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Terres de l’Ebre. Bel nega les afirmacions de
la CUP: “la gestió de l’hemodiàlisi de l’Hospital
de Jesús és 100% pública”.                      P4

Esports. Nous èxits aldeans amb la plata del
Club Patí a la Copa de les Nacions i amb l’or
del jove Aleix Borràs.                                   P20

Terres de l’Ebre. Carme Navarro i Miquel
Aubà seran els primers candidats al Congrés i
el Senat de la Federació d’ERC.                     P6
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El temporal agreuja la regressió a les zones més dèbils del Delta

La xarxa d’establiments Tradicionarius va celebrar ahir la inauguració d’un nou establiment a Tortosa. Tot i que ja fa una
setmana que va obrir les seves portes, ahir a la tarda va ser el dia de la gran inauguració, a la qual hi van assistir dife-
rents autoritats locals i prop d’un centenar de persones, que van poder degustar pastes, brindar amb cava Tradicionarius
i gaudir de la música en directe del grup Stromboli Jazz Band. Tradicionarius pot semblar a primera vista una cafeteria,
un forn de pa... però és més que tot això. La diferència principal és que, a banda de ser un centre artesà, ofereix tota
una àmplia gamma de productes delicatessen de marca pròpia, tots de gran qualitat i de proximitat. El podeu trobar al
carrer Sant Blai, número 12, de Tortosa. Més fotos de l’event a la plana 15.                                                                   P3

Inauguració de Tradicionarius Tortosa

El temporal de dilluns va sotmetre les Terres de l’Ebre i en especial la zona ubicada entre
la platja de la Marquesa i l’accés a la Punta del Fangar. Les onades van arribar fins el res-
taurant Vascos i l’aigua salada va envadir els camps d’arròs propers amb el que això sig-
nifica. Ajuntament de Deltebre, Costes i els propietaris de finques afectades han arribat a
un principi d’acord per tirar avant el projecte de recuperació de la zona. Foto: Apolet.                           

Entrevista en exclusiva per a Més Ebre, amb la xertolina Carme Forcadell

Carme Forcadell, presidenta del Parlament, ens parla en aquesta entrevista del somni
col.lectiu “pel qual s’ha de lluitar” i ens acosta l’actualitat del moment, ja des de la
seua trascendent posició. Forcadell es va comprometre a fer aquesta entrevista i una
vegada més ha demostrat la seua proximitat i cordialitat, principalment amb la seua
gent. I tot això a pocs dies de les festes de la seua localitat: Xerta. P24

«Presidenta de Tots»«Presidenta de Tots»

E X C L U S I V A

Plou sobre mullatPlou sobre mullat

FOTO: APOLET
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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
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55.000 lectors 

La Associació Esportiva de Fútbol Sala “Baix Ebre”, juntament amb un grup
d’esportistes de la localitat de Camarles, pensem continuar amb el futbol
sala, a finals d’aquest mes de Novembre, en jornades de dissabtes a la tarda,
com es venia fent darrerament, amb el vist i plau, tant del Patronat D’esports
de Tortosa com del Consell Esportiu del Baix Ebre.
La novetat aquesta temporada és que, les jornades es jugaran tant a Tortosa
com a Camarles, el que sens dubte pot suposar un reforç d’aquest esport a
dita localitat.
En la reunió que es va celebrar així es va acordar en un principi, tot i que
s’han de concretar encara alguns detalls. La part d’organització anirà a
càrreg de l’Associació.
Si algun equip on els components tenen més de 16 anys hi estan interessats,
es poden dirigir al correu electrònic  fsalatortosa@gmail.com o al telèfon
659433805 des d’on rebran tota la informació adient.  

Torna el futbol sala els dissabtes la
tarde a Tortosa

AEFS Baix Ebre

Opinió

Editorial
De Xerta al cel

Coincidint amb les Festes de Sant Martí de Xerta, que millor que tenir, en exclusiva per al Més Ebre, l'entrevista de la Xertolina que està fent història: Carme Forcadell,
Presidenta del Parlament de Catalunya. Aquests dies ha estat molt ocupada amb el nou càrrec però ha volgut contestar les nostres preguntes saben que el pròxim
dia 10 comencen les festes del seu poble natal Xerta. Hem pogut comprovar i corroborar el tarannà de Carme, una dóna compromesa, amb les idees molt clares.
Una dóna del territori que ostenta un dels càrrecs importants del país i que està fent història.
L'inici d'aquesta setmana ha arrencat amb pluges abundants i intenses a les Terres de l'Ebre. La foto de portada de l'amic Apolet, ens mostra l'estat de la platja de
la Marquesa al Delta de l'Ebre. Per això caldrà gaudir dels moments de solet d'aquest cap de setmana. El nostre consell: No us perdeu la Diada del Llagostí dissab-
te dia 7 i prepareu-vos per la pròxima setmana per a xalar a Xerta! 

La cuina de l’aubergínia centrarà les onzenes jornades gastronòmiques de
Benifallet que s’inauguren avui divendres dia 6 de novembre a càrrec d’Olga
Casanova Martínez, benifalletenca d’adopció i autora del bloc La Cuina de
l’Olga. Les jornades es realitzaran durant tot el mes de novembre i hi partici-
pen els restaurants l’Antiga Estació de Benifallet, Pepo i Xiringuito i compten
amb la col·laboració del forn-pastisseria Casa la Campana, Fruita i Mel Vallespí
i carnisseria Can Rustit. 
Els menús elaborats pels restaurants per aquestes jornades ens proposen des
d’una empanada d’albergínia amb sardines a un suggeridor foie, ous i crema
de cigrons amb xips d’albergínia; des d’un temptador risotto de ceps i
albergínia a un original saquet d’albergínia amb bacallà pinyons i reducció Pedro
Ximenez. La imaginació i la combinació de sabors arriba també a les postres
en què podem tastar des d’una albergínia amb xocolata a un pastís de melme-
lada d’albergínia.
L’alcaldessa de Benifallet, Mercè Pedret, ha recordat que Benifallet és un dels
referents de la restauració de les Terres de l’Ebre i també ha subratllat l’am̀plia
oferta de productes d’elaboració pròpia com carns, pastissos, oli, mel i fruita.
Pedret ha destacat l’aposta de l’Ajuntament per les jornades perquè són un
aparador turístic del municipi. “El turisme és un dels motors actuals del nostre
poble i hi estem esmerçant molts esforços”, ha assenyalat per convidar tot-
hom aquests dies “a deixar-se seduir pel bon menjar del nostre poble que es
pot combinar amb una visita a les Coves, les millors cavitats de Catalunya per
la riquesa i quantitat de formacions”. “Turisme i gastronomia són sempre un
bon maridatge per destinar un cap de setmana del mes de novembre a visitar
un poble i un territori com el nostre”, ha reblat.

DEL 6 AL 30 DE NOVEMBRE

La cuina de l’aubergínia protagonitza les onzenes
jornades gastronòmiques de Benifallet

El jutjat de Tortosa que investiga la fallida econòmica de la cooperativa agríco-
la de l’Aldea va desimputar la setmana passada els responsables de Política
Financera de la Generalitat, així com els auditors que feien el control de l’enti-
tat. Hi detecta deficiències, però la interlocutòria dictada els eximeix de respon-
sabilitat. Una decisió que no ha agradat gens ni a la junta rectora ni al consis-
tori. La titular del jutjat número 1 de Tortosa que investiga la fallida no van
detectar el presumpte falseig dels comptes de l’entitat. El concret han quedat
desimputats l’ex-director general de política financera de la Generalitat, els ins-
pectors de l'organisme, així com l'auditora BDO i el seu responsable. La jutges-
sa els eximeix així de responsabilitats en la fallida. Segons ebredigital.cat, les
esperances per reclamar possibles indemnitzacions se centren ara amb la impu-
tació i possible processament de Bankia per suposada apropiació indeguda dels
fons dels impositors i intentar incrementar els seus beneficis a costa dels socis
de l'entitat. La fallida de la cooperativa de l’Aldea va deixar entrampats 4,5
milions d'euros dels estalvis d'uns 300 impositors a finals del 2011.

ACTUALITAT

L’Aldea demana responsabilitats, 
després de la desimputació dels auditors de

la cooperativa
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La xarxa d’establiments
Tradicionarius va celebrar ahir
la inauguració d’un nou esta-
bliment a Tortosa. Tot i que ja
fa una setmana que va obrir
les seves portes, ahir a la
tarda va ser el dia de la gran
inauguració, a la qual hi van
assistir diferents autoritats
locals  i prop d’un centenar de
persones, que van poder
degustar pastes, brindar amb
cava Tradicionarius i gaudir
de la música en directe del
grup Stromboli Jazz Band. 

El nou Tradicionarius Tortosa,
el segon a les Terres de l’Ebre
i amb previsió d’obertura de
més locals en altres municipis
ebrencs, ocupa tot un edifici

de tres plantes situat al cèn-
tric carrer de vianants, Sant
Blai número 12, al bell mig de
la ciutat. 
Tradicionarius pot semblar a
primera vista una cafeteria, un
forn de pa... Però és més que
tot això. La diferència princi-
pal de Tradicionarius és que,
a banda de ser un centre
artesà, ofereix tot una àmplia
gamma de productes delica-
tessen de marca pròpia, tots
de gran qualitat i de proximi-
tat. Entre ells destaquen els 3
tipus d’oli, les varietats d’arròs
del Delta, una dotzena de tes
naturals, diferents varietats
de cava o els sucs de tecno-
logia HPP (High Pressure
Process)  que mantenen les

seves propietats durant 6
mesos. 
També ofereix espais de càte-
ring, sales multifuncions per
celebrar reunions, festes...
Espais acollidors per passar
una bona estona, i en els
quals també organitza dife-
rents activitats pels clients,
com l’English Corner, tasts de
productes i tallers. 
La tradició i receptes de
Tradicionarius es remunten a
l’herència de cinc genera-
cions de forners, que fan de
Tradicionarius un referent dins
del món del pa i dels produc-
tes artesans i de qualitat,
aconseguint en només un any
obrir 15 botigues a diferents
punts de l’Estat. 

Inauguració d’un nou Tradicionarius, a Tortosa
És la segona botiga a les Terres de l'Ebre, amb previsió d'obrir-ne més pel territori

Tortosa aprova el projecte de
reforma integral del pont de l’Estat

L’obra preveu ampliar voreres, millorar accesos, nova il.luminació
LED i l’asfaltatge de la calçada L’Ajuntament de Deltebre, en

la seva aposta per fomentar
la participació de la ciutada-
nia i el govern obert, ha enge-
gat una campanya de pressu-
postos participatius per tal
que els veïns i veïnes de
Deltebre decideixin com s’han
d’invertir els diners del con-
sistori. Aquesta és la primera
vegada que l’Ajuntament rea-
litza una campanya participa-
tiva en relació als pressupos-
tos. L’alcalde, Lluís Soler, ha
explicat que “la voluntat del
nou equip de govern és que
la ciutadania sigui part activa de com ha de ser el present i el futur del municipi”. Per aquest
motiu, Soler ha afegit que “el nostre compromís és el d’aplicar, en la mesura del que sigui pos-
sible, les directrius i les accions que la població prioritzi a través d’aquesta campanya”. En
aquest sentit, s’ha preparat una butlleta de participació que es repartirà per les diferents
cases del municipi i que la ciutadania haurà d’omplir i portar al mateix ajuntament o bé a les
diferents parades informatives que s’establiran, en dies determinats, en zones del
municipi.podrà votar a partir de la plataforma de participació que s’ha creat a la nova pàgina
web de l’Ajuntament.

