ecologistes s’han manifestat per oposar-se
a la construcció de l’autovia A-7 al seu pas per les Terres de l’Ebre, per l’elevat cost
econòmic i el fort impacte que implicaria. Ecologistes del Sénia, el GEPEC, Seo/Bird
Life, Ecologistes de Catalunya han efectuat aquest manifest al que s’han adherit
altres organitzacions de les Terres de l’Ebre i de fora d’elles. 
S’explica que el traçat ‘castigaria’ una àrea que té ‘multitud d’arbres centenaris i fins
i tot milenaris. I també partiria també una zona d’especial protecció de les aus
(ZEPA). Així mateix, s’indica que les Terres de l’Ebre han estat declarades Reserva
de la Biosfera i que “no té cap sentit la destrucció de l’hàbitat natural de cap espè-
cie protegida”. 

El Govern presenta la Llei de Formació
i Qualificació Professionals de
Catalunya a les Terres de l’Ebre

Grups ecologistes es manifesten en contra
del traçat de l’A-7 

El projecte Kangur’s d’Eva Vallespí de Móra d’Ebre rep el primer dels
Premis als millors Projectes d’Emprenedoria a la FP

Aquest Programa té per objec-
tius principals reduir la incidèn-
cia dels càncers de còlon i
recte, que actualment és el
càncer que genera més casos
d’aquesta malaltia anualment
en homes i dones amb més de
700 nous casos cada any en el
conjunt de la demarcació de Tarragona i reduir-ne la seva mortalitat, que és de més de 200 defun-
cions anuals. La implantació del Programa a les Terres de l’Ebre es va iniciar al maig de 2012 al
Baix Ebre i posteriorment al Montsià. Actualment ja s’han convidat més de 30.000 persones de
les dues comarques i hi han participat un 60% d’aquestes. La implantació del Programa a la Terra
Alta i a la Ribera d’Ebre es realitzarà en dos anys. En una primera fase es convidarà a la pobla-
ció d’entre 50 i 69 anys de la Terra Alta, que representen un total de 3.127 persones. La sego-
na fase abastarà les àrees bàsiques de salut de la Ribera d’Ebre: Móra d’Ebre-Móra la Nova i Flix.
Durant els darrers mesos, diversos professionals han estat treballant per dissenyar, planificar i
fer tots els preparatius per tal de poder iniciar el programa de forma efectiva a la Terra Alta. Ara,
amb l’enviament de les primeres cartes, s’engega tot el procés per tal de que en un termini de
dos anys puguin participar tots els homes i dones d’entre 50 i 69 anys de la comarca. La prova
utilitzada és el test de sang oculta en femta immunològic que és capaç de detectar quantitats
mínimes no visibles de sang a la femta. Aquesta prova és un test molt senzill que es realitza a
casa i que no necessita cap tipus de preparació prèvia. En els casos en què el laboratori detec-
ti que el test és positiu es realitzarà una colonoscòpia per tal de descartar l’existència d’un càn-
cer o, en cas d’haver-n’hi, diagnosticar-lo i fer-ne el tractament de forma ràpida. D’aquesta mane-
ra es podran diagnosticar càncers en fases precoces quan encara tenen una alta probabilitat de
curació. Cal saber que en la majoria dels casos en que el test de sang oculta en femta surt posi-
tiu no es tracta d’un càncer ja que hi ha altres causes de sagnat amb la femta. Totes les perso-
nes residents a la Terra Alta rebran en primer lloc una carta de presentació i al cap d’unes set-
manes una segona, aquesta ja d’invitació al Programa.

L'Ajuntament d'Amposta ha ordenat el tancament d'un taller mecànic de reparació de vehi-
cles que operava de forma il·legal, sense la llicència d'activitat pertinent. La falta, conside-
rada greu segons l'article 82.2.b de la Llei 20/2009, ha estat sancionada amb una multa
de 5.001 euros, la quantitat mínima per aquests casos, en què la sanció econòmica pot
ascendir fins als 50.000 euros. El tancament d'aquest taller ha arribat després d'un pro-
cés en què el seu responsable ha estat requerit en reiterades ocasions perquè posés fi a
la situació il·legal tramitant la llicència d'activitat i mediambiental. L'alcalde d'Amposta,
Adam Tomàs, ha assenyalat que l'Ajuntament "serà implacable amb el compliment de la
legalitat. No es permetran situacions com aquesta, en què s'incompleix de forma reitera-
da la llei, una situació que a més suposa competència deslleial per a aquelles persones que
en el mateix sector, tenen tots els seus papers en regla i paguen els seus impostos".

El director general de
Comerç, Josep M. Recasens,
juntament amb el president de
la patronal CECOT, Antoni
Abad, i el director del Centre
Reempresa de Catalunya,
Albert Colomer, van presentar
el projecte Mercat Sectorial
del Comerç del Centre
Reempresa. L’acte dut a
terme a la seu del Palau Oliver
de Boteller aplegà uns 40
assistents del sector del comerç i l’hostaleria de les Terres de l’Ebre. En concret, el
Mercat Sectorial del Comerç neix fruit del conveni que la patronal Cecot va signar l’any
passat amb el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i el
Centre de Reempresa de Catalunya. La implantació sectorial del Centre Reempresa de
Catalunya ofereix una oportunitat a tots aquells titulars d’una activitat empresarial que no
poden donar-li continuïtat. Concretament, a les Terres de l’Ebre, el Centre de Reempresa
ha intercedit en 4 reempreses d’èxit amb una inversió induïda de 34.420€ i ha posat en
marxa el projecte perquè els qui vulguin cedir l’empresa a reemprenedors continuïn l’acti-
vitat.El delegat del Govern, Xavier Pallarès, el director general de Formació Professional

Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, Melcior Arcarons i Xavier Casares, presi-
dent del Consell Català de Formació Professional, han presentat aquest dimecres, 28
d’octubre, la Llei de Formació i Qualificació Professional de Catalunya a les Terres de
l’Ebre. La nova Llei de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya aprovada el
passat mes de juny per un 89% dels diputats (a favor CIU, ERC, PSC, C’s, PP; l’abs-
tenció de la CUP i el vot en contra de ICV_EUiA) del Parlament de Catalunya. Una nova
llei que suposarà fomentar l’ocupació i la millora professional de les persones, ente-
nent la formació com a eina de progrés i com a clau per a l’ocupabilitat i la competi-
tivitat empresarial. D’aquesta manera, el Govern català vol avançar cap a un nou
model d'FP que situï Catalunya en la línia de la formació europea.
Les Terres de l’Ebre, actualment, compten amb un total de 19 centres educatius que
imparteixen Formació Professional, amb 165 cicles formatius i un total de 3.452
alumnes. I, en concret, són 3 els centres que només fan FP: l’Institut Ebre, l’Institut
Montsià i l’Escola de Capacitació Nàuticopesquera de Catalunya. 
En concret, d’aquests són 6, a les quatre comarques ebrenques, els centres que fan
FP DUAL, amb la col·laboració empresarial, que imparteixen 19 cicles en DUAL i que
tenen conveni amb 39 empreses de les Terres de l’Ebre
En la presentació, que ha tingut a la Cambra de Comerç de Tortosa, s’ha dut a terme
també el lliurament de la 3a edició dels “Premis als millors Projectes d’Emprenedoria
a la FP de les Terres de l’Ebre” a l’alumnat dels instituts ebrencs participants, que
patrocinen l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) i la
Diputació de Tarragona. Han estat 6 els centres d’ensenyament participants: l’Institut
Els Alfacs de la Ràpita, l’Institut Montsià d’Amposta, l’Institut de l’Ebre de Tortosa,
l’Institut Julio Antonio de Móra d’Ebre, l’Institut Escola de Capacitació
Nàuticopesquera de Catalunya a l’Ametlla de Mar i l’Institut de la Sénia, que han pre-
sentat un total d’11 projectes. El guanyador d’aquesta edició dels Premis ha estat el
projecte Kangur’s d’Eva Vallespí, alumna del CFGS Educació Infantil de l’Institut Julio
Antonio de Móra d’Ebre, per la qualitat del projecte, l’adequació al territori, la creació
d’ocupació i la viabilitat econòmica del mateix.
A més a més, el jurat ha concedit 3 accèssits: SEMOSA de Sergio Morales del CFGS
de Comerç Internacional de l’Institut de la Sénia per l’originalitat de la idea; Aquapònia,
green & fish, d’Adrian Vicente i Cristobal Gil de l’Institut Els Alfacs de la Ràpita per l’o-
riginalitat de la idea; Ecovalsenurg dels alumnes Jennifer Urgelles, Enrique
Valldepérez i Jerico Sentís del CFGS Administració i Finances de l’Institut de l’Ebre de
Tortosa, pel seu pla d’empresa.

Els Serveis Territorials de Salut inicia el Programa
de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte 

L'Ajuntament d'Amposta imposa una sanció de
5.001 E a un taller mecànic clandestí i el clausura

Reempresa - Mercat 
Sectorial del Comerç 

El posen en marxa la direcció general de Comerç i la patronal Cecot

A la Terra Alta, en una primera fase, i a la Ribera, en una segona
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La Via Verda de la Terra Alta ha
rebut aquesta setmana una impor-
tant distinció internacional. La ges-
tió, segons informa ebredigital.cat,
d’aquest tram com a itinerari natu-
ral, i el fet que siga accessible per
a tothom, li ha valgut el premi euro-
peu de Vies Verdes. 
Carles Luz, president del Consell
Comarcal de la Terra Alta, organis-
me que gestiona la Via Verda en
aquesta comarca, va recollir dilluns
a Brussel.les el diploma que reco-

neix aquesta aposta. De fet, el
tram d’aquesta comarca és l’únic
de les vies verdes de l’Estat espan-
yol que està plenament adaptat a
tot tipus de persones, independent-
ment de la seua capacitat. 
Disposa d’un recorregut de cinc
quilòmetres, entre l’estació de Bot
i el santuari de la Fontcalda, amb
paviment tàctil per advertir d’en-
creuaments, i panells amb llenguat-
ge braille, entre altres característi-
ques.

Premi europeu per l’accessibilitat 
de la Via Verda a la Terra Alta

El tram de la comarca és l’únic de l’estat espanyol adaptat per a tot tipus de persones

El diumenge dia 15 de novem-
bre de 2015, a partir de les
10.00 h, a l'illa de Saurí,
tindrà lloc l'activitat "Móra
camina pel càncer infantil", un
acte solidari organitzat per
"Matem lo Bitxo" i l'Ajuntament
de Móra d'Ebre. 
Hi haurà dinar de clotxa amb
sardina o llonganissa. 
El preu de la caminada és de
2 euros i el del dinar de 4
euros.

Móra camina pel càncer infantil

Diumenge 15 de novembre

L'Ajuntament de Flix ha informat
que ha rebut recentment un total
de 56.413,09 euros del
Programa Leader per a la barca
de Flix. 
Per a la concessió d'aquesta sub-
venció s'ha tingut en compte
sobretot l'aspecte de tractar-se
d'un element patrimonial i tradi-
cional, la construcció amb fusta
dels dos llaüts, entre molts altres
aspectes.
El Programa Leader és un projec-
te de la Comunitat Europea els
fons del qual estan destinats a
diferents projectes que han de
presentar les institucions públi-
ques o gestors privats locals. Un
dels objectiu i en el qual s'inclou-
ria el pas de barca de Flix és el
d'iniciatives que recuperin patri-
moni i conservin tradicions.

CCRE
D’altra banda, la Junta de Govern
Local del Consell Comarcal de la

Ribera d'Ebre va acordar el pas-
sat dia 26 de juny de 2015 ator-
gar a l'Ajuntament de Flix una
subvenció de 7.929,86 euros per
al manteniment de camins munici-
pals, sobre un pressupost total
de 9.912,32 euros. 
Aquest ajut es concedeix dins la
línia d'Atorgament de subven-
cions en el marc del programa
d'arranjament i millora de camins
municipals, anualitat 2015, i fruit
tanmateix del conveni de
col·laboració i coordinació entre
l'ens comarcal i la Diputació de
Tarragona.
Finalment, dir que dilluns 26 d'oc-
tubre, a mitja tarda, se celebrà
l'acte d'inauguració del Curs
2015-2016 de les Aules
d'Extensió Universitària per a la
Gent Gran. 
La sala de Ca Don Ventura es va
omplir amb les persones matricu-
lades a aquest curs (95 fins
dilluns). Presidien l'acte l'alcalde

de Flix, Marc Mur, i la sotsdirecto-
ra del Campus de les Terres de
l'Ebre de la URV, Sara
Romaguera. També hi eren pre-

sents la regidora d'Ensenyament
de l'Ajuntament de Flix, Norma
Català, i la coordinadora de les
Aules de Gent Gran, Isabel Miró.

Més de 56.000 euros del Programa Leader 
per a la barca de Flix

Element patrimonial i tradicional

EN UN MINUT

*Gandesa: ahir dijous va
tenir lloc l’acte d’inaugura-
ció de l'exposició
"Aviadores de la República"
al CEBE (Centre d’Estudis
de la Batalla de l’Ebre).
També a la capital de la
Terra Alta es durà a terme
una exposició, del 20 de
novembre fins el 24 de
gener, a càrrec de Sergi
Quiñonero.

*La Llanterna, teatre
municipal de Móra
d'Ebre, ha fet pública la
programació de la tardor
2015. Les activitats es van
iniciar dimecres dia 28
d'octubre, a les 17.00 h,
amb una projecció d'una
pel·lícula francesa en ver-
sió original subtitulada.
L'acte l'organitza l'Antena
del Coneixement del
Campus Extens de la URV
a Móra d'Ebre i Escola
Oficial d'Idiomes. Avui
divendres, a les 22 h, con-
cert La bondat és revolu-
cionària,  a càrrec de
Montse Castellà (guitarra,
piano i veu).

Més
notícies
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Més Ebre recomanaEN UN MINUT

*SANT JAUME. 
L’Ajuntament redueix en
un 10% l’IBI i congela
totes les taxes i preus
públics municipals,
també el de l’aigua pota-
be. 

*TORTOSA. Bus urbà
gratuït al cementeri diu-
menge per Tots Sants.,
de 9 a 13 i de 15 a 19.

*GANDESA, designada
Ciutat Forestal el pròxim
2016. La notícia es va
conèixer en la sisena
edició de les Jornades
de Transferència i
Innovació Forestal de
Catalunya.  

*EL FESTIVAL DE
MUSICA FELIP
PEDRELL inclourà
actes del Sirga Festival.
Del 7 al 21 de novem-
bre. 

*LA POLICIA LOCAL
DE ROQUETES TROBA
TRES EXCURSIONIS-
TES PERDUTS AL
MASSÍS DEL PORT, a
la zona de la Caramella.
A través d’una aplicació
de missatgeria per a
mòbils van poder localit-
zar als joves el dissabte
ja de nit. 

*AVUI DIVENDRES
tindrà lloc a l’Hotal SB
Corona Tortosa un acte
de celebració dels 40
anys del Centre UNED
Tortosa. Així mateix, es
farà l’obertura del curs
Acadèmic 2015/16.

*L’AJUNTAMENT DE
TORTOSA cedeix a la
UEC la gestió del refugi
de Cova Cambra, situat
a la Mola de Catí, dins
del Parc Natural dels
Ports, per un període de
25 anys. 