L'Ajuntament de Tortosa va
aprovar dilluns en sessió
plenària una modificació
pressupostària que inclou la
dotació de 300.000 euros
per executar la reforma inte-
gral del pont de l'Estat, el
projecte del qual es va apro-
var este dilluns en Junta de
Govern. El gruix més impor-
tant del cost d'este projecte
l'aporta la Diputació. També
al ple, entre altres, del grup
del PSC es va aprovar la
moció de suport a la plataforma "Salvem les ambulàncies de les Terres de l'Ebre" i la de
condemna de la violència masclista, i es va rebutjar la que proposava la creació d'una taula
per a l'impuls d'Expoebre i Fira Tortosa. Les dues mocions presentades per la CUP, rela-
tives a la declaració de Tortosa ciutat lliure d'espectacles amb animals i la que proposava
impulsar una modificació del Reglament orgànic municipal (ROM), foren aprovades, segons
informació d’aiguaita.cat.

Inici d’una campanya participativa 
per als pressupostos 2016

A Deltebre
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L'alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, ha negat de manera
categòrica les afirmacions
que la CUP ha fet sobre una
suposada privatització del
servei d'hemodiàlisi de
l'Hospital de Jesús, i ha
recordat que la prestació
d'aquest servei el conti-
nuarà fent la societat públi-
ca municipal GESAT durant
un període de 10 anys per
encàrrec del Servei Català
de la Salut i per al conjunt
de les Terres de l'Ebre. És,
per tant, un servei de caràc-
ter públic, ha reiterat l'alcal-
de, qui no entén com la
CUP pot parlar de privatitza-
ció. "Si és ignorància, hau-
rien pogut preguntar. Però
em temo que més aviat
estem parlant de mala fe",
ha dit Bel, després de cele-
brar "la rectificació de la
CUP" a l'hora de referir-se a
la GESAT, "que abans qualifi-

caven de privada i ara ja
reconeixen que és pública".
L'alcalde ha lamentat l'acti-
tud de la CUP "amb el seu
alineament amb el PP i la
LRSAL (Llei de
Racionalització i
Sostenibilitat de
l'Administració Local), i la
seva voluntat de destruir la
Clínica Terres de l'Ebre i
l'Hospital de Jesús", un posi-
cionament que considera
"de mentalitat anacrònica,
més pròpia d'altres èpo-
ques i latituds".
Segons nota segueix dient
la nota de l’Ajuntament de
Tortosa, Ferran Bel ha vol-
gut precisar que la societat
GESAT continuarà prestant
el servei públic d'hemodiàli-
si des de Jesús per a les
quatre comarques ebren-
ques i que, amb l'objectiu
de millorar la prestació d'a-
quest servei, es licita un

contracte per al subminis-
trament de l'edifici, el
maquinari i els fàrmacs que
es requereixen. "Òbviament,
han de ser empreses les
que optin a fer aquests sub-
ministraments. Els fàrmacs
no podem generar-los
nosaltres, els hem de com-
prar a qui els fabrica".

I Jornades de
Patrimoni

Literari Ebrenc

«La gestió de l’hemodiàlisi de
l’Hospital de Jesús és 100% pública»

Ferran Bel ha negat les afirmacions de la CUP

Natàlia Guart serà presentada avui divendres com a nova
presidenta del Comerç rapitenc. Segons Natàlia, “partint
d’una bona arrel com associació, model de les Terres de
l´Ebre, seria el meu desitg  implicar a tots els sectors de
la nostra localitat, que tenen important repercusió en el
motor económic de la nostra població (bars, restaurants,
serveis turístics); arribar a ser una Associació
d’Empresaris units per adquirir una capacitat i potencial
en bé del nostre poble”. Des de l’Associació “volem apro-
par totes les eines i formació possibles per a donar la
màxima força i rendiment possible al nostre producte i
servei. Volem que l’eslògan LA RAPITA S´OBRE AL MON
sigui una realitat”, diu Natàlia Guart.

«Volem que l’eslògan, la
Ràpita s’obre al món, sigui

una realitat»
Natàlia Guart, nova presidenta del Comerç rapitenc

La Biblioteca Marcel·lí
Domingo organitza les I
Jornades de Patrimoni
Literari Ebrenc, que tindran
lloc entre el dilluns 9 i diven-
dres 13 de novembre. Cinc
dels grans noms de les lle-
tres ebrenques, Cristòfor
Despuig, Sebastià Juan Arbó,
Artur Bladé Desumvila, Jesús
Moncada i Gerard Vergés,
protagonitzen una setmana
en què la fusió entre literatu-
ra i paisatge centraran bona
part de les ponències. La
regidora de Cultura, Dolors
Queralt ha recordat que des
de la Biblioteca s'impulsen
diverses iniciatives per
fomentar el gust per la litera-
tura, i que les rutes literàries,
com la de Gerard Vergés, en
són un bon exemple. "És una
manera de posar paisatge a
una realitat lingüística i literà-
ria."

L’Ametlla de Mar s’ha adherit a Catalunya Regió Europea de la
Gastronomia 2016. L’objectiu de l’adhesió de l’Àrea de Turisme
i del Club de Gastronomia és aprofitar aquest nomenament com
a plataforma per promoure els productes alimentaris i la gastro-
nomia local a Europa com a elements essencials de la identitat
del poble així com agents clau en la promoció turística. “Aquest
conveni de col·laboració amb el nomenament de Catalunya com
a Regió Europea de la Gastronomia permetrà fer promoció de les
jornades de la galera, de la tonyina roja, del peix blau i del peix
de la llotja, així com de les diades gastronòmiques dels fideus
rossejats i de l’arrossejat”, explica Dami Llaó, gerent de l’Àrea
Municipal de Turisme.  
Destinació de turisme familiar
L’Àrea Municipal de Turisme participarà en el primer Congrés
Internacional de Turisme Familiar, que se celebrarà els pròxims
dies 12 i 13 de novembre al centre de convencions de Port
Aventura, un punt de trobada i de referència de la indústria del

turisme familiar.
Comissaria 
D’altra banda, avui
divendres s’inaugura
la nova comissaria de
districte dels Mossos
d’Esquadra. Serà a les
11 del matí a càrrec
del Conseller d’Interior
en funcions, Jordi
Jané, i de l’alcalde de
l’Ametlla de Mar, Jordi Gaseni, acompanyats de les diferents auto-
ritats municipals, territorials i del cos de seguretat. Després de
l’acte institucional hi haurà una jornada de portes obertes perquè
els veïns i veïnes del municipi puguin conèixer la comissaria per
dins. “Ja és una realitat. Tenir a la vora aquesta comissaria enfor-
tirà la seguretat ciutadana”, explica l’alcalde Jordi Gaseni.

L’Ametlla de Mar s’adhereix a 
Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016

D’altra banda, avui s’inaugura la nova comissaria de districte dels Mossos d’Esquadra, a la Cala

Segons ebredigital.cat, l’al-
calde de Tortosa, Ferran Bel,
podria encapçalar la llista de
Convergència Democràtica
de Catalunya a les eleccions
generals del 20 de desem-
bre. Bel, actualment sena-
dor, podria ocupar el primer
lloc de la candidatura al
Congrés dels Diputats, en
substitució del fins ara cap
de llista, Jordi Jané, des de fa
uns mesos conseller
d’Interior de la Generalitat. 
Diverses fonts apunten cap a
aquesta possibilitat, si bé l’al-
calde de Tortosa no l’ha con-

firmat encara. En una entre-
vista a Canal Terres de l’Ebre
no va descartar que el seu
paper a Madrid canvie de
cambra després de les elec-
cions, una decisió que seria
més difícil de compatibilitzar
amb el càrrec d’alcalde,
atesa la major activitat del
Congrés. En els últims dies
també sona amb força el
nom de l’actual conseller de
Presidència, Francesc
Homs, per ser el nou home
fort dels nacionalistes i ocu-
par el primer lloc de la llista
per Barcelona.

Ferran Bel, principal candidat per

encapçalar la llista de CDC al Congrés 

Per Tarragona

El ministeri de Medi Ambient valora ara si podria incloure les vedes pendents de pagar en els
ajuts dels fons europeus marítims i de pesca que es posaran en marxa aquest mes. L’Estat es
replanteja la negativa a pagar les parades voluntàries del sector pesquer que va anunciar la set-
mana passada. A l’espera i sense donar la situació per perduda. Així és com es troba el sector
pesquer de les Terres de l’Ebre després de la darrera reunió mantinguda aquesta setmana amb
la directora general de Pesca de la Generalitat, Àngela Seira, en la qual es va fer saber que el
Ministeri de Medi Ambient valora si pot incloure criteris de retroactivitat. La polèmica es remun-
ta a la setmana passada, quan el director general de pesca de l’Estat va afirmar que els pesca-
dors difícilment podran reclamar els ajuts a les vedes dels dos darrers anys. Tot i que no hi ha
res confirmat encara, l’Estat no tanca la porta a que les embarcacions que han dut a terme para-
des durant els dos darrers estius puguen percebre la subvenció europea com venien fent fins
2013. Informa: ebredigital.cat

El ministeri de Medi Ambient valora si
podria incloure les vedes pendents de pagar 

En els ajuts dels fons europeus marítims i de pesca

L’actualitat política passava aquest
dimecres pel Parlament de Catalunya
on Catalunya Sí que es Pot i la CUP van
ser els dos primers grups polítics en
reunir-se amb la presidenta del
Parlament, Carme Forcadell, en la
ronda de converses prèvies al debat
d’investidura del nou president de la
Generalitat. 
Les dos formacions es van reafirmar
en que no votaran Mas com a presi-
dent. 

CUP i Catalunya Sí que es Pot es reafirmen i
no votaran Mas com a president

En la ronda de converses prèvies al debat d’investidura 
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Amb l'ànim de donar a conèixer als nostres petits alumnes aquestes delícies per als paladars ebrencs, vam
decidir engegar aquest projecte: “Els postres de l’hortet”. On els petits amb l’ajuda dels professionals que
ens van venir a ajudar, van poder manipular i ells mateixos dissenyar i elaborar tot tipus de postres
ebrencs: Paracotes, pastissets, coquetes,… Activitats com aquestes fan que els menuts puguin viure de
primera mà, els costums dels nostres àvis, i al mateix temps passar-s’ho genial embrutant-se i tastant
coses noves, per així poder ampliar la seva dieta alimentaria.

L’Onada Bressol. Els postres de l'Hortet
Aprenen amb el menjar

PSICOLOGIA

’acte de pensar no es
pot evitar i ho fem
constantment. Així al

llarg del dia ens apareixen
dubtes en tots moments:
fent un cafè, passejant,
anant a comprar, quan surts
de casa... La majoria es dis-
solen a l’acte i arriben a dur-
se a terme, probablement
amb resultat satisfactoris.
Però, quan apareix el con-
flicte? Apareix quan reitera-
dament ho fem sobre un
tema concret i ens porta a
deixar de fer coses o de
viure situacions.  Us ho
explico amb un exemple,
" Un home està fent alguns
canvis a casa. Tot d'una s'a-
dona que necessita un tre-
pant elèctric però no en té i
totes les botigues estan tan-
cades. Llavors recorda que
el seu veí en té un. Anirà a

demanar –li si li deixa,
però... l'assalta un dubte: i si
no vol deixa-me’l? Llavors
recorda que la última vega-
da que es van veure el veí
no es va mostrar tan comu-
nicatiu com en altres oca-
sions. Potser tenia pressa,
però potser se sentia molest
per alguna cosa que li he
fet...  Evidentment, si està
molest amb mi no em dei-
xarà el trepant. S'inventarà
qualsevol excusa. Jo que-
daré com un ridícul davant
d’ell.  Deu pensar que és
més important que jo
només perquè té una eina
que necessito? Què es
pensa aquest prepotent?"
Amb aquesta història exa-
gerada, però molt exemplifi-
cada,  s’observa com l’ho-
me va deixar d’acabar el
seu treball per la quantitat

de pensaments  reiterats i el
seu autodiàleg. I fins i tot, va
acabar enfadat amb el veí
sense ni tant sols haver fet
el pas per parlar amb ell.
Pensar massa ens pot  por-
tar a obsessionar-nos,
deprimir-nos, tenir ansietat i
baixa autoestima... i, com a
conseqüència, a deixar
d’actuar i perdre oportuni-
tats. Inclús, en molts
moment, podem somatitzar
i extreure-ho en migranyes,
contractures d’esquena,
somnolència... i tot en con-
junt provoca cansament
mental i apatia. 
És en aquest punt quan
hem de prendre algunes
actuacions i trencar amb
aquest pensament destruc-
tiu.

➢ L’error com a aprenentat-

ge. Què passarà si prenem
una decisió errònia?
Penseu en la possibilitat
més negativa. Segurament
cap et porta a la mort.

➢Viure el present. Posa tots
els teus sentits en allò que
estiguis fent: escoltant a
aquest amic que t'està par-
lant,  gaudint de la dutxa,
assaborint el que estàs
menjant... Fes d'això la teva
filosofia de vida i no un
pegat per alleugerar-te en
un moment donat de la teva
ansietat.

➢ Fer esport. Si et bloqueja
molt la idea i la tens al cap
tota l’estona, fes alguna
activitat esportiva per tal d’o-
blidar per un moment el
tema. Quan acabis segura-
ment veuràs més clar el

pensament o si més no a
ser més realista i positiu.

➢ Escriu els pensaments.
Això t’ajudarà a organitzar-
te i més avant veure les
teves pors i plantejaments.

➢ Impedeix que guanyin els
pensaments reiterats i
negatius. Tingues en comp-
te que els pensaments no
ets tu, i que hem de lluitar
per a què tu dominis
aquests i no a l’inrevés. 

Avui, enlloc d’una frase us
vull deixar un fragment de la
cançó dels Catarres  

“El món es teu” relacio-

nada amb el tema tractat:

“Hey quantes cançons

hem deixat de cantar

per la por a desafinar

Hey quantes ocasions

hem deixat escapar

digue'm qui ens les tor-

narà

Hey quantes emocions

hem deixat de sentir

per temor a ser ferits

Hey quantes veritats hem

callat com covards

potser és l'hora de can-

viar!”

L

La pregunta del lector per a Mònica

«Sempre que se’m planteja una nova oportunitat de canvi m’apareix la por i

després m’arrepenteixo de no haver-ho aprofitat. Com puc afrontar-ho?»

Treballant la nostra part racional, és a dir, els pensaments. 

Mònica Vallés
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La directora dels Serveis Territorials
de Benestar Social i Família a les
Terres de l’Ebre, Manolita Cid, ha
entregat la Medalla Centenària de la
Generalitat al senyor Simón Pérez. Al
lliurament, que ha tingut lloc al domi-
cili de l’homenatjat, a Deltebre, també
hi han assistit amics i familiars, així
com representants del consistori i del
Consell Comarcal.

Mari Carme Navarro i Miquel Aubà
seran els primers candidats al Congrés
i el Senat de la Federació de l’Ebre

Simón Pérez rep la Medalla Centenària

D’Esquerra Republicana

El Consell Comarcal del Baix Ebre ha constituït el Consell d'Alcaldes del mandat 2015-2019.
El Consell d'Alcaldes és un òrgan consultiu, de coordinació i participació entre els ajuntaments
del Baix Ebre per debatre aquells afers rellevants i d'interès per a la comarca i per als muni-
cipis que la integren. Aquest òrgan està presidit pel president del Consell Comarcal del Baix
Ebre, Daniel Andreu, i compta amb la participació dels catorze alcaldes de la comarca, els
presidents de les EMD, així com els vicepresidents i portaveus de l'ens comarcal. En aques-
ta primera reunió del Consell d'Alcaldes han participat el responsable de Protecció Civil a les
Terres de l'Ebre, Miquel Alonso, i la directora dels Serveis Territorials d'Interior, Eva M. Ruiz,
que han informat sobre els plans de protecció civil. El president de l'ens comarcal, Daniel
Andreu, ha remarcat que vol donar un nou impuls al Consell d'alcaldes per "guanyar en efec-
tivitat i en participació municipal". En la mateixa sessió s'ha informat sobre les actuacions del
projecte 'Baix Ebre Avant: treball a les 7 comarques' que dinamitzen l'activitat econòmica,
fomenten la creació de llocs de treball i milloren la competitivitat del sector turístic i agroali-
mentari de la comarca. En aquesta primera reunió també s'ha fet una valoració del projecte
'Turisme actiu a la reserva de la Biosfera - Xarxa EbreBiosfera', que ha equipat o millorat infra-
estructures turístiques a les quatre comarques de l'Ebre amb una inversió gairebé de
800.000 euros, subvencionada pel Departament d'Empresa i Ocupació i el Patronat de turis-
me de la Diputació de Tarragona. 

El 28 d’octubre va tenir lloc a la Sala Emili Vives i Bertomeu del Consell Comarcal del
Montsià la primera reunió del consell d’Alcaldes i d’Alcaldesses d’aquesta legislatura. Entre
d’altres es va fer la presentació del llibre El marcel·lisme a les Terres de l’Ebre (1914-
1939), de Josep Sancho i la proposta de Joc anomenada “Lo Joc”  i es va tractar del
Dispositiu d’acollida de refugiats, del Conveni de col·laboració per a l’execució del Projecte
Montsià Actiu 2016, de la Delegació de competències per a la gestió de residus dels ajun-
taments al consell comarcal, per al posterior encàrrec  de gestió al COPATE, de
l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa de presentació de serveis i la realització d’activi-
tats ambientals de la comarca del Montsià i del Dia de la comarca. 
D’altra banda, l’ens comarcal ha informat també que el projecte Montsià Actiu, impulsat pel
Consell Comarcal del Montsià i els Ajuntaments de la comarca i amb el suport d’entitats
socials i econòmiques i empreses individuals del territori,  esdevé la principal eina de
suport a les persones en situació d’atur i de les empreses de la comarca del Montsià.  Per
aquest motiu, Montsià Actiu ha rebut un total de 404.465,18€ per a implementar accions
de desenvolupament local i ocupació durant l’any 2016.  Aquesta quantitat monetària ha
estat subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, dintre del projecte Treball a les
7 Comarques.

Dimarts per la nit a Roquetes la Federació de l’Ebre d’Esquerra Republicana de
Catalunya va celebrar el Congrés per escollir els candidats que aniran a la llista de
les eleccions generals del proper 20 de desembre a les Corts Generals. L’actual regi-
dora republicana de l’Ajuntament d’Alcanar i presidenta del Consell Comarcal del
Montsià, Mari Carme Navarro i Balada, va ser l’única candidata que es va presentar
per ser la primera persona representant al Congrés per la Federació de l’Ebre. Els
prop de 50 militants assistents van donar suport a la seva candidatura.
Durant la seva presentació Navarro va demanar de ser forts a Madrid per: ‘d’una
banda portar davant les Corts Generals espanyoles el mandat democràtic aconseguit
el passat 27 de setembre a Catalunya per defensar allà totes les accions i acords
que prengui el Parlament  i el Govern de la Generalitat. De l’altra, per denunciar el mal-
tractament que hem patit i patim les Terres de l’Ebre per part dels governs espan-
yols’. Segons la candidata ebrenca caldrà  ‘defensar-nos de les diferents agressions
que patim’, tot posant com exemple el nou Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre, el
projecte Castor i la manca d’inversions en infraestructures i actuacions a les nostres
comarques. Navarro va qualificar ‘d’escandalosa i dolorosa la negativa del Ministeri
de Foment a suprimir els peatges de l’autopista AP-7 i així evitar l’alta mortaldat i sinis-
tralitat que pateix la carretera N-340 al seu pas per les Terres de l’Ebre’.
Tot seguit els militants van escollir a Muntsa Cabetas, militant d’Arnes, i Marc
Puigdomènech, regidor de Tortosa; com els candidats al Congrés de Diputats que
acompanyaran Mari Carme Navarro a la llista electoral.
Pel que fa al Senat, l’única candidatura que es va presentar per ser la primera per-
sona representant de la Federació de l’Ebre, va ser la de l’independent Miquel Aubà
i Fleix, regidor d’Alternativa per Gandesa - Acord Municipal. Aquesta candidatura, a l’i-
gual que la de Navarro, va  comptar amb el suport absolut de la militància. Després
es van escollir com a resta de candidats que acompanyaran Aubà al Senat a Maria
Teresa Puell, regidora de republicana de l’Ametlla de Mar; Cinta Agné, regidora repu-
blicana de Móra d’Ebre; i Ismael Piñas, militant d’Amposta.
Ara la Federació de l’Ebre traslladarà la proposta a l’Executiva Nacional i el Consell
Nacional del partit que són els qui acabaran de determinar l’ordre definitiu dels can-
didats que es presentaran per la demarcació de Tarragona.

El Consell Comarcal del Baix Ebre
constitueix el Consell d'Alcaldes

Primera reunió del Consell d’Alcaldes
i d’Alcaldesses del Montsià 

De la legislatura

Del mandat 2015-2019
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El dijous 29 d'octubre es va inaugurar a la sala Antoni
Blanch i Blanch, del Centre d'Estudis de la Batalla de
l'Ebre (CEBE) de Gandesa, l'exposició "Aviadores de la
República", organitzada per l'Associació d'Aviadors de
la República (ADAR). La mostra està formada per pla-
fons que expliquen el paper de l'aviació durant la II
República espanyola i, en especial, la seua intervenció
durant la Guerra Civil 1936-1939, i vol retre homenat-
ge a tots els integrants de l'arma d'aviació republica-
na. L'exposició també incorpora un vídeo del presi-
dent de l'agrupació Nord-Balear de l'ADAR, Antoni
Vilella Vallés, sobre commemoracions de l'associa-
ció). Romandrà oberta fins al 30 de gener de 2016. 