Més
notícies

Els joves d'entre 16 i 29 anys
tenen, el 4 i 5 de novembre, una
cita a Amposta. Arriba una nova
edició del Fòrum d'Emancipació,
una trobada que vol ser un refe-
rent per als joves de la ciutat en
matèria de formació i ocupació.
Aquesta setmana, l'alcalde
d'Amposta, Adam Tomàs, el regi-
dor de Joventut, Ramon Bel, i el
tècnic de l'àrea, Marc Vidal, han
presentat els detalls d'aquesta
nova edició. 
L'objectiu del fòrum és apropar als joves totes aquelles eines que tenen a l'abast per poder
emancipar-se. "Ha de ser un treball transversal entre polítiques actives d'ocupació, formació i
també habitatge", ha dit l'alcalde, qui també ha assenyalat que, a més de treballar en plans de
formació i ocupació per als joves d'Amposta, "des de l'Ajuntament també treballem per aconse-
guir habitatges socials que la gent jove pugui llogar". 
El regidor de Joventut, per la seva banda, ha destacat que l'objectiu del fòrum es convertir-se
en una referència per al conjunt de les Terres de l'Ebre. A més, de cara l'any vinent, el consis-
tori treballa per fer una modificació en el calendari. "El més interessant seria poder fer el fòrum
entre els mesos de març i abril perquè es quan hi ha més oferta educativa i de formació", ha
afegit Bel.

Amposta: el Fòrum d'Emancipació treballarà 
la inserció laboral i l'emprenedoria

Els ajuntaments de Deltebre i l’Ametlla de Mar ja han fet públiques les bases del 16è concurs de fotografia de les
Terres de l’Ebre. Un concurs obert a totes les persones interessades en aquest món, ja siguin aficionades o bé pro-
fessionals. En aquest sentit, l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha destacat que “aquest premi permet, en primer lloc,
donar a conèixer el nostre territori d’una manera singular i a través dels ulls dels participants i, en segon lloc, des-
cobrir nous i especials racons de les Terres de l’Ebre”. L’alcalde de l’Ametlla de Mar, Jordi Gaseni, ha subratllat “un
any més continuem apostant per un dels concursos amb més consolidació del nostre territori i que ens permet mos-
trar la riquesa i varietat dels nostres magnífics paisatges i apostar també pels amants de la fotografia que cada any
no deixen de participar i sorprendre’ns”. Es premiaran les fotografies realitzades tant al terme municipal de l’Ametlla
de Mar com al de Deltebre amb un primer premi de 400 €, un segon de 250 i un tercer de 175 € respectivament.
A aquests premis, s’ha d’afegir una altra modalitat, el premi local, un per a cada vila, dotat amb 250 €  i al que poden
optar només els concursants censats en aquestes poblacions.

Deltebre i l’Ametlla de Mar convoquen el 16è concurs 
de Fotografia de les Terres de l’Ebre

Ja s’han fet públiques les bases

La ciutat de Gandesa ja ho
té tot a punt per a la 28ena
edició de la Festa del Vi de
la Terra Alta. Tindrà lloc
aquest cap de setmana i
inclourà un seguit d’activi-
tats encaminades a donar a
conèixer la realitat del sec-
tor vitivinícola de la Terra
Alta i la seua denominació
d´origen.
Amb una tradició de més de
25 anys, aquesta festa ha
esdevingut amb els anys el
veritable punt de trobada
dels agents del sector de la
comarca i un aparador únic
per als vins terraltins. Hi
pendran part 28 cellers
inclosos en la DO Terra Alta. 
La mostra de tast és, de
ben segur, un dels princi-
pals al·licients d´aquesta
festa, però no l´únic. La Nit

de les Garnatxes Blanques
ha esdevingut un referent
en la promoció dels vins
produïts 100% en garnatxa
blanca pels cellers de la
Terra Alta. I tornarà a ser-

ho, amb la participació de
500 persones.
L´Aplec de la Clotxa és un
altre dels punts culminants
de la festa, amb el dinar de
diumenge. 

Tot a punt per a la 

Festa del Vi de Gandesa

Aquest cap de setmana

MÚSICA Divendres 30 d'octubre 22 h
Concert La bondat és revolucionària  A càrrec de Montse
Castellà (guitarra, piano i veu). Entrada gratuïta.
Organització: La Llanterna Teatre Municipal.
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Isabel CarrascoCRAC de la setmana: Mentxu Perez Llorca 
«EL GUST PER LES COSES ÚNIQUES DAVANT D’UN MÓN MASSIFICAT»

Com ella mateixa es
defineix, Mentxu és
mare de dos fills ado-
lescents, (encara que
quan la veus, ella
també té la figura i el
tarannà d'adolescent).
Treballa d'auxiliar de
biblioteca i la seva pas-
sió és el dibuix. Dibuixa
tot allò que li cau a les
mans...tasses, marcs
de fotos, caixetes per
guardar dentetes o
secrets, camisetes,
contes, parets, sí, sí
parets! El somni de
qualsevol nen, però el
cas és que, a ella, li
deixen!

Més Ebre: D'auxiliar de
biblioteca a artista.
Mentxu Perez: Més aviat
il·lustradora, que treballa
a una biblioteca. Recordo
la meva infància sempre
dibuixant. Em vaig gra-
duar en Arts i Oficis l’any
1993, molt abans de tre-
ballar a la biblio.

ME: La part «naïf» que
reflecteixen els teus dibui-
xos té a veure amb la teva
personalitat?
MP: Els meus dibuixos
van molt lligats a la meva
manera de ser. Són
dolços, acolorits, intenten
fer les coses més boni-
ques...no em surten de
cap altra manera, saps,
sempre surt el meu costat
positiu, infantil, quan
dibuixo. El gòtic, que
també el tinc, el guardo
per a altres moments.
Sóc una mica Eduardo
Manostijeras (riu).

ME: Utilitzes molts mate-
rials en la teva obra. En
quin et sents més còmode

i per què?
MP: Si, he utilitzat molts
materials: aquarel·la,
gouache, llapis de colors,
retoladors, ...Tots tenen
els seus avantatges i els
seus inconvenients, i de
vegades un dibuix et
porta cap a una tècnica i
no una altra. També m’a-
grada utilitzar diferents
tècniques en un mateix
dibuix.

ME: Quin ha estat l'encà-
rrec més curiós que t'han
fet?
MP: El més sorprenent,
potser il·lustrar un conte
sobre la mort, explicada
als més petits. Un llibre
editat per Remsa, on la
mort és representada en
forma de libèl·lula.

ME: I el més enriquidor?
MP: Tots són enriquidors,
sempre vas aprenent i
millorant. Potser pintar
les parets de la planta
infantil de l’Hospital Verge
de la Cinta, ha tingut un
punt més enllà del que és
el dibuix o la tècnica, ja
que hem hagut de pensar
en l’espai, en per a qui
anava dirigit...

ME: Parla'm de l'Hospital
Verge de la Cinta. Una
magnífica iniciativa, que
de manera altruista, ha
permès decorar, amb
diferents tipus d'animals
del territori, la planta de
Pediatria.
MP: Ha estat un projecte
dirigit per l’il·lustrador
roquetenc Ignasi Blanch,
que ja havia dirigit projec-
tes semblants a altres
hospitals de Barcelona.
Hem col·laborat 18 il·lus-
tradors, majoritàriament

de les Terres de l’Ebre,
sota unes directrius com,
per exemple, els colors a
utilitzar, ja que quedava
prohibit fer servir el color
negre. Tots ens hem
mogut en una mateixa
línia de colors i la temàti-
ca era representar ani-
mals de les Terres de
l’Ebre, tant del Delta com
dels Ports. Hem pintat
habitacions i passadissos
de la planta de pediatria
del Verge de la Cinta per
fer un lloc més amable,
on els xiquets i xiquetes
es trobin amb aquells ani-
malets amagats, i on els

sigui més fàcil passar els
dies que hagin d'estar a
l’Hospital.

ME: Tens projectes, que
per la seva magnitud, no
has pogut realitzar?
MP: M’encantaria arribar
a més gent amb la meva
marca confettisdecolors.

ME: Els teus colors...
MP: Tots els colors del
món!!! Depèn del moment,
del que vols representar i
a qui va dirigit el dibuix.

ME: El món de l'artesa-
nia, el «hand-made», en

l'actualitat
MP: Sembla que ha tornat
a ressorgir l’interès per
fer coses a mà, trobades
per fer mitja, ganxet...
Crec que en part ha estat
degut a la crisi, a voler
buscar altres camins quan
les portes de la feina
s’han tancat per a molta
gent. I també crec que el
món «blogger» ha ajudat
molt. Internet ha fet que
tornés aquest gust per
l’artesania i les coses
fetes a mà, amb dedica-
ció. El gust per les coses
úniques davant d’un món
massificat.

ME: 3 tasses. Una amb
un dibuix del riu, l'altra un
infant i l'última l'alba.
Quina frase hi posaries a
cada tassa?
MP: Uiiiii, encara que soni
tòpic, a la del riu...”un riu
de vida”,
a la de l’infant...”de gran
vull ser com tu”, per rega-
lar-li al pare, la mare o els
iaios, i a la de l’alba...”un
dolç despertar”...

ME: Un somni
MP: Ser feliç, no es pot
demanar res més, això ja
ho engloba tot!! 

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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L’Ascó viu una setmana de tres jornades. Diumenge va perdre al camp del líder, el Prat (2-0). Fou un partit en què els gols locals
van ser psicològics, al final de la primera meitat i a l’inici de la segona. I amb el 2-0, el campió no va poder reaccionar. Dimecres,
segona jornada de les tres. L’Ascó va empatar a casa amb l’Europa (1-1). La primera meitat local, rebent el gol molt aviat, va ser
fluixa. L’Ascó va millorar a la represa amb l’entrada de Genís, L’equip va tenir més profuindtat i l’Europa va haver de fer un pas en-
rera. Virgili va empatar amb el cap, a la sortida d’un córner. I, posteriorment, l’Ascó va intensificar el seu domni i va tenir ocasions
per a guanyar. No va marcar i en temps afegit va ser l’Europa qui va poder endru-se el tres punts.  Foto: Iris Solà 

Setmana de 270 minuts
TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó va perdre diumenge al camp del líder i dimecres va empatar amb l’Europa
Fa uns mesos, ja en la recta

final de la temporada passada,
vaig opinar sobre la Quarta ca-
talana, considerant que tres as-
censos eren massa premi i, a la
vegada, massa càstig per a la
Tercera pels descensos que
això implicava. Amb la reducció
d’equips enguany al grup
ebrenc de Quarta, es va canviar
el Pla de Competicions quan to-
cava i es va decidir deixar no-
més dos ascensos. Tenint en
compte que el grup és de 13
equips, dos ascensos podrien
ser considerats també com a
molt premi. Però entenc que es
dóna més vida als equips de la
categoria, tenint més opcions
de pujar. 
Que quede clar que només

és una opinió. Jo no decideixo
res. Darrerament, he parlat
amb directius d’equips de Quar-
ta i fins i tot de Tercera que no
veuen futur a l’antiga Tercera re-
gional, ara Quarta catalana. 
Les idees ja han començat a

sortir i fins i tot s’han manifestat
al programa MINUT 91 de Ca-
nal Terres de l’Ebre.  Cal recor-
dar que el primer que va nom-
brar-ho va ser Celma en la seua

columna sempre interessant. El
que va dir Celma fa molt de
temps és que potser calia co-
mençar a pensar en ampliar la
Tercera catalana i que no hi ha-
gués Quarta. En aquesta línia,
també va anar José Macià, pre-
sident del Sant Jaume, i Àngel
Guiu, tècnic del Pinell, aquesta
setmana. Fer dos grups de Ter-
cera comportaria menys partits
per als equips rebaixant costos
amb només set o vuit mesos
de competició. 
I podria donar al.licients per la
proximitat. I els tres primers de
cada grup podrien fer un play
off per decidir l’ascens al mes
de maig. 
Admeto que té avantatges i in-
convenients, en diversos sen-
tits, però és una idea de futur
que es pot estudiar.

La proposta

MINUT 91: 16.30 i 22.30 h. Convidats dilluns vinent: Arturo Llorca
(President del CD Tortosa) i Cristian Bertomeu (Jugador CF Camarles)

Els programes es poden veure a: http://canalte.xiptv.cat/minut-91

CANAL TE. Programa de dilluns
DIUMENGE A PERALADA

L’Ascó visita diumenge el Peralada (17h), equip que és cuer del grup V de la Tercera divisió. 

Serà el tercer partit de la setmana.

Lliga Futbol-7
FUTBOL SALA. INSCRIPCIONS OBERTES

El passat dilluns 26 d'octubre es va realitzar una reunió
informativa al Bar Manolitos de Tortosa on es va explicar
en què consisteix el  projecte FutEbre, el qual s'iniciarà
amb la Lliga d'Hivern Futbol 7. Aquells que no van poder
assistir es poden posar en contacte amb l'organització
(615878259-662447056 o futebre@gmail.com)  per tal
d'informar-se dels passos a seguir per fer la preinscrip-
ció, la qual es pot realitzar fins el pròxim 15 de novem-
bre. Actualment, hi ha un total de 10 equips interessats
en participar-hi i es té previst iniciar la competició la pri-
mera setmana de desembre.

L’Amposta va guanyar a Terrassa (1-2)

Victòria balsàmica
PRIMERA CATALANA

L’Amposta va agafar molt
oxigen, quan més en necessi-
tava, en la seua visita al camp
del Terrassa, segon classificat
(1-2). La victòria té un gran va-
lor, esportiva i animicament. 
I això que el duel no va co-

mençar bé. El Terrassa va fer
l’1-0 i a l’Amposta li va costar
entrar en el partit. Teixidó al
descans va fer tres canvis. La
situació va revertir-se a la re-
presa. El Terrassa es va aco-
modar i l’Amposta va guanyar
metres. Una incursió de Bece-
rra va suposar un rebuig i el
gol d’Òscar. L’empat va fer

mal al conjunt local mentre
que va fer crèixer a l’Amposta
que remuntaria amb gol de
Callarisa a la sortida d’un cór-
ner. L’equip va fer pinya com
es veu en la celebració dels
gols, mostrant que està unit.
L’Amposta vol incoprorar al
porter del Vinaròs Nacho,
però ha de rebre la baixa. 

L’Amposta rebrà el Nàstic
dimecres  dia 4 en partit del

centenari (20.30 h)

Nàstic

Rapitenca i Jesús i Maria, enlairats: segon i tercer

Mirant la Tercera divisió
PRIMERA CATALANA

La Rapitenca va vèncer el Lleida
B (2-1), en una tarda amb gran am-
bient per la presentació del futbol
base del club. Va ser un partit obert
i força interessant. El Lleida B va fer
una gran sensació i, malgrat rebre
l’1-0, gol de qualitat de Peke, culmi-
nant amb encert una brillant combi-
nació, va reaccionar i va gaudir de
bones opcions abans del descans.
Però allí va estar Josué espectacu-
lar. Després d’un inici amb dubtes,
el jove porter va salvar el seu equip
diumenge. A la represa, la Rapiten-
ca va fallar un penal. Però a la sor-
tida del córner posterior, Ivan Gas-
parin va marcar el 2-0. L’equip local
hagués pogut sentenciar. Però no
va fer-ho. I llavors es va viure el mi-
llor del partit. El Lleida, amb una fal-
ta magistralment executada, va
marcar el 2-1. El duel va estar apa-
sionant. Es podia passar del 3-1 a
l’empat, que potser hagués estat
just pels mèrits dels dos equips. Al
final, 2-1, i la Rapitenca que és se-
gona. 16 punts de 18. Bona ratxa.
Mirant el cel. 
També mira el cel el Jesús i Ma-

ria, club que, amb l’aposta del seu
president, viu un somni, camí de fer
més història. També jornada festiva
amb presentació del futbol base i
gran ambient contra un històric: el
Santboià. Un gol en pp fou l’1-0.
Empataria el Santboià però abans
del descans, Jose Mari faria el 2-1.
La represa va ser de partit de Pre-
mier per la intensitat. El Santboià
es va abocar però el J. i Maria tam-
bé va tenir opcions clares de con-
traatac. A l’equip local se li van anu-
lar tres gols, dos d’ells legals, i, a
més, va fer dos pals. Els partida-
lencs són tercers. Demà visiten el
Reddis, cuer. Són baixa Gallego (4
setmanes per fisura a un dit del
peu), Borrull (li queden 2 setma-
nes), Cornejo i Ivan Gonzalez que el
dia 12 ja tindrà l'alta mèdica. Recu-
pera a Mauri i Alberto Cuenca.
Del futbol base, dir que es van

presentar 17 equips, 11 que com-
peteixen a la FCF i 6 al CCBE. A
més del primer equip, total 18 en
competició i al voltant de les 270
fitxes federatives, unes 35 més
que l'any passat.