Gandesa inaugura l'exposició 
“Aviadores de la República”, al CEBE

Romandrà oberta fins el 30 de gener de 2016

Tal com vam informar fa tres setma-
nes, l’extracció de llots tòxics de
l’embassament de Flix ja és una rea-
litat. Els treballs, que posen punt final
a un dels capítols foscos del munici-
pi, van acabar a finals d’octubre i en
els pròxims mesos es tractaran i
confinaran a l’abocador. La depura-
ció de les aigües i el desmantellament del complex s’allargaran fins l’estiu
que ve. Amb la finalització d’aquesta fase dels treballs, també s’ha posat
de manifest que més de la meitat de les obres del pla de restitució de la
descontaminació, que preveia la construcció d’un sistema de pous i capta-
cions d’aigua en municipis situats aigües avall del pantà, encara no han
començat. A partir d’ara, s’iniciarà una altra fase de la descontaminació: la
del tractament posterior dels residus. 

S’acaben els treballs d’extracció de
llots tòxics de l’embassament de Flix

El desmantellament del complex s’allargarà fins l’estiu vinent

La Festa del Vi de Gandesa creix
en activitats i es consolida en
assistència en aquesta 28ena
edició.
A la Mostra de vins i gràcies a
l’augment de l’espai amb una
carpa de 800 metres quadrats, el
nombre de tiquets de degustació
dispensats ha estat gairebé de
14.000 i el nombre de copes
subministrades s’ha situat entorn
de les 1.500. D'altra banda, cal
destacar la 6a Nit de les
Garnatxes blanques, com a acte
popular més emblemàtic del pro-
grama, aconseguint una assistèn-
cia de 560 persones. El públic
assistent va tenir la sort de poder
tastar fins 43 vins elaborats amb
Garnatxa blanca de 28 cellers
diferents.
Fabrice Rieu, president del
Consell Interprofessional de Vins
del Rosselló i el màxim responsa-
ble del Concurs Mundial de
Garnatxes del Món va ser el mes-
tre de cerimònies i va actuar de
pregoner de la Festa del Vi.

També va ser l’encarregat de pre-
sentar el Concurs de Vins amb
DO Terra Alta, on es van desco-
brir els vins guardonats en totes
les categories.

Tast de profesionals
Aquest dilluns i com a cloenda de
la Festa del Vi de Gandesa, la DO
Terra Alta va organitzar un tast
adreçat als professionals, al que
van participar-hi uns 150 profes-
sionals de la restauració, somme-
liers i xefs, amb representació de
12 restaurants guardonats amb
estrella Michelin. Els cellers que
van oferir els seus vins van ser-ne
26. El mal temps, però, va inten-
tar aigualir la festa, amb una pluja
torrencial que va impedir que part
del programa previst, concreta-
ment la visita a les vinyes, es
pogués dur a terme. Malgrat tot,
l'acte principal, el tast professio-
nal a l'esglesia del Poble Vell de
Corbera d’Ebre es va poder
desenvolupar amb normalitat, i
fins i tot i havia qui opinava que la

pluja que retronava, en alguns
moments de forma eixordadora,
al sostre de metacrilat de l'esgle-
sia -reconstruida després de que-
dar gairebé aterrada pels bom-
bardeigs de la Guerra Civil- afegia
un toc dramàtic que feia més
intens el tast. Posteriorment, el
dinar que s'havia de fer en una

masia encarada al Parc Natural
dels Ports, es va efectuar al res-
taurant Nou Moderno de Vilalba
dels Arcs, que va servir plats de
la gastronomia terraltenca, entre
els quals no va faltar una versió
actualitzada de la clotxa, entre
d'altres exquisitats.
Foto: vadevi.cat

La Terra Alta es consolida com la capital catalana del vi
durant la 28a Festa del Vi a Gandesa

Dilluns, tast professional de vins de la DO Terra Alta al Poble Vell de Corbera d’Ebre

EN UN MINUT

*Ascó: avui divendres pre-
sentació del llibre de l’es-
criptor i músic Artur Gaya:
L’Ebre, un riu que fa pujada.
L’acte es farà a l’Antic
Hospital, a les 18.30 h. 

*Móra d'Ebre: El Consell
Comarcal i la Regidoria de
Joventut de l'Ajuntament de
Móra d'Ebre organitzen una
xarrada sobre el programa
Garantia Juvenil, avui diven-
dres 6 de novembre, a les
19 h, al Ksal Jove de la capi-
tal de la Ribera d'Ebre. La
xarrada va adreçada al
col·lectiu de jóvens de la
població, de 16 a 30 anys.

*Batea: El Consell
Comarcal de la Terra Alta,
amb la col·laboració de
l'Ajuntament i l'associació
de dones La Templada de
Batea, va organitzar una
xarrada informativa sota el
títol "Consells de seguretat
al domicili i per a la gent
gran". La sessió fou imparti-
da pel Cos de Mossos
d'Esquadra, a la sala de
plens de l'Ajuntament de
Batea. 

Més
notícies
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*LA RÀPITA. 
L’Ajuntament de la Ràpita
obrirà també els dimarts
a les tardes, entre les
16.30h i les 19 hores,
per fer més accessible
l’administració a la ciuta-
dania.

*TORTOSA. El Chupa-
chup de ternasco de la
Braseria 4 Camins guan-
ya el concurs d’A Tortosa
D Tapes. Es van repartir
més de 52.000 racions.
Els restauradors guardo-
nats per zones van ser el
Restaurant Matadero,
Bar Cristal, Tanins
Vinoteca i El Caliu.

*AMPOSTA, Els joves
d’entre 16 i 29 anys
d’Amposta i de la resta
de la comarca han tingut
aquesta setmana una
cita al IV Fòrum
d’Emancipació, que té
com a objectiu mostrar
als joves els recursos
dels que disposen per
emancipar-se.   
* 3 ESCOLES RURALS
DE LES TERRES DE
L’EBRE van començar
enguany el curs escolar
amb la llar d’infants inte-
grada dins el centre
escolar. El Departament
d’Ensenyament va aplicar
el model, ara en fase
pilot, a municipis petits
per evitar que les famí-
lies portessin els nens a
un altre poble. Diversos
ajuntaments ebrencs ja
han demanat introduir-se
al programa. 
*TORTOSA inicia la
declaració de Pérez
Bonfill com a fill predilec-
te. Malgrat els diversos
premis i guardons (amb
la creu de Sant Jordi del
2010 com a màxim
exponent), mai Tortosa li
havia fet una distinció.
L’escriptor té 90 anys. 

Més
notícies

Una baixada d’impostos, més sensibilitat social i més ajudes per
a la generació d’activitat econòmica. Aquestes són les tres línies
generals que, segons el govern municipal, defineixen les
Ordenances Fiscals del 2016 i que, per les seves característi-
ques, el regidor d’Hisenda, Albert Salvadó (a la foto), assegurava
que “suposaran una baixada d’ingressos per a l’Ajuntament, però,
en cap cas, això es traduirà en una rebaixa de serveis ni inver-
sions, sinó que les prioritats es gestionaran de manera diferent”.
Així, el Govern municipal estableix una baixada 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%; i una reducció de l’impost de vehicles
del 50% per als híbrids i d’un 75% per als cotxes elèctrics. A més,
tots els ciutadans podran fraccionar el pagament de la contribució (IBI), les escombraries, els guals
i l’impost dels vehicles; i ho podran fer, segons el regidor d’Hisenda, Albert Salvadó (ERC), “d’acord
amb les seves preferències i sense cap cost ni interessos afegits”. Tanmateix, els ciutadans majors
de 65 anys tenen una exempció total per a l’ensenyament d’adults. Un dels aspectes destacats de
les noves Ordenances és que estableixen bonificacions per a les famílies amb un major risc d’exclu-
sió social, de la següent manera: utilitzant l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC)
establert sota el criteri dels Serveis Socials, ampliant les bases sobre els ciutadans que s’hi poden
acollir, reconeixent també tots els membres de la unitat familiar o si algun membre pateix algun tipus
d’incapacitat, la qual cosa fins ara penalitzava el límit establert. 
Una altra de les novetats de les Ordenances Fiscals del 2016 és la voluntat de treballar pel desen-
volupament turístic del poble.

L’Ajuntament de la Ràpita aprova unes ordenances fiscals

sensibles amb l’activitat econòmica i els col·lectius desfavorits

El Departament de Foment
de la Generaltiat de
Catalunya ha atorgat a l’em-
presa de Camarles,
Germans Marin, el reconei-
xement a iniciatives lingüísti-
ques del sector comercial
per la tasca feta a favor de
l’ús del català en l’etiquetat-
ge que fa aquesta pastisse-
ria a tots els seus produc-
tes. Informa: ebredigital.cat

La Generalitat reconeix l’etiquetatge en
català de les pastisseries Germans Marin

Empresa de Camarles

Demà dissabte 7 de novem-
bre, se celebra la 4a edició
de la Marató de St Carles
de La Ràpita al Pavelló Firal,
de 9 a 21h. La campanya,
organitzada pel Banc de
Sang i Teixits (BST), compta
amb la implicació de
l’Ajuntament de Sant Carles
de la Ràpita, l’Associació de
Donants de Sang del
Montsià i l’Unió de Comerç
Rapitenc. Amb l’eslògan “Lo
goig és donar-ne”, La Ràpita
torna a acollir una Marató
de donació de sang,
enguany amb l’objectiu d’a-
conseguir un nou rècord de
donants. En aquesta edició
“podem comptar amb l’inno-
vador cartell personalitzat
amb la presència i el simbò-
lic llagostí  del municipi, així
com  l’incorporació del nou

hasthag, una iniciativa de
difusió de la Marató amb
l’objectiu de dinamitzar i ani-
mar a  nous donants i esten-
dre aquesta pràctica entre
el màxim nombre de ciuta-
dans. Com novetat d’en-
guany, les escoles del muni-
cipi acolliran el projecte d’a-

prenentatge i Servei del
Banc de Sang i Teixits,
Escola d’herois. Aquest és
un projecte recent del Banc
de Sang i Teixits, adreçat
als centres educatius del
municipi que acullen una
Marató de donació de sang.

La Ràpita es prepara per rebre la

4a Marató de donació de sang

Demà dissabte, de 9 a 21 h, al Pavelló Firal

60 diorames amateurs, 14 d'adults, una
desena de punts de venda i 2.200
metres quadrats d'exposició. Són les
credencials d'Expoclick, un riu de clicks,
la mostra centrada en aquest popular
joguet de Playmobil que enguany arriba
a la quarta edició. Organitzada per l'àrea
de Joventut de l'Ajuntament d'Amposta,
l'Expoclick tindrà lloc del 13 al 15 de
novembre. I ho farà amb una gran nove-
tat: la mostra s'ha traslladat al pavelló
firal per poder donar cobertura tant a
l'increment de participants i expositors. 

EXPOCLICK omplirà el
pavelló firal d’Amposta

Del 13 al 15 de novembre
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Isabel CarrascoCRAC de la setmana: Los Herzog 
«VIVIM UN SOMNI QUE TOT JUST COMENÇA»

Sens dubte aquests ger-
mans, Iván i Mikel, tenen
la música en vena. Viuen
actualment a Cambrils,
però segueixen tenint vin-
cles molt estrets amb la
Ribera d'Ebre, concreta-
ment a Tivissa. Són fills
del famós cantant i com-
positor Mikel Herzog (ha
compost cançons entre
altres, per a Ricky Martin.
En els anys 90 va entrar a
formar part del grup La
Dècada Prodigiosa. Va
compondre una cançó
que es convertiria en tot
un èxit de les ràdios
espanyoles de l'època,
"Tractor amarillo", inter-
pretada per Zapato Veloç.
Va editar diversos discos
en solitari, va participar al
Festival de Benidorm i dos
anys després al Festival
d'Eurovisió (1998). El
2006 va treure un nou
treball discogràfic titulat
«Com passa el temps»
destinant els fons a l'asso-
ciació dels malats
d''Alzheimer. Ara és el
torn dels seus fills, Mikel i
Iván, Iván i Mikel. Els ger-
mans Herzog van deixar
petjada pel seu pas pel
programa de Telecinco
«la Voz».

Més Ebre: Quan temps fa
que canteu junts?
L'harmonització de les
veus... Casualitat? Ha costat
empastar les veus, els girs,
el tempo...?
Iván: És una pregunta que
ens fan sovint, el fet és que
sempre hem cantat junts, no
hi ha un moment en què
diguéssim “Aquí és on
comencem a ser un duo”.
Senzillament, sempre hem
concebut la música com un

idioma que parlàvem els dos
i es feia més entenedor si ho
fèiem conjuntament. El tema
de les harmonitzacions i
l'empastament de les veus
ha anat aflorant sense pràcti-
cament adonar-nos en. Vam
veure que quan volíem can-
tar una cançó, automàtica-
ment un s'assignava la melo-
dia i l'altre sense pensar-ho,
es passava a fer la segona
veu i viceversa.

ME: Quina influència han tin-
gut els pares?
Mikel: La influència que han
tingut els pares ha sigut la de
créixer en un ambient pura-
ment musical, on qualsevol
conversa es feia cançó i
qualsevol cançó es feia poli-
fonia.

ME: I la cantant Nina?
Iván: La Nina és la nostra
padrina de naixement, i ha
estat amb nosaltres des de
ben petitets fent una de les
veus que ens faltava quan
només cantàvem els quatre.
Ha sigut una altra gran
influència, ja que d'ella
traiem la part vocal més la
part teatral, ja que ella està
en el món del teatre musical.
Això si, la part de l'estima i
l'afecte, també ha sigut un
gran valor per a nosaltres,
per part seva.

ME: Piano, guitarra... Quins
altres instruments toqueu?
Iván: Doncs jo estic estu-
diant piano Jazz. És l'instru-
ment amb el qual millor m'ex-
presso, però també
toco,una mica d'aquella
manera, la guitarra i la bate-
ria.
Mikel: Jo estudio el superior
de piano clàssic i també faig
els meus pinets amb la bate-
ria.

ME: Sé, de bona tinta, que
feu moltes tertúlies musicals
a casa, és així?
Iván: Si, si, a casa sovint es
dóna una situació prou curio-
sa, crec que si poséssim
unes quantes càmeres a
casa tindríem un reality show
amb la barreja perfecta entre
«Gran Hermano» i
«Operación Triunfo», perquè,
quan hi ha alguna disputa
sobre la taula, ja sigui perquè
me'n vull anar el cap de set-
mana que ve de festa o per
algo tan típic com són les
notes, de seguida, m'aixeco,
em poso al piano i vaig veient
com tots, un per un, van
venint i així, del no-res,
traiem una cançó a quatre
veus que faria esgarrifar el
director de “Los Chicos del
Coro”.

ME: El vostre estil. Balades,
pop...?
Mikel: Nosaltres cantem
generalment balades d'aque-
lles de llagrimeta, i de fet,

quan componem, sovint és el
que traiem. Curiosament, la
música que escoltem és
completament diferent; par-
lem de Txarango, La
Pegatina, i tots aquests
grups que et donen una bona
festa, però realment, la músi-
ca que ens posa la pell de
gallina, és aquella lenta i ten-
dra que posa els sentiments
a flor de pell. Això és el que
la gent podrà escoltar, en el
nostre primer àlbum, que
sortirà a la llum pels vols de
Nadal.

ME: La cançó que més us
agrada interpretar i per què?
Iván: Ens encanta cantar-ho
tot. No et podríem dir quina
és la que més ens agrada
perquè el més probable és
que demà en descobrim una
altra d'encara més preciosa i
se'n vagi tot el que hem dit a
norris. Això si, la cançó que
més ens agrada perquè hem
viscut de tot amb aquesta és
La Dansa del Vestit, de

Txarango, senzillament per-
fecta.

ME: Ha estat un bon trampo-
lí «La Voz»?
Mikel: «La Voz», a més de
ser, com tu dius, un bon
trampolí, una plataforma per
a fer-te públic, ha sigut una
experiència brutal en tots els
sentits, tan emocionalment,
socialment, com en el punt
de vista de formació.
Realment va ser una gran
experiència.

ME: Parlem del vostre con-
cert a Cambrils
Iván: Va ser un moment, tan
preciós... Saps què passa?
És prou difícil ser, el que es
diu «Profeta a la teva terra», i
teníem dubtes sobre com
podria reaccionar la gent
davant d'un concert d'aquest
parell de germans que van
sortir a un programet de la
tele. Però, les llàgrimes ens
queien, a lo bèstia, quan vam
veure que allò estava ple, i

que la gent reaccionava
millor del que hauríem
somiat mai. Va ser especta-
cular, un record que guarda-
rem per sempre.

ME: Un somni i una realitat...
Iván: Ara mateix se'ns està
fent difícil diferenciar aquests
dos termes perquè realment
estem barrejant-los, vivint un
somni que tot just comença.
Després d'un treball intens i
de no llençar mai la tovallola,
anem veient com tot va
tenint un resultat i, de debò,
que estem com en un núvol,
això sí, s'ha de saber sempre
quan baixar-hi. Com dic sem-
pre,  quan em pregunten
com porto tot això: «Amb els
peus a terra i el cap a les
estrelles».

ME: Projectes...
Iván: Després d'haver estat
a “La Voz”, després d'haver
estat pràcticament des que
tenim ús de raó estudiant
música, després de riure,
plorar i cridar per aquest art,
després de tot aquest
temps, els germans Herzog
estem treballant en el nostre
primer CD. Aquest àlbum el
definiríem com tot el que
nosaltres volem explicar en
un recull de 10 cançons. Per
a nosaltres és un pas molt
important, ja que és un Cd
fet amb cançons nostres i
hem fet tot el possible per a
aconseguir que cada Track,
cada cançó que soni al vos-
tre cotxe, sigui una petita joia
que us oferim des del més
profund de nosaltres matei-
xos. Aquest disc sortirà a la
venda pels vols de Nadal i de
debò que esperem, que tots
vosaltres, els que esteu lle-
gint això, tingueu una part de
«Los Herzog» al vostre cor.
Un petó ben fort. 

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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Després de sis jornades (6 punts de 18) la Rapitenca va tor-
nar a perdre. Fou al camp del Suburense (2-0). L’equip local, al
primer temps, va saber imposar el seu joc directe i físic. La Ra-
pitenca, tot i tenir dues opcions, no va entrar en el partit i va re-
bre l’1-0. A la represa, l’equip ebrenc, més posat, va entrar en
situació i va tenir dues oportuniatts clares i un penal que Paez
no va transformar. El partit va estar obert i el Suburense, més
cansat, va tenir dificultats. No obstant, l’empat no va arribar i si
la sentència dels locals. La Rapitenca rebrà diumenge l’Iguala-
da. És tercera. Informar que el cadet va jugar dissabte contra
el Barça i que va acabar cedint per 2-4. 

La Rapitenca rebrà l’Igualada

Una triangular entre l’Espanyol B, el Futbol Club Ascó i l’equip local, el C Atlètics Móra la Nova, va servir dimecres per inaugurar
el camp de futbol de gespa artificial de Móra la Nova. En els parlaments oficials l’alcalde, Francesc Moliné, va remarcar el fet que
“la nova instal·lació  permet potenciar el futbol base i animar a molts xiquets a practicar un esport com el futbol, a més d'evitar
que vagin a practicar-lo a altres clubs”. Després dels breus parlaments es va fer una foto de família amb els tres equips partici-
pants a la triangular, així com amb els jugadors de futbol base local. El cost total de la instal·lació de la gespa ha estat de
331.522,27 euros, dels quals 52.228 subvencionats per la Diputació de Tarragona. L’obra l’ha portat a terme l’empresa Fieldturf
Poligras SA, referent en el sector de la gespa artificial, i ha consistit en cobrir l’actual camp de futbol de terra de 100 x 61 metres
amb gespa artificial d’última generació, resistent a la calor i a les variacions climatològiques extremes. Per al seu manteniment s’-
hi ha instal·lat un dipòsit de 20.000 litres i sis canons d’aigua amb què es pot regar tot el camp i s’ha construït una canalització
per recollir i evacuar aquesta aigua del reg. Paral·lelament a l’obra al camp de futbol, s’ha millorat la resta de l’equipament, s’ha re-
habilitat la tribuna i les grades, s’ha fet el tancament del recinte i s’ha pavimentat tot l’exterior perquè no hi hagi contacte entre te-
rra i gespa, entre altres canvis. 

Móra la Nova estrena gespa
AMB UN 3X1 ENTRE L’EQUIP LOCAL, L’ASCÓ I L’ESPANYOL B

El cost total de la instal.lació ha estat de 331.522,27 euros

Fa unes setmanes, explica-
va el cas de Samuel Eto’o
quan fa uns anys volia marxar
del camp del Saragossa per
uns insults racistes. I vincula-
va el cas amb d’altres que es
produeixen actualment que es
podrien considerar de les ma-
teixes característiques. I si,
és cert que existeixen.
Però jo crec que no cal

classificar els insults. I priorit-
zar si són racistes. Penso que
cal lamentar les manques de
respecte que continuen ha-
vent-hi pels camps. Si, sem-
pre són minories les que fal-
ten al repecte. Però no
s’acaben. 
Són aficionats disconfor-

mes amb ells mateixos i en
desacord amb tot. Amb el
món. El seu pèrfil és el mateix
a tots els llocs. Persones ofe-
nedores que busquen crispar
i, sobre tot, provocar.  El pro-
blema és que després no do-
nen mai la cara i sempre ac-
tuen enmig de més gent, per
sentir-se protegits.
Acabem ja amb les provo-

cacions. Aquest reclam de
respecte va per tots. Aficio-

nats principalment però tam-
bé pels jugadors i tècnics que
han de saber aillar-se de tot
plegat i no caure en provoca-
cions. 
Si hi ha més respecte, tot

ens anirà millor, en la vida en
general. Hem d’apendre a ser
positius i a mirar-nos a nosal-
tres mateixos abans que en-
trar a opinar de la situació del
veí. A veure si avancem en
aquest camí. No serà fàcil.
Per últim, avui voldria tenir

unes paraules de record per a
Pere Sanz, expresident de
l’Ulldecona que ens va deixar
ahir. Bon amic i seguidor dels
programes de tele des que
vaig començar. Pere, fins
sempre. 
Se’m farà complicat anar al
camp de l’Ulldecona i no salu-
dar-te. Ho saps. 