L’Ascó va empatar dimecres contra l’Europa (1-1)
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L’Ulldecona va pujar la temporada passada. I està fent un inici de
campanya pletòric, superant les expectatives. Va perdre en la pri-
mera jornada al camp del Tortosa i des de llavors no coneix la de-
rrota. Set jornades, amb quatre victòries i tres empats. La darre-
ra al camp de la Canonja (0-3). L’equip de Navarro es va avançar
aviat amb el 0-2 amb gols en pròpia porteria i un de Chimeno que
ja en porta 9. A la represa, una falta directa transformada per Yas-
sine, després de tocar el travesser i el porter, va valdre el 0-3. Se-
gons Navarro, “no vam fer un bon partit, vam marcar aviat i des-
prés no vam jugar amb la intensitat adequada. Malgrat això, és
ben cert que no ens van crear opcions. Hem de seguir treballant,
ens falta molt encara. Partit a partit”.

L’Ulldecona supera les
expectatives en l’inici de lliga

VA VÈNCER LA CANONJA I ES QUART (0-3)

La Cava ja ha trobat l’equilibri que li mancava i està evolucionant.
Necessitava també encadenar dues victòries seguides i ara ho ha
aconseguit, amb la del diumenge contra el Roda.  La primera mei-
tat va ser de control dels ebrencs que van dominar totes les face-
tes del joc, ‘sense donar opció al Roda’. Roger, a la sortida d’un
córner, va fer el 0-1. El partit va igualar-se a la segona meitat. El
Roda va tenir més produnditat i va pressionar, creant algunes difi-
cultats a l’equip de Camarero. No obstant, ‘ens vam defensar amb
molt d’ordre i vam saber contraatacar’. Una centrada de Joab va
rematar-la David amb el 0-2. El Roda va marcar en afegit.

La Cava s’estabilitza amb la victòria a
Roda de Berà (1-2)

7 PUNTS DE 9

El Godall paga cara la novatada. S’esforça però rep molta penalització
a les indecisions defensives i, en canvi, no troba premi a les ocasions
que crea. Diumenge,  “a la primera meitat, vam tenir com a quatre oca-
sions davant de porteria. Però no les materialitzem. I el rival, en canvi,
si que ho fa. Al descans vam arribar amb el 0-2. A la represa, de pe-
nal, vam fer l’1-2 però, quan semblava que podíem entrar en el partit
buscant l’empat, acte seguit ens van fer l’1-3 que ja va decidir. Ens va
fer mal”. Les baixes tampoc ajuden: Oriol, Lletí, Masdeu i Marius. To-
tes importants. El Godall visita la Riera demà. Ha de seguir lluitant i gau-
dint-ne. És un orgull per un poble com Godall competir en laategoria. 

El Godall no mereix la golejada però
l’acaba rebent

JOAN MARC (DELTEBRE) HA FITXAT 

L’Alcanar no passa desapercebut. El dubtes que podien haver pel can-
vi d’etapa queden, fins ara, aparcats. Il.lusió i implicació de la gent que
s’ha quedat per tirar endavant el club del municipi. I aquest és el secret.
Adrià, està que se’n surt, i el jove Oriol van marcar al primer temps.
Abans del descans, l’Ampolla va tenir dues opcions per entrar en el par-
tit, una d’elles amb rematada al travesser. Però no va fer-ho, ni tampoc
en els primers minuts de la represa. I el gol d’Ion va sentenciar perme-
tent a l‘Alcanar gaudir del duel i acabar golejant a un rival desconegut.
L’omnipresent Ivan i Miquel van completar la golejada. 5-0 i satisfacció
per una situació còmoda. L’equip es va consolidant. 

L’Alcanar passa per sobre 
l’Ampolla i continua progressant

5-0. 11 PUNTS DE 15

Camarles i Gandesa van oferir un
partit de categoria superior, per
la intensitat en la que va jugar-se.  
D’entrada, va haver-hi molta

igualtat. I poques ocasions. Però
el Gandesa, amb els minuts, es
va fer amb el control del joc.
Arran d’un atac visitant, el Camar-
les va trigar molt a replegar-se, i
Dilla i Cristian van signar una ju-
gada estil Messi-Neymar. ‘Killer’
Dilla va acabar definint amb el 0-
1 (ja porta 8 gols). Fins el des-
cans, el Gandesa va passar per
sobre un Camarles que no troba-
va el lloc. Els gandesans van po-
der decidir amb dues ocasions. 

A la represa, Bartolo va fer
tres canvis per reactivar el seu
equip. I va aconseguir-ho. El Ca-
marles va tenir més la pilota i va
gaudir de més profunditat amb
Texidó fent més mal des de la
seua mitjapunta. No obstant,
amb espais per davant i amb Di-
lla que és com un coet, el Gande-
sa va perdonar. Dilla en va tenir
dues de clares davant de Quim,
que va estar molt encertat tapant
amb la seua sortida. 
El Gandesa va marcar. Però

l’assistent va invalidar la jugada
per possible fora de joc. A les
imatges de Canal TE no es podia

apreciar si Gumiel estava o no en
fora de joc però fa sensació d’a-
rrencar de darrera. 
El partit estava obert. El Ca-

marles, amb Ruival al camp, va
posar tota l’artilleria. Va anar a
buscar el gol i també va tenir
ocasions, amb rematades da-
vant de Rojas i pilotes que van
passar per davant de la porteria
rival. Fins que Ruival va fer l’em-
pat en una acció amb molta qua-
litat i ofici. La defensa del Gande-
sa va estar un xic tova en l’acció.
Final d’infart. El Gandesa va po-
der fer encara l’1-2. Al final, em-
pat i gran partit. Per disfrutar.  

Camarles-Gandesa, per a gaudir-ne!
Partit sensacional, molt disputat. El local Ruival va empatar al 85’

EMPAT A UN GOL, DIUMENGE PASSAT

El Tortosa va fer un cop d’autoritat al camp del Torreforta on
va guanyar 1-4. L’equip de Dani Sereno va sentenciar a primer
temps amb els gols d’Arnau, Gerard Marsal i Chillón. Arnau va
repetir a la represa. Important la recuperació del davanter ullde-
conenc que ha de ser un dels pilars de l’equip. El partit a la re-
presa ja va perdre intensitat i el Tortosa va viure de renda, en
un duel  en el que va ser pràctic i efectiu davant d’un Torreforta
molt feble que no va entrar en situació i que ja fou molt especu-
latiu des del primer moment. Però cal destacar que és en
aquests camps on es guanyen les lligues i l’equip roigiblanc va
ser seriós i conscient d’aquesta circumstància.
El Tortosa, amb els resultats de la jornada, es situa líder en

solitari, dos punts per davant de Remolins-Bítem i Gandesa que
ocupen en aquests moments la segona posició. 

El Tortosa recupera el liderat
VA GOLEJAR EL TORREFORTA (1-4)

El Camarles va empatar amb un gol de Ruival, al mint 85, contra el Gandesa. Un gran partit.

El R. Bítem, en un gran partit, va golejar la Riera (3-0). Jota i Ma-
rio i ‘pichi’ Miguel (en porta 9) a la represa van marcar. Segons el
tècnic, Nacho Pérez, “partit molt complert, potser va ser el nostre
millor en tots els aspectes. Vam ser un equip molt ordenat defensi-
vament, sense donar cap tipus de concessió al rival, sent molt so-
lidaris en els esforços i en el sacrifici, concients de que davant te-
níem un gran equip, i ho havíem de fer tot molt bé per guanyar-lo.
En l’aspecte ofensiu, vam poder trobar la forma per poder sorpren-
de’ls, sent molt efectius en les transicions”. Nacho destacava al seu
equip “estem pogressant però encara ens queda per fer. He de se-
guir treballant”. I també destacava al seu darrer rival: “vull felicitar a
l’equip de la Riera, un molt ben estructurat, amb molta qualitat i amb
un estil propi. Molt competitiu”. El Remolins-Bítem visita demà dis-
sabte el CF Ampolla (16h).

Un gran R. Bítem supera la
Riera i puja a la segona plaça

QUATRE VICTÒRIES SEGUIDES

El Catalònia va trobar-se amb un Valls molt solvent en defen-
sa que, a més, es va avançar en el marcador. El primer temps
fou vallenc, amb domini i ocasions per haver marcat algun gol
més. El tècnic local va donar entrada a Cosido i a Regolf. El Ca-
talònia, a la segona meitat, va pressionar i va jugar amb més
instensitat. El partit estava obert però el Valls va haver de fer un
pas enrera. Regolf, amb un genial cop de cap, va fer l’1-2. El Ca-
talònia va buscar les remuntades èpiques i històriques al seu
camp. Leandro amb un tret des de 30 metres va marcer el 2-1
ja al final. Gol amb dedicatòria emotiva (imatge de la foto). Però
en temps afegit, el Valls va empatar. Un gol que feia justícia. Als
dos equips se’ls va anular un gol.  Foto: Jesús Cardona.  

VA REMUNTAR UN 0-1 PERÒ EL VALLS EMPATÀ AL 94’

Al Catalònia se li escapa el triomf
quan havia fet el més complicat

El Tortosa rebrà diumenge (17 h)
el Camarles. Serà una prova al lide-
ratge davant d’un equip competitiu i
que enguany s’ha armat per no haver
de passar angúnies en la lliga. El Ca-
marles té un entramat ofensiu dels
més forts de la categoria, amb juga-
dors com Edgar, Teixidó, Felipe, Sergio Ruiz i Ruival. Amb un
gran pulmó al mig del camp: Cristian Bertomeu. El derbi serà
especial per Cristian, Ruival i Sergio Ruiz que tornen al Muni-
cipal de la capital del Baix Ebre. I també pel jove Sergi Cid.  

I diumenge rebrà el Camarles en el que
juguen Cristian Bertomeu, Ruival i S. Ruiz
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TERCERA CATALANA

El Campredó venia de guanyar del
camp de l’Horta i potser per
aquest motiu no va afrontar el par-
tit ab l’Ascó amb la intensitat
necessària. Des del primer minut
els asconencs van estar ben
posats i van anar per feina. I ja
ben aviat, Oriol, posava el 0-1,
aprofitant la fragilitat local. El
davanter asconenc és segon
pichichi amb els quatre que va fer
a Campredó. Amb el 0-1, el partit
encara va estar obert però dos
gols més abans del descans van
deixar-lo sentenciat. A la represa,
van arribar cinc gols més.

El líder l’Ametlla va perdre el primer
partit. Va ser una tarda festiva, amb
la presentació del futbol base. Un
acte ben organitzat, amb moments
emotius, amb el reflex del present i
el futur del club. Molta vida del futbol
de la Cala. Però la Sénia no va ser
un invitat a la festa. Se’l veu molt
més armat defensivament i va saber
contenir els intents locals. I, a més,
en un moment clau (48 i 50) va deci-
dir. Dos victòries seguides.

L’AMETLLA-LA SÉNIA 0-2

Roquetenc i Santa Bàrbara van
empatar en un partit en el que va
haver de tot. D’entrada, molta
igualtat. Fins que va arribar l’ex-
pulsió de Ramon. El Roquetenc,
habituat a jugar amb deu, va
saber adaptar-se millor al partit,
tenint dues ocasions i avançant-
se amb gol de Víctor, aprofitant
un rebuig del porter rival. El Santa
havia tingut la seua opció amb
remat creuat de Toni. Però llavors
fou el S. Bàrbara qui es va quedar
amb inferioritat per les expulsions
de Ximo i Gerard. El Roquetenc
va fer un pas enrera i el Santa va
insistir fins el gol de Roda.

El Flix va assolir la segona victòria
fora de casa. Ja a Roquetes va evi-
denciar simptomes de millora, per-
donant el partit. I a Corbera va
guanyar el segon de la lliga. Tot el
que vagi acumulant serà positiu per
quan estigui reforçat i quan li vin-
guin tots els partits seguits com a
local. Llorenç Peral i Oleguer, a la
sortida d’un córner, van posar el 0-
2. El Corbera, limitat per la va pres-
sionar i va tenir opcions a la repre-
sa, però el gol de Roger va arribar
tard. 

Deltebre i Batea van oferir un par-
tit obert en el que hagués pogut
passar de tot i en el que van
haver-hi jugades polèmiques. Els
locals van remuntar el gol inicial
del killer Agustí. Camarero i
Alejandro van marcar. El Batea va
reaccionar i Xatet va empatar. I va
poder fer el tercer si bé el
Deltebre també havia tingut  pos-
siblitats.  

DELTEBRE-BATEA 2-2

L’Aldeana ja porta 13 punts de
15. S’ha refet. El Ginestar es va
avançar amb gol de Cano. El par-
tit va estar igualat però amb
domini visitant que ja va perme-
tre remuntar abans del descans.
A la represa, tercer gol visitant.
El penal que va transformar Aleix
donava vida al Ginestar. Però fou
un miratge. La clau fou el 2-4
poc després. Tot sentenciat.
Robert va fer 3 des gols aldeans.

GINESTAR-ALDEANA 2-7

El filial partidalenc va sumar tres
contra el Perelló (1-0). Els visitants
no van jugar ben posats i, a més,
van estar desencertats cara el gol,
fallant ocasions davant de porteria
com una de Xixo. Els partidalencs
van anar més per feina, amb més
intensitat i actitud. Aleix Franch va
marcar l’1-0 i la falta de punteria va
ser la causa de no decidir abans. 

El Móra la Nova va sumar una victòria
important davant d’un Horta que, amb
dues derrotes, ha vist frenada la seua
reacció. El partit va estar igualat fins la
represa, quan Aleix va fer l’1-0. La recu-
peració d’aquest jugador està sent
clau per al Móra. Amb l’1-0, l’Horta va
intentar-ho sense poder empatar i a la
contra, el Móra va tenir més espais.
Aleix va sentenciar amb el 2-0. Els dos
equips estaven limitats per les baixes.

El Vilalba i l’Olimpic van empatar en un
partit en què els locals van jugar amb
Abdul de porter a la represa una vega-
da Miki, que havia aturat un penal al
primer temps, va haver de marxar.
L’Olimpic va acabar molest amb l’arbi-
tratge per un gol anulat i diversos
fores de joc xiulats. El locals, que con-
tinuen sense guanyar a casa, van
tenir les seues opcions, sense encert.
L’Olímpic ha sumat 11 punts de 15.