Respect

MINUT 91: 16.30 i 22.30 h. Convidats dilluns vinent: Miquel Reverté
(President del CD Alcanar) i Albert Lizaso (Tècnic C At Móra la Nova)

CANAL TE. Programa de dilluns

Inauguració de la seu
ebrenca de la FCF

AHIR DIJOUS

Ahir va tenir lloc la inauguració de la nova seu de la FCF
a les Terres de l’Ebre. Amb presència de directius de clubs
i també del president de la FCF, Andreu Subies, es va dur
a terme l’acte oficial. La nova seu està al carrer Adrià d’U-
trech de Tortosa. 

L’Ascó, amb qui és baixa Genís, perd a Peralada 4-1

Golejada dolorosa al camp del cuer
TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó va sortir golejat del
camp del cuer, el Peralada (4-
1) i va tancar, d’aquesta ma-
nera, una setmana grisa amb
només un punt de nou possi-
bles. L’equip no va estar a l’al-
tura sobre tot a la primera
meitat quan no va jugar amb
intensitat i el Perala es va
avançar amb el 3-0. L’ampos-
tí Víctor feia el 3-1 a la repre-
sa però, acte seguit, els giro-
nins van marcar el 4-1. L’Ascó

necessita refer-se i diumenge
no pot fallar contra el Manlleu.
El 3 de desembre, partit amb
el Sariñena de la Copa Fede-
ració. 

L’Ascó rebrà diumenge  el
Manlleu (12h). Genís ha
fitxat amb el Balaguer.

Proper partit

El J i Maria rebrà diumenge el Terrassa (11.30h)

Nacho ja és porter de l’Amposta
PRIMERA CATALANA

L’Amposta ja té porter. Es el
cas de Nacho Aguilar, que estava
al Vinaròs. Es un fitxatge que Cel-
ma va avançar fa dues setmanes
al Canal Terres de l’Ebre, al pro-
grama MINUT 91. Finalment, des-
prés d’un culebró, vegeu plana
17, ha rebut la baixa i demà dis-
sabte ja podria debutar. 
L’Amposta va perdre amb el

Lleida B, diumenge passat (1-4).
Tot i avançar-se amb un gran gol
de Vargas, va anar cedint davant
d’un Lleida B, que va refermar la
imatge que va oferir a la Ràpita, i
que abans del descans ja va re-
muntar. A la represa, els lleidatans
van seguir amb el control de la pi-
lota i es van imposar amb dos
gols més. Es la tercera derrota
seguida de l’Amposta a casa, i el
neguit continua, perquè l’equip no
pot encadenar dos resultats posi-
tius i no pot sortir de la zona deli-
cada de la taula. Demà, amb la
baixa de Callarisa, que fou expul-
sat, es desplaça a Vilanova (19h).
Dimecres, dins dels actes del

centenari, l’Amposta va rebre el

Nàstic. El resultat fou 1-6 en un
partit festiu. Amb el Nàstic va ju-
gar el juvenil senienc, que estava
a la Ràpita, Gerard Verge. 
El Jesús i Maria, per la seua

part, va ensopegar al camp del
cuer Reddis, equip que fins dissa-
te no havia puntuat (1-1). Els de
l’Aube van perdonar i no van sen-
tenciar una vegada Taranilla havia
obert el partit. I al final van acabar
pagant-ho quan va arribar l’empat,
amb un autogol. El Jesús i Maria,
que és quart, rebrà diumenge el
Terrassa, amb les baixes de Bo-
rrull, Gallego, Corejo i Ivan. Pel
partit del Barça, es jugarà a les
11.30 h. 

Dimecres es va fer l’acte d’estrena de la gespa artificial de Móra la Nova, amb un 3x1 entre l’Espanyol B, l’Ascó i el conjunt local. 
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La Cava va guanyar el R. Bonavista (3-1) i ja referma la seua milo-
ra després dels dubtes inicials. Són 10 punts de 12. 
El Bonavista es va avançar en el marcador i va jugar ben posat

durant el primer temps, tot i que la Cava ja va dominar. A la repre-
sa, el gol de Josep Vilanova va encoratjar a l’equip local que ja va
tenir més confiança, estant també més segur defensivament da-
vant d’u Bonavista que va haver de fer un pas enrera. Ferran va
signar el gol de la jornada. Control amb el pit fora de l’àrea i volea
que va suposar el 2-1. Amb el partit trencat, el Bonavista va tenir
la seua opció però la Cava va sentenciar en una contra que va cul-
minar Joab. En els darrers minuts, segon fonts consultades, va ha-
ver un enfrontament entre un jugador visitant i aficionats locals.  

La Cava ha sumat 10 punts de
12 i ja s’enlaira a la taula

VA VÈNCER EL R BONAVISTA (3-1)

L’Ulldecona va perdre a casa contra el Torreforta (1-3) i, d’aquesta
manera, veu trencara la bona inèrcia de set jornades sense perdre.
No havia perdut des de la primera, a Tortosa.
L’equip de Sergio Navarro es va avançar en el marcador amb gol

de Yassine. Va poder finquitar el duel a la primera meitat quan va
tenir dues ocasions per haver marcat el segon. El Torreforta, amb
un important entramat defensiu, va anar trobant-se còmode amb
els minuts i ja va empatar abans del descans. A la represa, l’Ullde-
cona, desdibuixat, va anar sortint del partit i el Torreforta, ben po-
sat, va decidir al contraatac. J. Ramon era baixa en l’Ulldecona. 

El Torreforta sorprén l’Ulldecona i 
frena el seu impuls

1-3

El porter Àlex Iniesta, fins la setmana passada a l’Amposta, ha fitxat
amb l’Ulldecona. El jove jugador, decebut pel que ha passat aquesta
temporada amb el club ampostí, buscarà noves oportunitats a l’Ullde-
cona on compartirà porteria amb Vizcarro. L’Amposta va confiar amb
Iniesta com a porter titular per aquesta temporada, pero les actua-
cions en les primeres jornades van fer canviar l’aposta. 

CONDOL AL CF ULLDECONA. Ahir dijous ens va deixar Pere Sanz
després de lluitar contra una malaltia des de feian uns anys. Fou juga-
dor i president del club de l’any 87 al 90. L’enterrament és avui diven-
dres a les 10 h a l’esglèsia de Sant Lluc d’Ulldecona. Tenia 62 anys. 

El porter Iniesta fitxa 
pel  CF Ulldecona

ESTAVA A L’AMPOSTA

El Cambrils, després dels darrers resultats, no podia fallar
contra el Catalònia per mantenir-se enganxat a les primeres pla-
ces de la taula. I els del Baix Camp va imposar-se no donant op-
ció a un Catalònia que va acusar el fet de rebre els gols en mo-
ments claus, el primer poc abans del descans i el segon a liic
de la represa. Amb el 2-0, el Catalònia va intentar-ho però tot i
tenir una ocasió per entrar en el partit, no va poder aprofitar-la
i el Cambrils, amb espais, va sentenciar amb el 3-0. El Cata
rebrà demà dissabte el Roda de Berà amb certa obligació de
guanyar. Ha de fer bons els cinc empats, amb victòries.

El Cambrils no dóna opció a un
Catalònia que no pot reaccionar (3-0)

EL CATA REP DEMÀ EL RODA DE BERÀ (17H)

El Tortosa va guanyar el Camar-
les i segueix líder. Va ser una
victòria convincent, davant d’un
rival poderós que, sobre tot a la
primera meitat, va oferir les
seues possibilitats ofensives. A
més, ja d’entrada, va anar a pel
partit. Cal valorar-ho i agrair-ho.
Aquest fet va propiciar que es
veiés un derbi atractiu.
També va poder afavorir l’estil
del Tortosa, que es troba més
còmode quan els rivals no es tan-
quen de forma numantina.
El partit va ser obert. El Camar-
les va avisar amb dues ocasions,
una d’elles avortada per Figo. El

Tortosa també va tenir oasions,
amb espais, i entrant bé per ban-
da, sobre tot per la dreta. 
Tot això fins que el Camarles va
cometre una pèrdua de pilota al
centre del camp i el Tortosa va
treure petroli. Gran combinació i
gran definició d’un gran davan-
ter: Chillon. Ell va resoldre. 
Amb l’1-0, el partit va seguir in-

tens. El Tortosa va tenir dues op-
cions i un penal no xiulat. El Ca-
marles va poder empatar abans
del descans amb una jugada de
Teixidó. Figo va desviar la rema-
tada. A la represa, al primer mi-
nut, el derbi es va decidir. Nova

pèrdua visitant, bona acció per
banda amb un Abdul atlètic i
efectiu que va fer una centrada
de primeres que Chillon, molt
llest, va aprofitar guanyant l’es-
quena. Rematada de cap i 2-0. El
Camarles va acusar el gol. Ja no
va tenir resposta. I el Tortosa va
refermar el seu partit i va nave-
gar per les aigues en les que es
troba més agust. Molta segure-
tat i serietat defensiva, amb ofici,
i opcions a la contra. Enric, ex-
cepcional, va salvar al Camarles
de rebre més gols. Ja en la recta
final del duel, a la sortida d’un
córner, Chillon va completar el tri-

plet de gols i va consumar una
victòria que reforça el Tortosa
per la forma i pel rival que va te-
nir davant.
Chillon es va mostrar implicat i

integrat, d’entrada, esvaint dub-
tes sobre la possibilitat de tornar
al Vila-seca.  
Al final del partit, es van viure

moments de tensió dialèctica
quan jugadors del Camarles re-
criminaven a uns aficionats lo-
cals de la tribuna el fet de que els
havien increpat durant el partit.
La tensió va seguir al túnel de
vestidors i ja s’ha aclarit durantla
setmana.

CD Tortosa: victòria de lideratge
Chillón, amb els tres gols, fou el protagonista

S’IMPOSA AL CAMARLES (3-0)

El R. Bítem, amb cinc victòries seguides, rebrà diumenge (16h) el Gandesa que fa sis jorna-
des que no perd (16 punts de 18). Tots dos tenen 19 punts i estan a dos del líder. Serà el Sú-
per partit de la jornada. L’únic inconvenient que tindrà el derbi és la coincidència amb el Barça-
Vilareal. Però els bons aficionats tenen una cita perquè el partit promet. 
El R. Bítem va guanyar dissabte passat a l’Ampolla (1-3). Miguel va fer el primer gol i Samu

empataria ja a la represa. Una acció de Miguel desviada per un defens local va suposar l’1-2.
Emili va marcar l’1-3. Malgrat la victòria, el tècnicdel R. Bítem, Nacho Pérez, no estava satisfet:
“va ser un partit molt fluix del Remolins-Bítem, l’equip no es va trobar cómode al camp, pràcticament en tot el partit. Vam ser un con-
junt diferent al que fins ara havíem segut, encara així vam saber crear moltes ocasions de gol i guanyar. Potser una de les claus va
ser avançar-nos al marcador en dues ocasions en moments en què l’equip pitjor ho estava passant”. Nacho afegia que “sense estar
content per el treball col.lectiu del grup, valoro el treball de la nostra línea defensiva que va ser capaç de contrarestar els atacs i su-
perioritats de l’Ampolla, així com les individualitats ofensives dels nostres jugadors que van saber per decidir el partit”.  Del proper
derbi amb el Gandesa, Nacho deia que “tenim un partit bonic de disputar, contra un equip molt regular en les les últimes tempora-
des, i que té grans jugadors. Un rival molt complicat i que, com nosaltres, està en un gran moment de resultats”.

R. Bítem-Gandesa, el Súper partit de la jornada
DIUMENGE VINENT A LES 16 HORES

L’Alcanar va perdre a
Gandesa, on va estar

sensible amb l’arbitratge,
dissabte passat

Derrota

El Tortosa va guanyar el Camarles (3-0), diumenge passat.

Els més petits del futbol base ampollero van ser presentats
poc abans de l’inici del partit del primer equip contra el R.-Bítem
(1-3). Del partit, dir que l’Ampolla mereixia més. L’equip de Cape-
ra va rebre massa càstig i és que en determinats moments del
duel va dominar amb proposta combinativa i va crear ocasions.
Els ampolleros van començar forts, creant oportunitats, però fou
el R Bítem qui va fer el 0-1. A la represa, després d’un inici insis-
tent dels visitants, Samu feia l’empat a la sortida d’un córner.
Amb l’1-1, l’Ampolla va tenir el seu rival dominat, amb bon joc i
ocasions, a més d’un penal no xiulat. Però no va marcar i el R.
Bítem, en canvi, fou letal i va sentenciar amb l’1-3. L’Ampolla,
amb tres derrotes seguides, necessita la victòria en la seua visi-
ta a Godall, equip que va perdre a la Riera per 5-0 en un duel sen-
se història ja que al descans es va arribar amb el 3-0. 

Després de tres derrotes,
l’Ampolla visita el Godall

MEREIXIA MÉS CONTRA EL R BÍTEM (1-3)

L’Alcanar va perdre dissab-
te a Gandesa (2-1) on va veu-
re frenada la ratxa de cinc
jornades sense perdre. El
partit, a la primera meitat, va
estar dominat pel Gandesa
que va desplegar una bona
proposta, amb control de la
pilota i generant ocasions, a
més dels gols de Dilla i de
Guiu. Com en els darrers par-
tits, els gandesans s’imposa-

ren en el primer temps. Però
el duel que es va complicar
abans del descans amb el
gol d’Ivan, jugador canareu
que va aprofitar un rebuig a
al frontal de l’àrea per mar-
car. A la represa, els cana-
reus, acostumats a fer-ho,
van inquietar, pressionant a
un Gandesa que no va saber
matar el partit i que va aca-
bar patint. L’àrbitre, ja al fi-

nal, va xiular un penal molt
protestat pels canareus que,
des del primer gol local, van
estar molt sensibles amb les
seues decisions. 
El penal no fou transformat

i el duel va acabar amb victò-
ria gandesana per 2-1. 
D’aquesta forma, els cana-

reus van veure trencada la
ratxa de cinc jornades sense
perdre en partits en els que

havien sumat 11 punts de
15. 

A LES 18 HORES, A LA FANECADA

L’Alcanar rebrà diumenge el Tortosa, un altre Súper derbi
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L’opinió de Joaquin Celma. EL MINUT 91

L’estadística no falla. Aquesta temporada, l’Ametlla li toca pujar o com a molt la següent tem-
porada. Hi ha una dada curiosa. Quan Baltasar Capera deixa a un equip, a l'any següent o al
posterior ascendeix. Al Perelló el van cessar. Va entrar Molinos i en temporada i mitjana va
ascendir aquest equip. A Deltebre, més del mateix. Van cessar-lo i a la campanya següent,
l’equip va ascendir. La passada, Capera va estar a l’Ametlla. Què passarà? L’estadística par-
la per si sola. Com diu ell mateix: "Deixo equips armats". Club històric, l'equip de la cala, fun-
dat el 1928 ha militat una temporada a Preferent, 21 a la 1a regional, 24 a 2a regional i 4 a
la Tercera regional. Aquest equip va ser a la dècada dels cinquanta el vuitè club de la provín-
cia, només superat pel Nàstic, Tortosa, Amposta, Reus, La Cava, Rapitenca i Jesús i Maria.
En els seus anys daurats es va enfrontar a la flor i nata del futbol català: Gavà, Barça C, Cor-
nella, Martorell, Reus, Horta, Vilafranca, Júpiter, Balaguer, Igualada.... Avui en dia, aquest club
està vivint un moment dol. Un primer equip líder (tot i les dues derrotes), un juvenil també lí-
der, i té competint dos cadets més dos infantils i alevins i sis conjunts de futbol-7. A finals de
la temporada passada, estaven prenent una cervesa 3 exjugadors, i mig en serio, mig de bro-
ma, van dir "Si se salva l'Atmella, agafarem l’equip". Aquests tres personatges són: Carlos
Pagà, que avui és el president, Dani Jerez, el tresorer, i Quintana que porta l'estructura es-
portiva del club. Carlos és un president jove, 34 anys. A ell li va tocar ser el president. La jun-
ta directiva la formen tots exjugadors amb una mitjana d’edat de 25 anys. I el més important,
es van posar al capdavant del club en uns moments complicats amb una situació no del tot
estable. I ara l’estan revertint. Té mèrit que la joventut si s'impliqui en una entitat esportiva i
és un exemple per a la resta de clubs d'aquestes comarques ja que que aquest és l'únic fu-
tur que queda per salvar el futbol ebrenc, joventut en les directives com ho van fer al Jesús
Catalònia. Que sigui líders és el de menys, l'important és que tots els jugadors són de l’Amet-
lla, menys Faura, una vegada han tornat els que estaven jugant a l’Ampolla, Hèctor, Xavi Ca-
llau i Edgar, a l’Aldeana, Manel Llambrich, a Deltebre Sergi Callau, més el juvenil Froilan i el
recuperat Morillo amb la qual cosa només quatre jugadors de la temporada passada seguei-
xen a l'equip titular bàsic: Robert, Gerard, Àngel Balfegó i Jordi Llao ‘Rullo’. Hi ha tanta com-
petitivitat que el màxim golejador de la passada temporada, Pepe Madrid, amb 15 gols, to-
ca banqueta. L'èxit d'aquest equip ve de lluny, una cultura de club a apostar només per gent
de la casa amb bons entrenadors Balfegó, Narcís, que tenia un equip amb una mitjana d'e-
dat de 21/22 anys, i Capera que va fer un futbol molt bonic però en la Tercera Catalana el
futbol exquisit no serveix. Al final arriba el premi, aquests xavals que són uns amics, han fet
una pinya al vestidor amb una cultura de futbol jugant junts ja quatre anys i ara els toca la re-
compensa del liderat i potser l'ascens. Jesús i Maria, Camarles, Olímpic i Ulldecona van apos-
tar per aquest model i els quatre van pujar amb un gran part de jugadors de la casa. 
Pot ser campió l'Atmella? Potser. L'1 de març tenien els mateixos punts que avui; cal fixar-se
en el recorregut que té aquest equip. Un equip que juga com a bon bloc, amb gran treball de-
fensiu, amb intensitat, davanters ràpids, hàbils i sense cap dubte el mag d'aquest projecte és
el seu mister Marc Vilabrú que els estreny en els entrenaments i que té clar que qui no ren-
deix en el partit se’n va a la banqueta. Són una família, que juguen des de la pista de l'insti-
tut, només dos veterans de 28 i 29 anys la resta pipiolos, implicats en la junta i amb el futbol
base. Només així és possible fer futbol de veritat potser molts clubs s'haurien mirar al mirall
de l’Ametlla i canviar el seu model. Perquè un club ebrenc tingui futur necessita només
aquests ingredients: gent jove en tots els estaments, directiva, planter i amb gent només de
la casa. Una nova filosofia del futbol que és l'única perquè pugui sobreviure. Joventut, diví tre-
sor per al futur d'una entitat, i abans que res en una directiva. He de dir que quan va entrar
la nova junta a la Cala, jo no creia en ells. Avui rectifico davant d’aquests 11 directius.
1A CATALANA - JORNADA DE MIG DOL. Mala sort del Jesús i Maria que va perdre dos punts
en l'últim minut. I el gol a la pròpia porteria. Es van perdonar quatre ocasions clares de gol.
Fa dues temporades, el Jesús i Maria a la 1a Catalana tenia 13 punts en l'equador de la lli-
ga. En aquesta ja en porta 17 i només dos partits perduts. La Rapitenca no li havien marcat
ni un gol a la primera part en el que portem de lliga. Aquesta setmana es va acabar el rècord
i es va produir la segona derrota d'aquesta campanya. Bona segona part de la Rapitenca, fa-
llant un penal Ivan Páez. El Lleida només ha perdut aquesta temporada un partit en camp con-
trari i va merèixer empatar al camp de la Rapitenca. A Amposta va demostrar el seu poten-
cial.
2A CATALANA. EL TORTOSA POSA LA DIRECTA CAP A l'ASCENS. Segueix el bon moment del
futbol ebrenc: entre els nou primers classificats, set equips de la nostra zona i només un en
descens. Millor impossible, el Tortosa es consolida cada vegada més en el liderat, només dues
derrotes, ni un empat i set victòries. I en les següents sis jornades només té un partit difícil:
contra el Remolins-Bitem.  Espectacular el Remolins-Bítem, porta cinc jornades guanyant,
però l'espera un calendari complicat: Gandesa, Tortosa, Ulldecona, Valls i Cambrils. Ampolla
s'esta complicant en les tres últimes jornades zero punts, tot i que cal dir que contra el R Bí-
tem no mereixia perdre. El diumenge ha de guanyar a un Godall que des que se’n va anar
Bartoli és un colador. És normal que perdés l’Ulldecona, porta un principi de temporada de
cinema i el dissabte va perdre el seu segon partit, després de set jornades sense conìexer la
derrota. Els equips no són perfectes. Va patir el Gandesa per guanyar davant un Alcanar molt
treballador, l'equip de Rafel Navarro segueix la seva marxa ascendent, porta sis jornades in-
victe. El Jesús Catalònia va pagar els plats trencats del Cambrils que havia de guanyar si o si
per no perdre pistonada per l'ascens. Quatre partits porta imbatut La Cava, que millora de-
fensivament, tot i que li han marcat en les 9 jornades de lliga. Però aquest any és molt ofen-
siu, en tots els partits ha marcat, i 10 jugadors ja han fet gol. Camarero ja gaudeix.
3A CATALANA. ELS PRONÒSTICS ES COMPLEIXEN A LA PART ALTA. Set equips a la part al-
ta, set equips separats per sis punts. Dels meus pronòstics, sol Flix i Deltebre no estan a la
part alta i s'han colat Ametlla i Aldeana. Ginestar només una victòria en nou jornades o s'es-

L’Ametlla, un nou model de club de futbol

pavila o va camí de quarta, va perdre davant d'un Horta que va a més. Últimes cinc jornades
tres victòries. Segueix imbatut el Roquetenc, quatre victòries i cinc empats. Un d’ells davant d'un
Corbera que porta en les últimes cinc jornades un punt. Li va somriure la sort al Perelló. Va guan-
yar al 94 i el Vilalba va acabar amb deu. L'equip de Robert; en les últimes sis jornades, només
una victòria. Aquest Batea pinta molt bé. Gran treball del seu míster i el seu killer Agus que no
falla cada jornada. 14 gols en 9 partit. De rècord. Es confirma cada jornada que aquest Olim-
pic progressa, va remuntar un 0-2 i porta sis jornades invicte. Va empatar enfront d’un equip
que no està a l’altura desitjada o que s’esperava, el Deltebre, només porta un victòria i 4 em-
pats. L’Ascó segueix amb el seu rècord Guines: ha marcat en totes les jornades però va perdre
davant d'un Móra la Nova que va aconseguir la seva segona victòria a domicili. El Flix pateix, no
té confiança en camp contrari al no jugar ni un partit a casa. Juga molt bé però li falta defini-
ció en la davantera, va perdre davant d'un Jesús i Maria B que va guanyar el segon partit con-
secutiu després de tres derrotes seguides. Segueix la tradició ferma d'equip que juga contra el
Santa Bàrbara, en aquestes 9 jornades, marca. Però l'equip de Parra sempre mulla també.
Atenció a aquest equip que donarà guerra. Contra la Sénia fou un derbi molt competit. Gines-
tar porta 5 jornades perdent i Campredo en dues jornades ha encaixat 13 gols, dos equips ca-
mí de quarta catalana.