Molt obert L’Aldeana, disparada Primera derrota del líder

ROQUETENC-S BÀRBARA 1-1

Va haver de tot
CORBERA-FLIX 1-2

El Flix millora
CAMPREDÓ-ASCÓ B 0-8

L’Ascó, molt superior

J I MARIA-PERELLÓ 1-0

Aleix Franch va decidir

M. NOVA-HORTA 2-0

Aleix és letal

VILALBA-OLIMPIC 0-0

I Abdul de porter

-Joan Aregio va debutar en
el retorn al Vilalba. D’altra
banda, Abdul, jugador del
Vilalba, va protagonitzar la
nota curiosa de la jornada
quan va haver de posar-se
sota els pals, una vegada
Miki, que havia aturat un
penal al primer temps, va

haver de marxar.

-Lluís Castelló va debutar
amb el Corbera. Fou 

jugador de l’Ascó Escola,
Ampolla, Cambrils i la 

temporada passada estava a
l’Hospitalet.  Va debutar

diumenge. No serà el darrer
reforç del Corbera. Equip
que té baixes com Òscar
Gilabert i Òscar Colat.

QUARTA CATALANA

El Pinell va guanyar al camp del filial del Camarles (2-4) i pel golavera-
ge es situa líder de la classificació, amb els mateixos punts que el Ca-
talònia (13). Alberto va fer el 0-1. Reverté marcava el 0-2. Aarong re-
duia distàncies, però la clau fou que acte seguit, Reverté feia el tercer
després d’una bona jugada d’Aitor. Aquest gol va fer mal als camarlencs
que van perdre pistonada. Reverté culminava el seu hat trick i decidia
el duel, tot i que la relaxació visitant i els canvis van portar al Camarles
a fer el 2-4. El Catalònia, per la seua part, va aconseguir una victòria
treballada al camp de l’Ebre Escola (2-3). Els de la Santa Creu van po-
sar-se per davant amb el 0-3, amb dos gols del juvenil Quim. L’Ebre Es-
cola va pressionar a la represa però els gols arribarien tard. La Galera
puja a la tercera plaça amb la golejada a l’Arnes per 4-0, amb tres gols
de Pau. I ja es situa en zona amb aspiracions. L’Amposta va vèncer el
Bot (2-1) i el Sant Jaume es va refer contra el Roquetenc (2-0). 

El Pinell és ara el líder

L’opinió de Joaquin Celma. EL MINUT 91

Estic segur que el dia que se’n vagi Súper-Teixidó d'aquest món Déu li encomanarà ser entrenador del
regne dels pels núvols del Montsià. Vull retre un homenatge a un dels millors entrenadors que hem tin-
gut i que tenim: Súper-Teixidó, el filòsof, el showman, tècnic explosiu, l'actor... posen-li la paraula que
vostès vulguin. Els jugadors el defineixen com "estratega, savi, intel·ligent, bromista, afectuós, bona
persona, amb caràcter, sincer, que va de cara...treu el millor de cada jugador, amic dels seus amics,
professional, implicat, motivador, pràctic, proper, guerrer, ambiciós, entusiasta, tàctic., perfeccionista,
li encanta tenir l'equip col·locat al seu lloc, defensor incondicional dels seus jugadors, dur i directe quan
parla, veu les coses abans que passin, un enamorat del futbol,   seriós al camp i divertit fora d'ell. Un
dels jugadors que millor el coneix és Cristian Bertomeu que va ser capità de la Rapitenca: "és un crac
com a persona i com a entrenador”. Ferran Roig que també va estar amb ell a l’equip rapitenc em diu:
"una frase que em va impactar, dins de totes les que té per la seua ironia, fou: si en sé més em mo-
ro". 
‘Teixi’ quan veu a un jugador, en cinc minuts sap si és bo i dolent, quan s'inicia un partit de competició
als cinc minuts ja té la lectura del rival i de com pot anar. Pot canviar l'estratègia en un segon. Al  mís-
ter del Santboià no li agrada enfrontar-se a ell. Em diu: "els seus equips són molt armats i treballat, sa-
ben a que juguen i són rivals incòmodes". Encara que entrena a un equip amateur s’ho agafa com un
professional. A la Rapitenca entrenava 5 dies a la setmana; a Amposta quatre i a més en els desplaça-
ments, a l’autocar, només poden anar els jugadors i directius. Res de núvies, familiars o aficionats. En-
trenador des de 1993 en els equips de Barra de Miño, Carballino, Orense, Guadix, Real Jaen, Còrdo-
va, Novelda, Carolinense, la Rapitenca en dues etapes, amb un total de 7 temporades, i dos a
Amposta. Té un rècord Guiness: sent cuer a Segona divisió B amb el Guadix va elimininar de la Copa
el València de Cúper. I amb el Novelda, al Barça, de Van Gaal. 
Com a jugador va militar a 1a divisió al Burgos, Salamanca, Osasuna i a Segona, amb el Mallorca, Ou-
rense, Elx i Carballino. Com a professional porta 44 al futbol,   o sigui gairebé tota una vida. Tenia una
feina, un dia va arribar en un Banc i un dia va arribar per dir que la deixava  perquè volia ser entrena-
dor. I així va començar la seua aventura de recórrer mitja Espanya. Carretera i manta. Fins que un dia
va rebre l'oferta de la Rapitenca, era una primavera de 2007. El morenc, German Inglés, que havia es-
tat sota les seues òrdres, va donar bons informes. Van cessar a Albert Viñas. La Rapitenca estava en
posicions complicades i amb l'arribada de Teixidó no només es va salvar sino que en deu jornades es
va quedar en el lloc 11. Llavors va començar aquesta relació d'amor amb el club del Montsià, amb
alts i baixos, però destacant que va estar a punt de fer un play-off d’ascens. El van cessar en 2009,
anant classificats en la posició 5. Diuen que no va ser una decisió directiva sinó que foren els pesos
pesants del vestidor perquè no jugaven. Va anar a Amposta d'entrenador del juvenil. Aquell any, com
era soci de la Rapitenca, va anar a l’assemblea i va dir quatre veritats. Pur caràcter; va tornar a la Ra-
pitenca i el va ascendir a Tercera i el va mantenir a la temporada següent. En la posterior, amb un
equip sense recursos per les nombroses baixes, va baixar. No va ser renovat per coses del futbol. Des
de llavors, el secretari  tècnic, Fernando Garcia, i Teixidó només parlen de la vida. Res de futbol. E s va
refredar la relació en aquest sentit. Teixidó morirà entrenant. No li importa agafar a un equip de Quar-
ta catalana o un equip de futbol base per transmetre el que sap i la seua experiència. És un home que
respira futbol per tots els costats. Tenir a aquest entrenador és un luxe i està capacitat per entrenar
un Nàstic, Reus o qualsevol equip de segona divisió. És un home inquiet de paraules i en la seva vida,
per això ha recorregut tota Espanya primer com a jugador i després com a entrenador. Quan va arri-
bar a la nostra terra, primer es va enamorar de com es viu aquí el futbol,   després de l'arròs i un dia
va creuar-se amb la mirada d'una dona rapitenca, Montse, i el seu cor li va donar un tomb, es va ena-
morar. Diuen que per l'amor no hi ha edat i per al futbol, menys. Els avançaré una exclusiva: Teixidó
tornarà a ser entrenador de la Rapitenca. Quan? Abans del 2018. Avui és dissabte, quan acabo de re-
dactar aquest article. Són dos quarts d’onze del matí i Teixidó fa el seu entrenament. No descansa ni
dissabtes, i menys diumenges, que hi ha partit, i dilluns, com a s'avorreix, dóna unes xerrades de fut-
bol en una residència de gent gran, a L’Onada la Ràpita. Teixidó tindrà 90 anys i seguirà entrenant amb
quatre crits, amb estratègies. Perdrà 6-0. No dirà res, però dimarts a l'entrenament no només dirà 4
veritats; pegarà quatre crits, espantarà el personal i el següent diumenge guanyarà perquè ell parlarà
amb Déu abans de dormir-se per demanar-li aquesta sort que de vegades fa falta en els partits. I Déu
dirà: "T'ho donaré però ja saps que quan arribis aquí, seràs l’entrenador dels núvols del Montsià”. Li he
llegit a Teixidó aquest article abans de ser publicat. Al final, es va emocionar: "Jo no em mereixo aquest
article”. Gràcies Teixidó, ja no ets de Barcelona,   ets un rapitenc més, ets el millor entrenador d'aques-
ta comarca. Algú ho dubta?. Potser hi haurà algun lector que no li agradarà l’article, que no li agradarà
Teixidó. L’únic que puc dir és està fet amb sentiment i per la meua interpretació del que coneixo a An-
toni Teixidó. Entenc també que els genis són admirats per uns però també dilapidats per uns altres. I
en aquest territori costa molt acceptar quan un és un geni. I Teixidó, per a mi, ho és. 
1A CATALANA - ELS TRES EQUIPS DE CINEMA. L'Amposta va fer una primera part dolenta a Te-
rrassa. Descans i tres canvis. Gustavo, Jony i Dani Fatsini es van quedar al vestidor i van sortir Òscar
Benet, Obi i Arnau Bertomeu. I van revolucionar el partit. Vaig dir que la Rapitenca podria pujar i ja és
segona. Aquest equip enamora. I només ha perdut un partit. El Jesús i Maria sense Mauri, Cuenca,
Cornejo i Borrull va guanyar el Santboià que estava imbatut i que va tenir l'àrbitre de cara amb tres
gols anul·lats. Els locals van fer dos pals.
2A CATALANA. EL TORTOSA PUJARÀ SEGUR.
A Jesús, vendaval de gols; el Catalònia perdia al minut 70 i va remuntar, però al final el Valls va empa-
tar en l'últim sospir. Gust agredolç. Aquest Remolins-Bítem ja funciona. El tàndem Jota/Miguel explota.
Van guanyar a l'únic equip que quedava invicte, La Riera. Ara tenen un calendari molt difícil. Ull a la da-
da: l’Ulldecona només ha perdut un partit i aquest en la primera jornada (a Tortosa). El Tortosa és líder.
Ascendirà segur i amb un Arnau esplèndit. El Camarles la temporada passada a l'equador de la lliga
portava 13 punts, ara ja els té. Va empatar davant d'un gran Gandesa que fou el millor equip amb el
que s'ha enfrontat. Això de l’Alcanar no té nom amb una plantilla modesta, amb gent de casa, en cinc
jornades ja porta quatre victòries. Capera va jugar a tocar la pilota però Ivan i Adrià no van perdonar.

Teixidó, un Déu o un diable?

La Cava ja despega; primera victòria fora i només una derrota en les últimes sis jornades. Godall, en
tres jornades ha encaixat 14 gols. Ho va intentar i quan ja podia entrar en el partit, el tercer gol visitant
va decidir.
3A CATALANA-OLIMPIC, JESÚS   I MARIA I ASCÓ NO BAIXARAN. GARANTIT. L’Ametlla, algun dia
havia de perdre. Ja portaven dos partits que guanyava els últims minuts i fou contra la Sénia. La junta
va donar un ultimàtum al seu mister i ha hagut reacció amb resultats positius. Dels ascendits ja puc dir
que Ascó i Jesús i Maria no baixaran, tenen equips joves i cada vegada juguen millor. Empat de dos
candidats Roquetenc i S. Bàrbara. Estaran els dos a la jornada 34 entre els cinc primers. Ho garantei-
xo. Aquest Perelló segueix en baixes i no està fi. Crec que gairebé es pot descartar per a l'ascens.
Aquesta setmana, els jugadors van estar a mig gas. Horta, només dues victòries en 8 jornades. I no-
més 7 gols a favor. Patirà. Roquetenc segueix imbatut. Santa Bàrbara també fora de casa i va a més.
Qui comença..., bé acaba. Aquest és el cas de l’Aldeana i demà pot caure el líder al seu camp. Porta
tres partits jugant molt bé el Flix i al final arriben els triomfs: segona victòria. Va ser al camp d’un Cor-
bera minvat d’efectius i que no ha puntuat en les darreres quatre jornades. Horta, Campredó i Ginestar,
un dels tres baixarà. O dos. El Vilalba segueix sense convèncer al seu camp i l’Olímpic porta 5 jornades
invicte. No arrranca aquest Deltebre. Només una victòria en vuit jornades. No obstant, cal dir que ha
ofert una millora i que va remuntar contra el Batea, equip que va acabar empatant.
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ALCANAR
ALDEANA
AMPOLLA
AMPOSTA
ASCÓ B
AMETLLA
BATEA
CAMARLES
CAMPREDÓ
CORBERA
DELTEBRE
FLIX
GANDESA
GINESTAR
GODALL
HORTA
J CATALÒNIA
J I MARIA
J I MARIA B
LA CAVA
LA SÉNIA
M NOVA
OLIMPIC
PERELLÓ
RAPITENCA
REM BITEM
ROQUETENC
S. BÀRBARA
TORTOSA
ULLDECONA
VILALBA

ELS CRACS DE LA QUARTA JORNADA

ELS TÈCNICS 
DE LA JORNADA: 

6 DELS CRACS: 

Sergi Navarro
Ulldecona

J. A. Rius
Flix

Gerard
Amposta

Pere
Gandesa

Víctor
R. Bítem

Òscar
Rapitenca

Jaime
la Cava

Albert
J. i Maria

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  PRIMERA I TERCERA  CATALANA  (1)

ELS CRACS DE LA QUARTA JORNADA

Top secret
Dani Sereno, entrenador del Tortosa, no li ha agradat el que vaig publicar sobre ell i el seu equip.

Solució? tallar la informació. Es l’únic mister de 2a i 3a catalana que no col·labora. Suspens total.
Teixidó no va poder anar a veure el seu proper rival, que jugava diumenge a la Ràpita. El seu fill li

va demanar que anés  a veure’l a Camarles i va anar-hi.
La Rapitenca, segona, i Jesús i Maria, tercer. Vaig avisar que l’equip de Nando podria ascendir i

vaig dir fa dos anys que el Jesús i Maria podria anar camí de Tercera Divisió. I així és. 

Radiografia del futbol ebrenc
L’EQUIP DE LA SETMANA: CD ROQUETENC

És l'únic equip imbatut de la Tercera catalana i, a més, el menys golejat de la seva categoria.
L’èxit és de Subi, tècnic guanyador, i dels seus pupils. Nota negativa: dels vuit partits disputats,
4 han acabat amb inferioritat numèrica: Pere, Aleix, Otero (2), Ivan Arasa i dissabte Ramón.
Aquest equip de Subi és de sang calenta. Hi ha ganes d'ascendir i busquen un crac. Tres juga-
dors que ara no juguen estan a l'agenda: Lluís Fornés, Nico i Carlos Gilabert.

Pulsacions de la jornada
David Callarisa, la passada temporada, va marcar quatre gols. En aquesta ja els ha fet. Chimenova ba-
tre ja el rècord de la temporada passada: porta 8 jornades marcant.
Ascó B i S. Bàrbara han marcat en totes les jornades. Lequip de Parra va empatar amb nou jugadors. 
A Vilalba va passar de tot un poc. Segona part Abdul va fer de porter. Paco Muñoz, tècnic de l’Olimpic
es queixa d’un gol anul·lat i 5 fores de joc que ‘no eren’.
MAI vist a la 2a Catalana. Dels set primers, sis ebrencs. Rècord Guiness i amb menys població. Som
uns cracs.
Gran moment del futbol base de la Rapitenca a la Preferent, juvenil i infantil, tercers, i els cadets se-
gons.
El porter Nacho Aguilar ja té un preacord amb l'Amposta. Ara li manca la baixa del Vinaròs que, en prin-
cipi, no li vol donar. Ha jugat en equips de Preferent valenciana i de 3a divisió. També va estar al
Constància, i va estar durant uns mesos en un equip de França.
Presentacions futbol base. De la Rapitenca, 1000 aficionats presents. A Jesús i Maria, 900, i 400 a l’A-
metlla. Per què els familiars del futbol base no van amb els seus fills cada diumenge al futbol.
Al final del derbi Hospitalet-Cambrils, part de les dues directives dels dos equips van tenir incidents

fora del terreny de joc amb l'àrbitre quan aquest abandonava el camp.

NASI
ULIAQUE
PACO CASAS
ALEIX CUENCA
ORIOL
EDGAR
ÀLEX ALMESTOY
CRISTIAN
JOSEP MARTÍ
LLUÍS CASTELLÓ
SAMU
JAUME ESTEVE
PERE MARTÍNEZ
VICTOR CANO
JOAN ZARAGOZA
MONTESÓ
FRAN REOLID
ALBERT
ALEIX FRANCH
DAVID RAMIREZ
GERARD ESTRELLA
ALEIX
ERNEST
ERIC
ÒSCAR RODRIGUEZ
VÍCTOR
VÍCTOR BERTOMEU
DELA TORRE
ARNAU
ROBERTO
AUBANELL

JUGADOR

Jairo (Castell)
Adrian (Balaguer)
Becerra (Amp.)
Callarisa (Amp.)
Acosta (Santboià)
Mario (S Ildefons)
Èric (Catllar)
Ernesto (Subur.)
Peke (Rapitenca)
Cadmo (Terrassa)
Gerard (Subur.)
Contreras (Vila)
Avellaneda (Santb)
Adrià (Suburen.)
Xavi (Lleida B)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

1A CATALANA
Nº

6
6
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3

GOLS JUGADOR

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

2A CATALANA
Nº

9
9
9
8
8
7
5
5
4
4
4
4
4
4
4

GOLS JUGADOR

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

3A CATALANA
Nº

11
10
9
7
6
6
6
5
5
4
4
4
4
4
4

GOLS

JUGADOR

Alberto Cuenca
Ivan Taranilla
Carlos Herrero
David Gallego
Toni Cornejo
Sebas Albacar
Mauri Ulla
Victor Pujol
José Mari  
Albert Torres
Borrull

22
19
15
10
10
9
8
7
6
4
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

UD JESÚS I M. 
Nº P.

3
3

3

3

1

G. JUGADOR

Manolo Puig
David Silva
Josué Andreu
Òscar Rodriguez
Andreu Guiu
Raul Istoc
Moha Rida
Oriol
Ivan Paez
Jesús Ferreres
Sam Garcia

20
19
11
11
10
10
9
7
6
5
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

UE RAPITENCA
Nº P.

4

2
1

2

G. JUGADOR

Fernando Maña
Oriol Biarnés
Jaume Guerola
Albert Troyano
Pau Munte
Adrià Miró
Ignacio Aroca
Ricard Manya
Jordi Garcia
Alexis Pedraza
Xavi Suarez

29
20
17
12
8
6
6
5
5
4
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

ASCÓ B
Nº P.

2
10

4

3

2

G. JUGADOR

Ahmed Abou
Lachem Oudadi
Roger Vidal
Kazu
Òscar Colat
Amado Clotet
Òscar Gilabert
Gerard Moreno
Oriol Saladie
Lluis  Castelló
Marc Gonzalez

17
17
15
14
12
9
9
7
5
5
4

CF CORBERA
P.

1
7
1

2

G. JUGADOR

Marc Garriga
Àlex Vizcarro
Alejandro 
Òscar Camarero
Samu Addel
Francesc Millan
Micael Dieguez
Carlos Roca
Edgar Montserrat
Fidel Guardiola
Gerard Estorach

14
9
8
7
6
5
5
4
4
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 DELTEBRE
NºNº P.

1
1

1
1

1
2

G. JUGADOR

Xavi Royo
Aleix Figueres
Enric Sentis
Josep Cedó
Manel Martinez
Victor Lopez
Fèlix Chorto
Martí Gisbert
Sergi Anguera
Victor Cano
Deryam Alvarez

19
13
11
11
11
8
7
7
7
5
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF GINESTAR
Nº P.

1
1
1
4

1

G.

JUGADOR

Gerard Estrella
Ruben Peinado
Ramon Ibañez
Ramon Centelles
Xavi Pomada
Ferran Ventaja
Jordi 
Lluís Albiol
Xescu
Miquel Fonollosa
Marc Lleixà

24
20
14
10
10
7
7
7
7
6
4

CF LA SÉNIA
P.

10
2

2

G.

Narcís Miró
Aleix Martí
Genís Peña
Jacob Papaseit
Lucas
Ruben Barceló
Jordi Roca
Àlex Robles
Ferran Argilaga
Jordan Alvarez
Àlex Clua

26
10
10
9
8
8
7
4
4
4
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

C AT M. NOVA
NºNº P. G. JUGADORJUGADOR

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

21
19
19
17
17
6
6
4
4
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

OLIMPIC
Nº P.

4
1
2

1

1
1
4

2
5
1

1
1

1

G.

JUGADOR

Marc Vernet
Callarisa
Joan Sabaté
Rafa Ribera
Josep Becerra
Gustavo
Gerard
Omar
Aleix Cuenca
Òscar Benet
Arnau Bertomeu

15
14
14
11
10
8
7
7
5
5
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF AMPOSTA
Nº P.

4

5
2

1
4

G.

JUGADOR

Xixo
Eric Barberà
Didac Subirats
Magí Andreu
Narcís Franch
Arnau Pedreny
Jorge Donoso
Marc Andreu
Marc Toledo
Dani Robles
David Flox

21
20
12
10
10
9
8
5
5
4
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CE PERELLÓ
Nº P.

2

1
6

2

1
1

G. JUGADOR

Marc Alegre
Alfons Povill
Cristian Diaz
Ivan Martin
Maikel 
Marc Curto
Victor Bertomeu
Bonilla
Marc Prades
Ramon Castells
Aleix Chavarria

18
14
11
10
10
10
10
8
6
6
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

ROQUETENC

Nº P.

2

2
2
1
2
2

G. JUGADOR

Gerard Curto
De la Torre
Toni Calafat
Toni Domingo
Saul
Dani Porcar
Edgar
Ximo
Roda
Miguel
Pio

25
24
16
12
10
6
6
5
4
4
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

S BÀRBARA

Nº P.

4
9
4
1
2
1

1

G. JUGADOR

Albert Aubanell
John
Miquel
Abdul
Albert Arrufat
Alberto Solé
Bernabé Taberné
Esteban 
Joel Garriga
Musta
Jelti

31
24
14
10
8
7
7
7
6
6
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF VILALBA

Nº P.

2

1

1
1
1
1

3

G.

NASI
ULIAQUE
PACO CASAS
ALEIX CUENCA
ORIOL
EDGAR
ÀLEX ALMESTOY
CRISTIAN
JOSEP MARTÍ
LLUÍS CASTELLÓ
SAMU
JAUME ESTEVE
PERE MARTÍNEZ
VICTOR CANO
JOAN ZARAGOZA
MONTESÓ
FRAN REOLID
ALBERT
ALEIX FRANCH
DAVID RAMIREZ
GERARD ESTRELLA
ALEIX
ERNEST
ERIC
ÒSCAR RODRIGUEZ
VÍCTOR
VÍCTOR BERTOMEU
DELA TORRE
ARNAU
ROBERTO
AUBANELL
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PRÒXIMA JORNADA
7 i 8 de novembre 

dissabte  
Tivenys-la Galera (15.30h)

Roquetenc-Camarles
(16.30h)

Catalònia-St Jaume
(16.30h)
diumenge 

Benissanet-Ebre E (16h)
Arnes-Amposta (16h)
dissabte 31-10

Bot-Xerta (16.30h)

RESULTATS

5a jornada 4a catalana 

Ebre E-Catalònia    2-3

Camarles B-Pinell     2-4

la Galera-Arnes     4-0

S. Jaume-Roquetenc     2-0

Xerta-Benissanet  3-3

Amposta-Bot 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF  GC   P

1. Pinell 15 4 13

2. Catalònia 17 7 13

3. la Galera 13 10 9

4. Tivenys 11 7 7

5. Arnes 11 10 7

6. Amposta 3 6 7

7. Roquetenc 7 8 6

8. Ebre Escola 10 12 6

9. Sant Jaume 7 9 6

10. Bot 11 13 4

11. Xerta 8 15 4

12. Camarles 8 11 3

13. Benissanet 6 15 1

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 

Santpedor-Molins

Sabadell-Porqueres

Guineueta-Tortosa E

(diu 12h)

S Gabriel-Camp Clar

S Pere-PB Lloret

S Eugenia-S Andreu

Fontsanta-At Prat

RESULTATS

6a jornada 

Molins-S Eugenia   5-1

Tortosa E-Santpedor   6-0

At Prat-Pardinyes   3-0

S Pere-Sabadell    1-2

S Andreu-S Gabriel    2-5

PB Lloret-Guineueta    1-3

C Clar-Fontsanta   2-2

F Júpiter-Porqueres    1-4

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Sabadell 16 2 16

2. S Gabriel 24 6 15

3. S Pere 19 5 15

4. Tortosa E 16 7 13

5. Molins 16 9 13

6. At Prat 20 8 10

7. Guineueta 11 8 10

8. Porqueres 17 16 9

9. C Clar 18 9 8

10. Pardinyes 12 12 7

11. S Andreu 8 15 7

12. Fontsanta 9 12 5

13. S Eugenia 7 17 4

14. Santpedor 7 20 3

15. PB Lloret 6 32 1

16. F Júpiter 4 32 1

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA 

(7-11)

Aldeana-Tortosa E

Rem. Bítem-Alcanar

Alcanar B-J i Maria

S Bàrbara-Ulldecona

Ginestar-S Jaume

Olimpic-Gandesa

Horta-la Cava

RESULTATS 

4a jornada

Gandesa-J i Maria     1-2

Tortosa E-Ginestar   2-1

Alcanar-Olimpic  sus

S Jaume-S Bàrbara   0-3

Ulldecona-Rem Bítem   4-1

Horta-Alcanar B      2-1

la Cava-Aldeana (dia 4)

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Alcanar 32 4 9

2. la Cava 23 7 9

3. Horta 9 4 9

4. Ulldecona 14 11 9

5. Tortosa E 12 6 7

6. Alcanar 17 14 6

7. Olimpic 13 10 6

8. S Bàrbara 10 9 6

9. J i Maria 8 19 6

10. Rem Bítem 10 19 4

11. Ginestar 6 9 1

12. Aldeana 6 12 1

13. S Jaume 1 18 0 

14. Gandesa 6 25    0

Femení 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA 

(7-11)

Alcanar-Catalònia

Aldeana-Rapitenca

Amposta-Canareu

Tortosa descansa

J i Maria-Roquetenc

Perelló-Vinaròs

Ametlla-la Sénia

RESULTATS

3a jornada 

Tortosa-Roquetenc      2-3

Canareu-Aldeana  0-3

la Sénia-Perelló    1-1

Vinaròs-J i Maria    2-1

Rapitenca-Alcanar   3-2

Catalònia-Ametlla         5-1

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC   P

1. Rapitenca 17 3 9

2. Aldeana 15 1 9

3. Catalònia 16 8 9

4. Amposta 5 3 6

5. Vinaròs 7 4 6

6. la  Sénia 3 8 4

7. Roquetenc 4 4 3

8. Tortosa 8 6 3

9. Canareu 0 3 1

10. Alcanar 3 7 1

11. Perelló 5 10  1

12. J i Maria 5 10  0

13. Ametlla 2 23       0

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

Roquetenc-Corbera (16.30h)
Perelló-Vilalba (16.30h)
Olimpic-Deltebre (17h)
Aldeana-Ametlla (18h)
Horta-Ginestar (16h)
Batea-Campredó (18h)

diumenge 
Ascó-Móra Nova (16.30h)

J i Maria-Flix (18h)
S Bàrbara-la Sénia (18.30h)

RESULTATS

8a jornada, Tercera catalana  

Roquetenc-S Bàrbara 1-1

J i Maria-Perelló 1-0

M Nova-Horta 2-0

Campredó-Ascó 0-8

Vilalba-Olimpic 0-0

Ginestar-Aldeana 2-7

Deltebre-Batea 2-2

Corbera-Flix 1-2

Ametlla-la Sénia 0-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. L’Ametlla 8 19 8 21

2. Batea 8 18 10 16

3. Roquetenc 8 14 7 16

4. S Bàrbara 8 27 18 15

5. Ascó 8 21 17 14

6. Aldeana 8 19 12 13

7. Perelló 8 13 10 13

8. Móra Nova 8 13 12 12

9. Olimpic 8 16 13 11

10. Vilalba 8 10 9 11

11. la Sénia 8 11 9 10

12. Corbera 8 13 12 10

13. J i Maria 8 14 19 10

14. Deltebre 8 12 15 7

15. Flix 8 10 16 7

16. Horta 8 7 19 6

17. Campredó 8 10 25 4

18. Ginestar 8 9 25 4

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

Cambrils-Catalònia (18h)
Ampolla-R Bítem (16h)

Ulldecona-Torreforta (16.15h)
la Riera-Godall (16.30h)
Gandesa-Alcanar (17h)

diumenge 
la Cava-R Bonavista (15.30h)
Roda Berà-Hospitalet (16.30h)

Valls-Canonja (16.30h)
Tortosa-Camarles (17h)

RESULTATS

8a jornada, Segona catalana

Catalònia-Valls 2-2

Canonja-Ulldecona 0-3

Torreforta-Tortosa 1-4

Godall-R Bonavista 1-4

Camarles-Gandesa 1-1

Rem. Bítem-Riera 3-0

Roda Berà-la Cava 1-2

Alcanar-Ampolla 5-0

Hospitalet-Cambrils 2-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Tortosa 8 18 9 18

2. Rem Bítem 8 18 7 16

3. Gandesa 8 16 7 16

4. Ulldecona 8 15 9 15

5. Cambrils 8 18 7 14

6. Alcanar 8 20 15 14

7. Camarles 8 13 12 14

8. La Riera 8 12 11 13

9. la Cava 8 18 14 12

10. R Bonavista 8 15 8 11

11. Catalònia 8 13 12 11

12. Ampolla 8 10 18 10

13. Valls 8 11 17 8

14. Roda Berà 8 11 18 8

15. Torreforta 8 9 14 7

16. Canonja 8 3 13 4

17. Hospitalet 8 7 20 4

18. Godall 8 5 21 2

Segona catalana

Els
resultats
de la

jornada

L’Ascó afronta una
setmana de 3 partits.
Diumenge va perdre al

Prat i dimecres va empatar
a casa amb l’Europa.

Tres partits
PRÒXIMA JORNADA 

Júpiter-Morell
Rubí-Muntanyesa
Granollers-Masnou
Prat-Figueres

Sabadell-S. Andreu
Terrassa-Gavà

Peralada-Ascó (diu 17h)
Manlleu-Cerdanyola
Santfeliuenc-Palamós
Europa-Vilafranca

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Prat 11 7 3 1 24 9 24
2. Gavà 11 6 4 1 20 11 22
3. Júpiter 11 6 3 2 19 12 21
4. Muntanyesa 11 6 1 4 18 14 19
5. Sabadell 11 5 3 3 16 8 18
6. Granollers 11 5 3 3 15 12 18
7. Ascó 11 5 2 4 14 13 17
8. Figueres 11 4 4 3 16 9 16
9. Manlleu 11 5 1 5 12 13 16
10. Cerdanyola 11 4 3 4 14 13 15
11. Vilafranca 11 4 3 4 17 20 15
12. Europa 11 3 5 3 15 9 14
13. Palamós 11 3 4 4 12 19 13
14. Terrassa 11 4 1 6 12 23 13
15. S Andreu 11 3 3 5 14 16 12
16. Morell 11 3 2 6 11 18 11
17. Rubí 11 3 2 6 9 20 11
18. Masnou 11 2 4 5 10 17 10
19. Santfeliuenc 11 1 5 5 9 15 8
20. Peralada 11 1 4 6 9 15 7

Tercera divisió RESULTATS
11a jornada, Tercera divisió

Gavà-Granollers 1-0
Palamós-Júpiter 2-1
Muntanyesa-Manlleu 3-1
Cerdanyola-Peralada 3-0
Ascó-Europa 1-1
Vilafranca-Prat 1-1
Figueres-Terrassa 3-1
Masnou-Santfeliuenc 2-2
Morell-Sabadell 0-1
S. Andreu-Rubí 6-0

PRÒXIMA JORNADA 
Terrassa-Vilanova

Reddis-J i Maria (dis 17h)

Santboià-Balaguer

Castelldefels-V Alegre

Catllar-Torredembarra

Vilaseca-Viladecans

Igualada-St Ildefons

Suburense-Rapitenca (diu 17h)

Amposta-Lleida (diu 17h)

RESULTATS

8a jornada, Primera catalana

Torredem.-Igualada 0-1

Viladecans-Castelldefels 1-0

Terrassa-Amposta 1-2

Vista Alegre-Catllar 1-0

S Ildefons-Suburense 1-2

Rapitenca-Lleida 2-1

Vilanova-Reddis 2-0

J i Maria-Santboià 2-1

Balaguer-Vilaseca 0-0

Primera catalana

Una acció del partit Ascó-Europa (1-1), de dimecres passat. 
IRIS SOLÀ

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Balaguer 8 12 4 18

2. Rapitenca 8 15 7 17

3. J i Maria 8 13 8 16

4. Terrassa 8 11 8 16

5. Suburense 8 17 11 14

6. Vilanova 8 12 6 14

7. Igualada 8 9 4 14

8. Santboià 8 12 6 13

9. Lleida 8 12 11 13

10. Viladecans 8 10 12 12

11. Vilaseca 8 9 9 11

12. Castelldefels 8 12 11 10

13. V Alegre 8 12 15 10

14. Amposta 8 12 17 10

15. S Ildefons 8 12 13 7

16. Catllar 8 6 13 4

17. Torredembarra 8 3 17 1

18. Reddis 8 6 23 0
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PRESENTACIONS DE FUTBOL BASE DE LA UE RAPITENCA I UE JESÚS I MARIA. GRAN AMBIENT, COM TAMBÉ AL SEU DIA A LA SÉNIA I DIUMENGE A L’AMETLLA, AMB MOLT DE
PÚBLIC QUE CALDRIA DESITJAR QUE ES MANTINGUÉS CADA CAP DE SETMANA.

Protagonistes de la setmana

Bonàs, seriós de
caràcter però quan
parla diu veritats
amb només dues
paraules. No és un
jugador molt xerraire
però les seves botes
desprenen música
quan toca una pilota.
Porta més de 65 gols
en el Batea en les
tres ultimes tempo-
rades. És un crac
que podria jugar
tranquil·lament a 2a.
catalana però ell és
feliç al Batea, és feliç
al seu poble, Miravet,
és feliç en la seva
vida.
Pregunta: Qui t’ha
recolzat més en el fut-
bol?
Resposta: El meu pare
i la meva mare; no es
perden ni una partit.
P: Ets de Miravet. No hi
ha futbol...
R: I el camp està aban-
donat. A hores d’ara,
som tres jugadors mira-
vetans que juguem a
altres poblacions: Joan
Galende, Miguel Rozas i
jo. 
P: El teu lema de la
vida?. 
R: Viure i deixar viure. 
P: Demana un desig a
la vida.
R: Tornar a estar els
familiars que malaura-
dament ja no estan
entre nosaltres.
P: Has plorat en un par-
tit de futbol?.
R: Jugava amb
l’Olimpic, un partit con-
tra el S. Bàrbara. Vaig
veure des del camp a la
meua mare que feia
molt mala cara. Vaig
deixar el partit. El meu
avi s’estava morint.
P: Marcar un gol és l’èx-
tasi?.
R: I aquella nit marxes
a dormir recordant la

jugada. Amb emoció.  
P: No t’agrada la cerve-
sa ni el vi?.
R: Bec aigua habitual-
ment. Els caps de set-
mana, un cubata o dos
o tres segons la cele-
bració que pugui haver-
hi. 
P: La temporada pas-
sada vas rebre moltes
ofertes....
R: Si, del Flix, Corbera,
Ascó B, Móra la Nova,
R Bítem...però estic
molt agust a Batea,
amb els companys, l’afi-
ció i la directiva. Em
tracten força bé. Tenim
un gran ambient. I els
diners no són el més
important. 
P: Es veritat que hi ha
jugadors que abans
d’un partit us poseu
gomina?
R: Si, jo sóc un d’ells. I
ben pentinat. A veure si
trobo novia que, de
moment, no en tinc. 
P: Què t’agrada d’una
dona perquè pugui ser
la teua parella?
R: Que sigui bona per-
sona, sincera i que em
cuide.
P: M’han dit que ets un
bonàs?
R: Sí, però se me’ls
toquen, m’enfado molt. 
P: Un vici?
R: Anar al gimnàs.
Quan hi vaig hi estic una
hora i quart.  
P: Compta’m una anèc-
dota?.
R: Una vegada, en un
partit, jo estava, d’en-
trada, a la banqueta. El
davanter que havia de
jugar no arriabava i el
mister va decidir que
jugués jo. Vaig fer dos
gols. El davanter que va
fer tard va estar una
setmana sense parlar-
me. 
P: Per què els hòmens

no plorem més?
R: Som mé durs, o
també volem aparentar-
ho.  
P: Quan feu un gol, us
abraceu, us feu un petó
i fins i tot us doneu un
copet al cul...
R: (jeje). Si algú em fa
un copet al cul, igual
por rebre un carxot...
P: Els hòmens, només
parlem de futbol i
dones...?
R: El que ens agrada...i
de motos també.
P: Com vas començar
a jugar a futbol?
R: Al pati de casa
meva. Després vaig
incorporar-me a l’infantil
del Móra la Nova. Amb
el cadet, ja vaig marcar
35 gols. Al segon any
de juvenil em crida
Jesús Fernández Garcia
de l’Ascó per jugar a la
tercera regional i amb
el juvenil. Aquella matei-
xa temporada marxo a
l’Olimpic i jugava els
dissabtes amb el juvenil
i amb el primer equip
els diumenges. Allí
estava Venancio, tècnic
dur i seriós. Ens prepa-
rava molt bé fisicament
i cap jugador li podia
pujar a cavall. Es feia
respectar i li teníem
molt respecte.. Vaig
estar sis temporades a
l’Olímpic i amb Narcís
vam aconseguir l'as-
cens a 2a catalana,
vivint partits amb més
de mil espectadors
contra el Móra la Nova i
el Pinell, el dia de l’as-
cens.
P: Fitxes pel Pinell de
Pachan, on vas jugar de
central.
R: Volia provar-me com
a central i vaig jugar en
aquesta posició, no va
anar molt bé ja que em
van expulsar set vega-

des però, tot i això,
vaig marcar 11 gols.
Després vaig fitxar pel
Batea i porto aquí 3
campanyes. La primera
vaig fer 18 gols, la
segona, 36 i aquesta
en porto 11. He tingut
2 bons entrenadors,
Joan Vallès, molt bona
persona i ara Àlex
Curto amb qui he après
coses que no sabia.
P: Aquest any estàs
que te’n surts. Un gol i
mig de promig.
R: Serà la confiança, la
motivació, som més efi-
caços, juguem diferent
i això que estic sol a
dalt,  però tot l’equip
ajuda en atac i en
defensa. I està Jordi
Vilanova que fa bones
passades perquè té
una cama esquerra de
cinema.
P: Diuen que els àrbi-
tres quan xiulen a Batea
són casolans. Què en
penses?.
R: No sé perquè es diu
això. Es cert que a

Batea hi ha molta afició
però els àrbitres poden
ser casolans també a
altres camps. Jo el que
crec és que en segons
quins partits de màxim
rivalitat, no poden
enviar àrbitres tan
joves. Penso que els
més veterans donen
més garanties en par-
tits més complicats.
P: Entens els entrena-
dors?.
R: N’hi ha que si, n’hi ha
que no. N’hi ha que
només aposten per
pilotada i avant...s’ha
d’intentar arribar amb
pilota més dominada.
P: T’agrada entrenar?.
R: A mi només m’agra-
da el partidet, la
Patxanga. 
P: Un company curiós?.
R: Santi ‘Venancio’
abans del partit havia
d’anar sempre al bany. 
P: Si un nen se t’acosta
per demanar-te un con-
sell per jugar a futbol,
què li diries?.
R: Que disfruti sempre

de jugar-hi i que mai ho
deixe. Es molt bonic, et
dóna molt el futbol. 
P: És una droga el fut-
bol?.
R: Ho serà perquè una
setmana no jugo i ho
passo molt malament.
P: A quin jugador t’hi
sembles?
R: No sé, diuen que
Ibrahimovic.
P: De quin equip ets?.
R: Del Batea i del
Barça.
P: Què prefereixes, un
bon equip o un bon
entrenador?.
R: Un bon entrenador.
P: Què és el que t’ha
aportat més el futbol?.
R: Disciplina i amics. 
P: Quina regla del fut-
bol canviaries?
R: Poder arribar a les
convocatòries més
tard, abans d’un partit.
Penso que amb mitja
hora n’hi ha prou.
Després també canvia-
ria com aregla aquesta
que no es xiula el fora
de joc fins que la pilota

la té el jugador. Crec
que crear confusió.
P: Què fas després
d’un partit?
R: Depén de com ha
anat. El que està clar
és que si estic cansat
me’n vaig a dormir
aviat, però del mateix
cansament costa ador-
mir.
P: Tens cap ritual abans
d’un partit?
R: Abans de sortir de
casa em poso música,
per relaxar-me.
P: Un marcatge dur?
R: Noto que els estran-
gers que juguen al nos-
tre futbol fan marcat-
ges més durs, al menys
és el que he compro-
vat.
P: Si un aficionat rival
t’insulta durant el partit,
com reacciones?
R: Me’l quedo mirant,
pensant que ja pot dir el
que vulgue, que ell no
jugarà i potser mai
podrà fer-ho.
P: Quin olor fa un vesti-
dor?
R: A mascle.
P: Celebres els gols?
R: Un gol l’has de cele-
brar, però depèn de
l’estat d’anim, de la
situació del partit, es
celebra més o menys. 
P: Si arries a una illa
deserta amb 50 dones?
R: Em quedaria, sense
dubte. 

By: Joaquin Celma

XX
FOTO CELMA

AVUI: AGUS, JUGADOR DEL CF BATEA

PROPERA SETMANA: 

JOSEP SUBIRATS

22 «L’Ibrahimovic ebrenc»
MATADOR DE L’ÀREA RIVAL
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El delegat del Govern a les
Terres de l’Ebre, Xavier
Pallarès, juntament amb
l’Albert Segura, president del
Club Trail Roquetes
Associació Esportiva i
Cultural; Jordi Pallarés; el
director general de Kebo
Events, i la Cinta Espuny,
representant territorial de
l’Esport, han presentat aques-
ta setmana la II Ultra Trail
Estels del Sud, que recorrerà
una ruta circular pel Massís dels Ports.
Xavier Pallarès ha destacat la rellevància d’aquesta prova que “uneix la pràctica de l’esport, d’un
alt nivell, en la promoció dels nostres espais naturals, ja que recorre zones dels Ports de paisat-
ges espectaculars i permet donar a conèixer lloc emblemàtics”. La ruta dels Estels del Sud, cre-
ada fa més de 10 anys, compta amb els refugis de Caro, Paüls, Arnes, Beneït i Font Ferrera com
a punts de referència. La primera edició de la prova va comptar amb 230 inscrits en els seus dos
formats de Ultra i Half Trail. En aquesta segona edició presenta dues novetats que són la ubica-
ció de la sortida i arribada de la mateixa serà Arnes i la pujada al cim del Massís dels Ports a Caro
(Roquetes). També la Half Trail que complementa l’Ultra Trail tindrà Arnes com a punt de sortida i
arribada i la Mitja Marató de Muntanya es disputarà entre Arnes i Beseit.

II Ultra Trail Estels del Sud al Massís dels Ports
29, 30 D’ABRIL I 1 DE MAIG LES VINYES DEL CONVENT CB CANTAIRES TORTOSA. (74-76)

Aquest cap de setmana, tots els equips del volei Roquetes van jugar a casa. Començant per la
base masculina, que van rebre al F.C.Barcelona. El cadet masculí va perdre per un contundent
0-3 amb parcials (15-25, 12-25 i 6-25). El juvenil, va realitzar un dels millors partits de la jorna-
da, guanyant per un ajustadíssim 3-2 amb parcials (25-20, 25-20, 23-25, 15-25 i 18-16). 
Per altra banda, el juvenil i el cadet femení, van rebre al C.V.Martorell. Les cadets van perdre
per 0-3 amb parcials (14-25, 14-25 i 20-25) i les juvenils van guanyar per 3-0 en parcials (25-
23, 25-21 i 25-23). El sènior femení va rebre a les Panteres Grogues. Aquestes encara no saben
que és la victòria a casa, ja que van perdre per 1-3 amb parcials (22-25, 9-25, 25-17 i 11-25).
Per últim, el sènior masculí  rebia a l'últim de la classificació, al Llars Mundet. Tot i que els locals
presentaven nombroses baixes, van realitzar un gran joc i van guanyar per 3-1 amb parcials (25-
17, 21-25, 25-20 i 25-23). 

Visites del BarçaC VOLEI ROQUETES

Ofici, confiança i recompensa final
Sens dubte cap visita fora de
casa serà gens plàcida. Tots
els equips treballen per a com-
petir i guanyar. L’enfrontament
amb el C.B La Palma A, un
equip que venia d’encistellar
88 punts a l’anterior partit, en
seria una altra mostra. L’equip
de Les Vinyes del Convent
Cantaiers va guanyar el primer
quart per la mínima, 15/16 i
en el segon aconseguiria treu-
re una petita renda amb un
13/19. Malgrat això, com ve
estant una constant en gairebé
tota la temporada, el tercer
quart seria desastrós, amb un
20/14, després de treure fins
a +12 de diferència. El darrer
quart es va tornar a guanyar
per la mínima.
A falta d’un minut per el final es
perdia de 5 punts però l’equip
tortosí mai va deixar de creure
que tot era possible, que si es

tancava el partit amb calma i
bons moviments ofensius i
defensius la victòria seria per a
l’equip roig. I així va ser,
emportant-se se cap a casa
con un 74-76, que permet
mantenir la segona posició en
la classificació general.
L’aportació a l’equip va ser de:
David King 26 - Luc Archimede
14 - Sandy Jr 11 - Dani
Valldeperez 8 - Sergi
Domenech 8 - Miki Novovic 7 -
Kiliam Riverol 2 - Xavi Fortuño -
Iván Pitarch - Sergio Galera -
Stefano Coari - Pol Garcia .
Ara toca pensar només en la
visita del líder el Café Di Mare
C.B Salou, ‘esperem a tots els
aficionats per a omplir el pave-
lló de Ferreries el proper diu-
menge dia 1 a les 19 h’. 
Trobant el camí -Sots 25-
Victòria a Segur (44-65)
Junior Interritorial.

Derrota amb el CB Cornellà
56-89.
Infantil Masc.: CB Cantaires
Tortosa 40-53 CB Valls
Cadet Femení: CB Cantaires
Tortosa 51-Reus Deportiu 52
Preinf. Masc.: Reus Deportiu
26 - 58 CB Cantaires Tortosa
Cadet Masc. A: El CB
Cantaires Tortosa 44-67 CB
Amposta.

FUTBOL FEMENÍ

El Club Handbol Amposta Lagrama, màxim referent al nostre territori, va visitar la pista del líder
Castelló (27-23). Cal destacar el bon partit, sobre tot la segona meitat. A la primera, després
d’un inici igualat, les castellonenques es van distanciar en els darrers minuts amb un 6-0 que així
ho va permetre. L’Amposta, en els últims minuts del primer acte, no va estar agressiu en defe-
na i la davallada d’intensitat la va pagar cara. Però a la represa, els canvis tàctics introduits pel
tècnic van ser rendibles. L’Amposta, més contundent en defensa i efectiu en atac, va aprofitar
també l’acomodament del líder fins posar-se amb un inquietant 21-20. Però en la recta final, la
inferioritat numèrica per les exclusions de Vila i Uliaque van determinar el 27-23. 

La Selecció Catalana sub 16
femenina va estar convocada
per realitzar el primer entre-
nament de la temporada. Ahir
dijous 29 a les instal·lacions
de l'INEFC de Barcelona.
Així mateix, la Selecció
Catalana sub 18 femenina
també va estar convocada
ahir per dur a terme el primer
entrenament de la tempora-
da.Cal destacar a les jugado-
res del Femení Tortosa-Ebre
seleccionades per la Selecció
Catalana per als respectius
entrenaments.
SUB16 FEMENÍ:
- CLÀUDIA MONTE
SUB18 FEMENÍ:
- LAIA BALLESTÉ
- LAIA SEDÓ
- NÚRIA DESCÁRREGA.
Selecció absoluta
D’entre les convocades, cal
remarcar la trajectòria de
l’ampollera Laia Ballesté.
Amb 15 anys ja va anar a la 
selecció sub 16 i va ser con-
vocada en un partit homenat-
ge per a jugar amb la selec-
ció catalana absoluta, amb la

que va debutar. Un fet històric
que cal valorar i que reflecteix
la feina del club ebrenc i
també l’estat del futbol feme-
ní al territori. Laia segueix al
Tortosa Ebre però ha rebut
propostes per a poder jugar
al Barça B i a l’Espanyol de
Nacional.  
De moment, continua amb el
seu equip. Diumenge va gole-
jar 6-0 al Santpedor. Gols de
Núria Descarrega, Alicia,
Àngels, Anna (2) i Laia Sedó. 

El Club Handbol Lagrama fa suar al líder Castelló

Convocatòria d’entrenaments sub 16 i
sub 18 per la selecció catalana

A la tercera jornada d'handbol
Primera Catalana sènior feme-
nina, grup A, que integra un
total de vuit equips de la provín-
cia i resta de Catalunya, l'HC
Perelló continua líder invicte
després de derrotar aquest
dissabte passat el CEH
Vendrell a casa, per 30-17.
Gran victòria.  

Líder invicte
HANDBOL CLUB PERELLÓ. TRIOMF CONTRA EL VENDRELL (30-17)

HANDBOL

Infantil Femení: C.E. Tortosa 27 - H.C. Perelló 11. Infantil Masculí: C.E. Tortosa,29 (15) - H.E.
Castelldefels “B”, 15 (6).    Els equips Infantil Masculí i Infantil Femení segueixen invictes després de
4 jornades i són líders dels seus respectius grups.
Cadet Femení. C.E.H. BCN Sants UBAE 19 (11)- C.E. Tortosa, 15 (8). Cadet  Masculí. C.E. Tortosa,
25 - la Salle Bonanova, 34. Sènior Femení. C.H. Vilamajor 35 (15) C.E. Tortosa 22 (11). Derrota con-
tra el líder imbatut.
Sènior Masculí “A”. C.E. Tortosa 22 (8) - C.H. Cambrils 29 (13)
Primera derrota a casa. El sènior tortosí cau contra un gran equip, clar aspirant a l'ascens després
de reforçar-se amb jugadors de primera nacional. Tot i això, el conjunt local no va donar el partit
per perdut en cap moment i inclús es va arribar a situar per sobre al marcador durant la segona
part (19-18). No va ser fins als minuts finals quan el Cambrils va assolir una diferència al marcador
exagerada pel joc exhibit pels dos conjunts. 

Reconeixement pels ascensos
Avui divendres 30 d’octubre, el C.E. Tortosa rebrà en la 32ena. edició de l’acte d’homentatge que
ofereix el Mundo Deportivo als clubs catalans que en els diferents esports han pujat de categoría
dos trofeus commemoratius per l’ascens dels equips Sènior Femení i Sènior Masculí en el transcurs
d’un sopar al Palau de Congresos de Catalunya.

Centre d’Esports Tortosa
EN UN MINUT

CARLOS TERCER0,
SISÈ AL RÀNKING D’AL-
COBENDAS. El tirador de
la Sala Esgrima Amposta
va ser el més ben classi-
cat dels participants del
club.
OPEN INTERNACIONAL
DE REM DISPUTAT A
BARCELONA.  El 8 amb
timonel absolut del CN
Tarragona va acabar pri-
mer, seguit pel CN
Amposta, el CR Tortosa i el
Nàutic Sant Carles. En 4
skull femení, el CR Tortosa
es va imposar, per davant
del Boulogne i del Nàutic
Amposta.

LA GALERA  lidera la clas-
sificació de la Lliga catala-
na de Bitlles, amb els
mateixos punts (12) que el
Godall. Els segueix el
Vinaròs i el Catalònia amb
quatre punts. A la primera
divisió ebrenca, lidera la
Galera amb 14 punts, els
mateixos que el Godall B.

Més
poliesportiu
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«Per a tots els gustos»

Avui: Halloween cookies

INGREDIENTS:
150 g. de mantega pomada
100 g. de sucre
1 ou
300 g. de farina
un polsim de vainilla pel fondant
fondant de diferents colors
ulls per decorar
1 cullerada de mel
1 cullerada d'aigua

PREPARACiÓ:
Mesclem la mantega amb el sucre, barrejant bé, afegir l'ou i mesclar amb una llengua
de gat. Quan tot estigui barrejat, afegir la farina tamisada i la vainilla. Continuar mesclant
fins que a la massa quedi tot integrat. Embolicar la massa en un film i deixar reposar al
frigorífic, com a mínim 1 hora o el dia abans, així, la massa es treballa millor.
Estirar amb un corró, i amb la talla-galetes tallar-les al vostre gust.
Ficar sobre paper vegetal, deixant una mica de separació i ficar al forn calent a 160º de
12 a 15 minuts, fins que veiem que comencin a agafar color. Deixar refredar sobre rei-
xeta i quan siguin fredes decorar a gust.
Abans de posar el fondant, desfer la cullerada de mel amb l'aigua i pintar la galeta (no
mullar-les massa), perquè el fondant s'adapti millor.
Per a decorar, demaneu ajudar als vostres nens i, endavant la creativitat!
Bona castanyada per a tots i totes!

CELLERS PARTICIPANTS A LA FESTA DEL VI GANDESA 2015

AGRICOLA CORBERA – Corbera d’Ebre

ALTAVINS VITICULTORS – Batea

CATERRA – La Pobla de Massaluca

CELLER BÀRBARA FORÈS – Gandesa

CELLER BATEA – Batea

CELLER BERNAVÍ – Vilalba dels Arcs

CELLER CAL MENESCAL – Bot

CELLER COMA D’EN BONET – Gandesa

CELLER COOPERATIU GANDESA – Gandesa

CELLER FRISACH VINS ECOLÒGICS – Corbera d’Ebre

CELLER JORDI MIRÓ – Corbera d’Ebre

CELLER JOSEP VICENS – Gandesa

CELLER PIÑOL – Batea

CELLER XAVIER CLUA – Vilalba dels Arcs

CELLERS TARRONÉ – Batea

CELLERS UNIÓ

CENTRE  AGRÀRIA DE GANDESA

PINORD
EDETÀRIA – Gandesa

LAFOU CELLER – Batea

SANT JOSEP VINS – Bot

VINS DEL TROS – Vilalba dels Arcs

VINS LA BOTERA – Batea

7 MAGNIFICS

Per fer amb els petits de la casa
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
El cel estarà serè o poc ennuvolat. A la tarda es formaran alguns núvols d'evolució
diürna sobretot al Pirineu i prelitoral. A més, al final del dia augmentaran els núvols
baixos.

Precipitacions
No se n'esperen.

Temperatures
Les temperatures seran lleugerament més altes, tret de les màximes al litoral i pre-
litoral que quedaran semblants a les del dia anterior. Les temperatures mínimes
rondaran entre els 1 i 6 ºC al Pirineu i Prepirineu, entre els 5 i 10 ºC a la depressió
Central, prelitoral nord i litoral nord, entre els 7 i 12 ºC a la resta del prelitoral i
entre els 9 i 14 ºC a la resta del litoral. Per la seva banda, les màximes oscil·laran
entre els 16 i 21 ºC al Pirineu, Prepirineu i l'altiplà central, i entre els 18 i 23 ºC a
la resta.

Visibilitat
Visibilitat bona en conjunt, si bé al final del dia quedarà regular a punts de muntanya.

Vent
El vent bufarà fluix i de direcció variable al principi i al final del dia. Al centre de la jor-
nada bufarà entre fluix i moderat de component sud.

El temps. Previsió

MATÍ

SOL

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

23º 12°

Farmàcies de guàrdia.

Queralt, Matilde - Queralt, Montserrat 

Goles de l'Ebre, 272     (Deltebre) 977480070

Borges Ayats, Joan 

Pau Casals, 54 (L'Ametlla de Mar)  977493252/608935576

Forés Ventura, Hereus de Mª Cinta

Barcelona, 46 (St. Llatzer)   (Tortosa) 977510084

Delgado, Jordi - Delgado, Pilar       

Felip Pedrell, 1 (Alcanar)    977732291/680904459   

Albella Beltran, Mª. del Carme    

C/ Isabel Soriano Montagut, 31 (Amposta) 977702613

Borrut Valles, Josep M                  

Constància, 6     (St. Carles de la Ràpita)  977740160

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

Ara hauràs de posar tota la teva obstinació en
el teu treball de rutina i treure tots els assump-
tes pendents que se’t han acumulat. Allunya’t
de xafarderies que puguin afectar-te.

Taure
20/4 al 19/5

Si ets lliure , ara tindràs moltes oportunitats
d’iniciar una relació. Però si estàs sostenint
diverses relacions alhora, ara podries tenir
problemes. 

Bessons
20/5 al 21/6

Tindràs molta sort si et dediques a coses
relacionades amb  l’ensenyament, la pedago-
gia o la ciència, Augmentarà el teu gust per
realitzar investigacions.

Cranc
22/6 al 21/7

Contaràs amb molta capacitat per realitzar
treballs que requereixin de precisió i a més,
tindràs sort en tot el que tingui a veure amb  el
comerç. Procura no aïllar-te.

Lleó
22/7 al 22/8

Des d’avui augmentaran més els ingressos , i
encara que serà una petita quantitat, et ser-
virà de molt. Hauràs d’actuar amb calma,
sense nerviosisme.

Verge
23/8 al 21/9

Ningú nega que ets puntual, ple de zel en el
treball i aquestes són molt bones qualitats,
però vegades, et tornes maníac del detall i
vols una perfecció que no existeix, evita-ho.

Balança
22/9 al 22/10

Hauràs de fer un esforç per a dur les teves
idees a un terreny pràctic , en cas contrari  no
serviran de res. Procura  investigar a fons les
coses  i no les vegis només per damunt.   

Escorpí
22/10 al 21/11

Ara com ara et convé tenir amics i serà molt
millor si es dediquen al mateix que tu, perquè
et donaran consells o informació que seran
molt valuoses.

Sagitari
21/11 al 21/12

És possible que pensis que no estàs creixent
en l’aspecte laboral, a pesar dels teus grans
esforços. L’única cosa que has de fer és tenir
paciència, molt aviat tindràs la recompensa.

Capricorn
21/12 al 19/01

Ara estaràs més pràctic i realitzador tant en
els teus negocis com en la teva forma de
pensar. Aquest serà el moment de treure a
relluir tots el teus coneixement.

Aquari
20/1 al 18/2

Hauràs de prestar-li una major atenció a la teva
salut, poden sorgir molts petits mals deguts a
l’estrès. Podràs arreglar molts assumptes de
diners i contaràs amb suports importants.

Peixos
19/2 al 20/3

Tindràs dos disjuntives en els teves relacions de
parella, o tractes de comunicar-te obertament i
procures fer tot per a millorar la teva relació, o
permets que la situació negativa creixi. 

CARTELLERA CINES

Amposta. Cinemes

Amposta 

Telèfon 977 703 811

www.cineciudad.com

EL BECARIO
divendres 30: 18.10 – 20.10
– 22.30 – 00.35
dissabte 31: 16.00 – 18.10 –
20.20 – 22.30 – 00.35
diumenge 1, dt 3, dc 4, dj 5:
16.00 – 18.10 – 20.20 –
22.30
dilluns 2: 18.10 – 20.20 –
22.30
LITTLE BOY
divendres 30: 18.20 – 20.10
dissabte 31: 16.20 – 18.20 –
20.10
diumenge 1, dt 3, dc 4, dj 5:
16.20 – 18.20 – 20.10
dilluns 2: 18.20 – 20.10
EL ÚLTIMO CAZADOR DE
BRUJAS
divendres 30: 18.10 – 20.10
– 22.10 – 00.10
dissabte 31: 16.10 – 18.10 –
20.10 – 22.10 – 00.10
diumenge 1, dt 3, dc 4, dj 5:
16.10 – 18.10 – 20.10 –
22.10
dilluns 2: 18.10 – 20.10 –
22.10
HOTEL TRANSILVANIA 2
(CATALÀ)
dissabte 31: 16.00
diumenge 1, dt 3, dc 4, dj 5:
16.00
HOTEL TRANSILVANIA 2
(CASTELLÀ)
divendres 30: 18.10 – 20.00

– 22.00 – 00.00
dissabte 31: 16.10 – 18.10 –
20.00 – 22.00 – 00.00
diumenge 1, dt 3, dc 4, dj 5:
16.10 – 18.10 – 20.00 –
22.00
dilluns 2: 18.10 – 20.00 –
22.00
SEGON ORIGEN (CATALÀ)
divendres i dissabte: 20.30
diumenge 1, dt 3, dc 4, dj
5:20.30
dilluns 2: 20.30
PARANORMAL ACTIVITY:
DIMENSIÓN FANTASMA
divendres 30: 18.15 – 20.15
– 22.35 – 00.15
dissabte 31: 18.15 – 20.15 –
22.35 – 00.15
diumenge a dijous: 18.15 –
20.15 – 22.35
MI GRAN NOCHE
divendres 30: 18.30 – 20.30
– 22.30 – 00.30
dissabte 31: 16.30 – 18.30 –
20.30 – 22.30 – 00.30
diumenge 1, dt 3, dc 4, dj 5:
16.30 – 18.30 – 20.30 –
22.30
dilluns 2: 18.30 – 20.30 –
22.30
BLACK MASS
divendres 30: 18.00 – 20.10
– 22.20 – 00.30
dissabte 31: 18.00 – 20.10 –
22.20 – 00.30
diumenge 1, dt 3, dc 4, dj 5:
18.00 – 20.10 – 22.20 –
00.30
dilluns 2: 18.00 – 20.10 –
22.20
MARTE
divendres 30: 18.00 – 20.05
– 22.20 – 00.10
dissabte 31: 16.00 – 18.00 –
20.05 – 22.20 – 00.10
diumenge 1, dt 3, dc 4, dj 5:

16.00 – 18.00 – 20.05 –
22.20 – 00.10
dilluns 2: 18.00 – 20.05 –
22.20
PAN, VIAJE A NUNCA
JAMÁS
divendres 30: 18.00
dissabte 31: 16.00 – 18.00
diumenge 1, dt 3, dc 4, dj 5:
16.00 – 18.00
dilluns 2: 16.00
REGRESIÓN
divendres i dissabte: 20.00 –
22.00 – 00.00
diumenge 1, dt 3, dc 4, dj 5:
20.00 – 22.00
dilluns 2: 20.00 – 22.00
LA CUMBRE ESCARLATA
divendres 30: 18.10 – 20.20
– 22.30 – 00.35
dissabte 31: 16.00 – 18.10 –
20.20 – 22.30 – 00.35
diumenge 1, dt 3, dc 4, dj 5:
16.00 – 18.10 – 20.20 –
22.30
dilluns 2: 18.10 – 20.20 –
22.30
EL CORREDOR DEL LABE-
RINTO, LAS PRUEBAS
divendres 30: 22.00 – 00.20
dissabte 31: 22.00 – 00.20
diumenge 1, dt 3, dc 4, dj 5:
22.00
dilluns 2: 22.00
DEL REVES, INSIDE OUT
dissabte 31, dg 1, dt 3, dc 4,
dj 5: 16.15
ATRAPA LA BANDERA
divendres 30: 18.25
dissabte 31: 16.00 – 18.25
diumenge 1, dt 3, dc 4, dj 5:
16.00 – 18.25
dilluns 2: 18.25
LOS MIERCOLES NO EXIS-
TEN
divendres 23: 17.50 – 20.05
– 22.20 – 00.30

dissabte 24: 17.50 – 20.05 –
22.20 – 00.30
diumenge 25: 17.50 – 20.05
– 22.20
de dilluns 26 a dijous 29:
17.50 – 20.05 – 22.20

Roquetes. Cinemes Ocine
Telèfon 977504080 /

902170831 www.ocine.es

EL ÚLTIMO CAZADOR DE
BRUJAS
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
HOTEL TRANSILVANIA 2
dimecres i divendres:18.00 –
20.00 – 22.00
dissabte: 16.00 – 18.00 -
19.00 – 20.00 – 22.00 –
23.45
festius:  16.00 – 18.00 –
19.00 – 20.00 – 22.00
MI GRAN NOCHE
dimecres i divendres: 18.00 –
20.00 – 22.00
dissabte: 18.00 – 20.00 –
22.00 – 23.45
festius:  16.00 – 18.00 –
20.00 – 22.00
LA CUMBRE ESCARLATA
dimecres i divendres: 22.00
dissabte: 19.45 – 21.45 –
23.45
festius: 19.45 – 21.45
MARTE (THE MARTIAN)
dimecres i divendres: 18.35
– 21.15
dissabte:  18.35 – 21.15 –
23.45
festius: 16.00 – 18.35 –
21.15

PAN, VIAJE A NUNCA
JAMÁS (català)
dimecres i divendres: 18.00 –
20.00
dissabte: 17.00
festius: 17.00
ATRAPA LA BANDERA
dimecres i divendres: 18.00
festius: 16.00
EVEREST
dimecres i divendres: 22.00
dissabte: 21.30 – 23.45
festius:  21.30
REGRESION
dimecres i divendres: 20.00
dissabte: 17.45
festius: 17.45
DEL REVES (INSIDE OUT)
dissabte: 16.00

La Unió
Social - Flix

EL DESCONOCIDO 
diumenge 1: 18.00       

Cinema Gandesa 
EL DESCONOCIDO 
diumenge 1: 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

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

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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«»«»

Isabel Carrasco

Més Ebre: La teva obra sub-
versió, que podem veure a Lo
Pati Centre d’art de les terres
de l’Ebre d'Amposta fins al 9
de gener, ens parla d'espais
domèstics, de conflictes, d'i-
dentitat... Què ens vols donar
a entendre?
Manel Margalef: Des del
meu punt de vista existeixen
dues maneres d'aproximar-
mos al concepte d'espai pri-
vat. Una prové de l’arquitectu-
ra i sol abordar-se com un
lloc arquetípic, un model for-
mal que emmarca i orienta
les tensions que en ell es
donen cita; una altra ens arri-
ba des de l’antropologia i
aborda la privacitat com un
reflex de la identitat, una
seqüència narrativa integrada
per objectes i escenografies,
les quals remeten a actituds
psicològiques o comporta-
ments simbòlics de qui les
habita. És per això que treba-
llo al voltant de conceptes
com la memòria o la psicolo-
gia de l’espai, transportant i
reproduint diferents situa-
cions des d’aquests possi-

bles llocs revisats. Amb
aquest projecte em vull fer
ressò precisament de la inte-
rrogació contemporània
actual que deriva cap a la
recerca de “la casa”, d'a-
quest espai domèstic estanc
on habitem des del conflicte.
L’objectiu és intentar captar
la nostra pròpia identitat com
a individus, perduda en
espais mutables que no són
més que el reflex d’una
època sense ideologies ni
objectius compartits. En la
meva forma de veure, els
espais que habitem acaben
convertint-se en interlocutors
de nosaltres mateixos. Ens
retornen la imatge del que
som. Analitzar-los i decons-
truir-los ens ha d’ajudar a
entendre'ns millor i sobretot,
a copsar la cultura i els valors
que ens envolten.

ME: «En venta», la teva ante-
rior exposició, i «sub-versió».
Que tenen i no tenen en
comú? Continuïtat o evolució?
Hi ha un fil conductor?
MM: En la primera, el cas
Fadesa va inspirar l’argument
que escenificava perfecta-
ment totes aquestes teories
que van funcionar tan bé
durant del període especula-
tiu. Maquetes de vivendes a
escala real, pisos pilots que
emmirallaven amb els seus
acabats, promeses de para-
disos artificials en forma de
camps de golf..., somnis
molts d’ells truncats i que mai
van arribar a poder ser. Set
anys després de l'esclat de la
bombolla immobiliària, ens
hem de seguir preguntant:
"què ha quedat realment de
tot allò?", “on estem”. Durant
aquest període de temps,
hem viscut un dels canvis
socials més importants dels
últims anys, una forta crisi
que ha fet trontollar totes les
nostres estructures i que ens
ha portat a viure en una
autèntica “deriva". Set anys
després del projecte “En
venda” al Tinglado 2 del port
de Tarragona, “Sub-versió”
també se'n fa ressò d’aques-
ta interrogació contemporà-
nia que ha acabat trastocant
la recerca del paradigma del
concepte casa; un espai
mutable i flexible capaç, tant
des de l’aspecte individual
com des de la modificació de
les costums socials o la re-
introducció del treball profes-
sional a casa, de crear cada
cop regles més complexes i
noves articulacions morals

pel que respecta al disseny
del territori privat.

ME: La teva mirada des de
l’arquitectura. Les Arts plàsti-
ques i l'arquitectura. Com ho
conjugues?
MM: Aproximar-se a investi-
gar les diferents perspectives
que l'arquitectura contem-
porània recull entorn de l'àm-
bit de lo domèstic com de la
regulació socioeconòmica
del recinte d'allò que denomi-
nem vida privada, (tema en
què s’ha centrat tot el meu
interès artístic en aquests
últims anys), ens genera un
univers de controvèrsies.
Avui més que mai, el cons-
truir i habitar, es manifesten
des d'un posicionament sub-
jectiu allunyat de la col·lectivi-
tat, i per això m’interessa,
des del punt de vista artístic,
la reflexió sobre les mancan-
ces i conflictes que pot gene-
rar aquest escenari del nos-
tre arquetip casa. Un espai
on acabarem buscant la nos-
tra pròpia identitat com a indi-
vidus, molts cops perduda en
espais mutables que no són
més que el reflex d’una socie-
tat perduda sense ideologies
ni objectius compartits.
L'arquitectura i tota l'esceno-
grafia dels seus espais inte-
riors, en el seu moment es va
traduir en una proposta de
models “comercials” d’orga-
nització i ús de la vivenda i
dels seus estris domèstics en

espectacle i exposició de l’au-
ge capitalista i consumista de
l’època.

ME: La teva tesi doctoral va
vessar sobre el territori
domèstic. Per què aquesta
«obsessió» per l'espai
domèstic, la casa...
MM: Des de l’inici dels meus
estudis universitaris començant
per la facultat d’arquitectura,
crec important deixar de
manifest la impossibilitat de
no haver pogut generar tot
aquest projecte artístic sense
abans, fer partícip de la meva
tesi, a tot el llarg recorregut
vivencial que s'ha centrat en
la construcció de la meva
casa particular. L'experiència
de buscar i trobar un hàbitat
del qual poder-me apropiar
estèticament i ideològica-
ment, m’ha permès reconduir
el meu posicionament artístic
que ha permès enriquir-se
mútuament vida i obra.
Aquesta experiència ha fet
que despertés en mi l'interès
pel concepte casa, per l'estu-
di i anàlisi de tota aquesta
sèrie d'entramats sobre els
quals se sustenta l'esperit de
l'arquitectura i que, molt més
lluny de complexitats, lleis i
tecnicismes, m’ha permès
aportar noves dades al pro-
jecte arquitectònic modern.

ME: Es pot arribar a observar
certa mirada irònica a la teva
obra. Pots arribar a ser un

artista «rebel»?
MM: Un aspecte important
que sempre m’ha interessat
del món de l’art ha estat la
capacitat de molts artistes en
afrontar el seu treball, posi-
cionant-se d’una manera críti-
ca respecte a la resposta de
tots aquells aspectes que,
des de diferents punts de
vista, acaben afectant el con-
text sociopolític en què estem
immersos. Crec fermament
que el llenguatge visual i plàs-
tic és una disciplina que ens
ofereix les eines i la possibili-
tat per donar visibilitat al nos-
tre inconformisme. Si bé sem-
pre he pensat que el meu tre-
ball s’ha situat lluny d’aques-
tes possibilitats, molt més
pròxim a la reflexió personal
respecte als paisatges inte-
riors del territori privat, crec
cada vegada més que tots
hem d’anar explorant les pla-
taformes en les quals podem
tenir possibilitats per deixar-
mos sentir.

ME: Com a professor. Hi ha
hagut un alumne que t'hagi
«sobtat» al llarg d'aquests
anys? Per què?
MM: És inqüestionable que
com a professor la meva
tasca docent m’ha facilitat la
convivència amb una diversi-
tat d’alumnat que m’ha
permès gaudir d’experiències
molt diverses. És per això
que m’agradaria contestar
aquesta pregunta des del
conjunt de tot l’alumnat, de
qui he rebut moltíssims inputs
i amb qui he après a avançar
amb els nous reptes propi-
ciats pels diferents canvis
socials en què estem immer-
sors. Amb tots ells he pogut
disfrutar en tot moment d’un
debat viu i obert a la reflexió i
continuar investigant sobre
conceptes tan interessants
com són la creativitat i el pen-
sament.

ME: Treballes molt amb
objectes. Què són els objec-
tes per tu?
MM: Per a mi els objectes
són el complement bàsic en
la formulació de l’espai
domèstic. La seva forma,
color, els seus materials..., el
seu disseny incideix de mane-
ra definitiva amb l’espai que
ocupa. Estem parlant d’es-
pais propis on cada un dels
objectes és el reflex de la per-
sonalitat de qui l’habita i de
l’ús que se'n fa d’ell. Tots els
objectes tenen la seva pròpia
història, gran o petita però

significativa. Són objectes
que poden connotar la mane-
ra de veure les persones, la
seva història, el seu passat o
que, tan sols pel fet de con-
viure, estan lligats a les per-
sones que els fan servir. En el
meu treball, els objectes
tenen un caràcter metafòric,
a través d’ells em permeto
expressar conflictes, emo-
cions o històries particulars.
Són objectes que formen
part d’una escenografia en
què es representa la pròpia
vida, per lo que els trobem
estretament lligats amb un
projecte existencial. Tots ells
volen transmetre la sensació
de provisionalitat, de
mudança, de trasllat... tots
els objectes personals que
conformen els muntatges i
protagonitzen les imatges, es
despersonalitzen i és desfun-
cionalitzen per acabar con-
vertint-se en subjectes..

ME: Cap on vol anar Manel
Margalef?
MM: Des dels diferents pro-
jectes artístics al llarg de tota
la meva trajectòria, he inten-
tat qüestionar aquesta neces-
sitat afectiva cap a l’entorn
més íntim, una veritable
temptativa per a estendre un
pont intel·lectual sobre el buit
existent entre l’home i el seu
context immediat. Amb
aquest plantejament, la geo-
grafia de l’habitatge humà en
l’espai domèstic entra en antí-
tesis amb l’intangible espai
natural, per lo que s'acaba
fent tangible la necessitat de
crear els vincles sobre els
quals poder assolir aquesta
subjectiva conceptualització
artística. Conscient de què
cada cop més formem part
d'un escenari on el lligam
amb els objectes acostuma a
ser la pura utilitat domèstica
o professional, en un futur
pròxim m'agradaria centrar
els meus objectius artístics
en la voluntat de poder anar
substituint aquesta mirada
molt més nostàlgica del nos-
tre context immediat, per una
altra d'encuriosida i experi-
mental que propícies un
impuls de retorn de l’objecte
a les seves matrius inicials.
Agressivitat, incertesa, vulne-
rabilitat, situacions i senti-
ments propis de la condició
humana, de la pròpia identi-
tat, m'agradaria veure-les
tard o d'hora qüestionades,
de manera més o menys
explícita, en el decurs del
meu treball. 

Manel Margalef 

És doctor en Belles Arts
per la Universitat de
Barcelona, professor a
l’Escola d’Art de
Tarragona i professor
associat al departa-
ment de Pedagogia de
la URV. Des dels seus
inicis al 1990, Manel
Margalef, ha exposat
individualment o
col·lectivament en
espais com Tinglado 2
o el Museu d’Art
Modern de Tarragona;
les galeries Cànem,
Forvm, Fúcares o
Senda; lo Museu d’Art
de Girona, MAC Mataró
o Reina Sofia; i ha estat
present en diverses
edicions d’ARCO, Art
Fòrum Berlín, Maco
Méjico o Arte Lisboa.
Persona estretament
vinculada a l’estudi de
l’arquitectura i de l'ha-
bitatge, lo seu treball té
com a objectiu investi-
gar l’entorn de l’espai
privat, deconstrucció i
paisatge interior, utilit-
zant la identitat com a
canal de comunicació
entre el “jo individual i
l’arquitectura”.

ACTUALITAT

«ELS ESPAIS QUE HABITEM ENS RETORNEN LA IMATGE DEL QUE SOM»