TERCERA CATALANA

El Móra la Nova s’estabilitza amb
la segona victòria seguida.
L’Ascó, per la seua banda, veu
aturada la seua inèrcia ascendent.
Va ser un partit en el que els visi-
tants van tenir capacitat de reac-
ció gràcies a l’aportació del seu
crac Aleix Martí. Va fer dos gols i
va assistir en el tercer, de Bernat.
L’Ascó, a remolc, va saber res-
pondre i Adrià va igualar el marca-
dor en dues ocasions. A la repre-
sa, els asconencs van pressionar
amb insistència i podien decantar
el duel al seu favor. Però van
pagar cares les concesions.  

Tercer empat seguit del Roquetenc
a casa.  Ivan Arasa va marcar aviat
l’1-0. El Corbera, molt limitat d’efec-
tius, amb només 12 jugadors i un ab
molesties, va reaccionar i Gordo, en
el retorn, va empatar. A la represa,
partit bastant travat. Per l’estat del
camp, el Roquetenc va haver de ser
més directe i el Corbera, ben posat,
va contrarrestar-ho. Un remat al pal
de Cristian fou la millor ocasió local.
Al final, empat. El Corbera torna a
puntuar després de 4 jornades. 

ROQUETENC-CORBERA 1-1

El Santa Bàrbara es va emportar
un gran derbi. Saul, un reforç de
luxe, va fer 1-0. El duel estava
obert. La Sénia va demostrar que
ha millorat, amb Gerard i Pol.
Chescu, actiu, va empatar. Saul
va marcar el 2-1 i la Sénia va
fallar un penal. La represa va ser
del tot oberta. La Sénia va perdo-
nar i el S. Bàrbara també va insis-
tir tenint premi al final amb gol del
pichichi De la Torre. Partit atractiu
amb jugades polèmiques i dispu-
tat amb molta intensitat. El Santa
és tercer, a tres punts del líder.
La Sénia veu frenat el seu impuls. 

Partit emocionant i distret el que
van disputar Perelló i Vilalba.
Narcís va fer l’1-0. El partit va tenir
alternatives. Amb els minuts, des-
prés de l’empenta local, el Vilalba
va saber crear les seues ocasions
al contrataca. No va marcar. A la
represa, quan millor jugava el
Perelló, John va empatar. Partit
obert, intens i incert. El Vilalba es
va quedar amb deu. El Perelló va
insistir tenir opcions que no va
aprofitar. Al 94, Xixo va marcar el
2-1. Abdul encara tindria l’empat
en un temps afegit etern. 

El Batea és segon, a dos punts
del líder després de golejar el
Campredó en un partit què, tot i
que Agustí va marcar molt aviat,
els locals es van acomodar i no
van decidir fins l’inici de la repre-
sa quan va arribar el segon gol i
es va consolidar la golejada.
Agus (3), Aleix, Alex i Jordi van
marcar pels terraltins. Paco va
fer el gol visitant.

BATEA-CAMPREDÓ 6-1

L’Aldeana ja porta 16 punts de
18. Ja és cinquena. Dissabte va
guanyar el líder, que ha perdut
els dos darrers partits. Va ser un
derbi que va decidir-se en els pri-
mers minut, amb el gol d’Alex i
un en pròpia porteria arran d’una
falta lateral. A partir d’aquell ins-
tant, duel travat i confusió arbitral
en diverses decisions. L’Ametlla
va buscar el gol però l’Aldeana va
estar ferma. 

ALDEANA-AMETLLA 2-0

L’Horta, després de dues derro-
tes, necessitava la victòria per
sortir de la part baixa. Els locals
van tenir més el domini i també les
aproximacions més clares però
sense resoldre davant d’un
Ginestar que es va defensar bé,
millorant partits anteriors. Jordi va
fer els dos gols locals a la represa
i Pinxo el del Ginestar (92’).

Era un partit amb doble valor de punts
en la lluita per estabilitzar-se a la taula.
El Jesús i Maria, amb jugadors del pri-
mer equip, va aconseguir la segona
victòria seguida aprofitant el factor
camp. El Flix, que segueix el seu llarg
viatge com a visitant, no va tenir efec-
tivitat i va acabar cedint. Cuenca i Aleix
van marcar pels locals. Yuri ajustaria
en el que, en els darrers minuts, va
poder passar de tot. 

El Deltebre es va posar aviat amb el
0-2 amb gols de Camarero. Podia
haver decidit en un primer temps en
què fou superior. Però no va fer-ho. A
la represa, l’Olímpic va millorar
entrant en el partit amb un gol en prò-
pia porteria dels visitants. El Deltebre
va poder sentenciar, no va fer-ho i
Sergi empatava al 92. Els locals por-
ten 12 punts de 18. El Deltebre acu-
mula 5 empats i no pot despegar. 

Agustí no perdona L’Aldeana, per amunt No satisfà a ningú

S BÀRBARA-LA SÉNIA 3-1

Derbi apassionant
PERELLÓ-VILALBA 2-1

Xixo marca al 94
ASCÓ B-M NOVA 2-3

Aleix Martí, un crac

HORTA-GINESTAR 2-1

Punts d’or

J I MARIA-FLIX 2-1

Salt de qualitat

OLIMPIC-DELTEBRE 2-2

Sergi Vila salva un punt

-Marc Alegre es va lesionar
durant el primer temps. El

Roquetenc, no obstant, ja va
poder comptar dissabte amb

Marc i Cristian. L’estat del
camp no ajuda per jugar.
L’equip de Subi encara no
ha perdut en la lliga, però

ha empatat cinc partits, els
tres darrers seguits a casa. 
-El Corbera segueix molt

minvat per les baixes i bus-
car fer un altra incorpora-
ció, d’un defensa central.
-Khalid, que estava a

l’Ampolla, va debutar amb el
Ginestar.

-Jornada de descans a la
Quarta. Només es va

avançar el Bot-Xerta (2-1)

TERCERA CATALANA

El proper 15 de novembre es tornarà a viure el derbi de les Mó-
res. L’Olímpic rebrà el Móra la Nova. En el partit, segons ens ex-
plica Òscar Fortunyo, de la Penya Barcelonista de Móra d’Ebre,
“aprofitarem per sortejar dos entrades pel Barça-Roma de la
Champions i una samarreta del Barça signada pels jugadors del
primer equip blauigrana. Els diners recollits es destinaran a la in-
vestigació per la lluita contra el càncer infantil. El mateix dia to-
tes les associacions del poble faran actes per aquesta causa”.
El derbi, per tant, a més de la rivalitat esportiva tindrà una ves-
sant benèfica amb els diners que es puguin recaptar a través
dels sortejos esmentats”.  

El derbi morenc serà solidari
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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: 

ALCANAR
ALDEANA
AMPOLLA
AMPOSTA
ASCÓ B
AMETLLA
BATEA
CAMARLES
CAMPREDÓ
CORBERA
DELTEBRE
FLIX
GANDESA
GINESTAR
GODALL
HORTA
J CATALÒNIA
J I MARIA
J I MARIA B
LA CAVA
LA SÉNIA
M NOVA
OLIMPIC
PERELLÓ
RAPITENCA
REM BITEM
ROQUETENC
S. BÀRBARA
TORTOSA
ULLDECONA
VILALBA

GOLEJADORS

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

ELS CRACS DE LA QUARTA JORNADA

Top secret
Perquè el porter del Vinaròs Nacho Aguilar aconseguís la baixa abans va haver de passar un cule-

bró. El Vinaròs demanava per la baixa 15.000 euros, després 10000 i finalment 3000. El tema ex-
plota quan Nacho va arribar al camp del Vinaròs amb la guàrdia civil perquè, segons ell, l’havien ame-
naçat de mort. No era així, però van prendre declaració. Al final, els capitans van obligar el president
a donar-li la baixa. 
Què passa a Amposta? No té els mateixos punts que la passada temporada a la jornada 9. Algu-

na cosa no funciona. Es van equivocar en la no renovació de Diego, en donar la baixa a Victor Calsi-
na i Iniesta. Van pagar els plats trencats, no és el que mereixia i ara en tres partits a casa 11 gols
rebuts. No és el porter, hi ha molts responsables, un d'ells la directiva en la planificació de fitxatges.
Amposta ha de moure fitxa. Haurà de fer incorporacions.

Radiografia del futbol ebrenc
L’EQUIP DE LA SETMANA: UE ALDEANA

Aquest Aldeana ja funciona. Va començar de pena però ja porta cinc jornades guanyant, les
incorporacions dels jugadors rapittencs Àngel i Marc, més la conjunció de l'equip ha donat la
força necessària a una Aldeana que ja aspira a l'ascens, com segueixi aquesta marxa. El seu
vicepresident, Fortunato, es va apostar un sopar amb mi que quedarà entre els 4 primers. Jo
dic que si. El míster Toni segueix fent un gran futbol.

Pulsacions de la jornada
*Rècord Guiness: Dilla porta set jornades marcant, mentre a Ulldecona, quan Chimeno no veu porteria
perd el seu equip. I Agus, al Batea, menja espinacs: 14 gols, el dia que faci núvia no marcarà...
*Ivan de la Peña va visitar la Ràpita en el partit del cadet. Ell fa de mànager a un jugador del Barça.
*Nando Crespo ha de donar la baixa a Àngel o Ferreres. No pot tenir quatre davanters.
*Elliot, Alberto Cuenca i Albert Torres van jugar amb el filial del J. i Maria per les nombroses baixes.
*L’ulldeconenc Juanjo Serrano va veure el partit de la Sènia, a Santa Bàrbara. Prenia apunts. Per què? Pen-
so jo que ara no mereix ser cessat el míster senienc.
*Vaig dir-ho que l'Ascó no és el mateix. Va ser humiliat pel cuer. La passada temporada va perdre 8 par-
tits. En el que portem d’aquesta, en porta cinc. Miguel Rubio no seguirà.
*Un directiu del Godall, a la mitja part a la Riera, veient el panorama del seu equip va agafar el cotxe i va
tornar al seu poble.
*Hi ha dos entrenadors que tenen ‘mono’ d'entrenar i estan a l’espera. De moment, no hi ha opcions. *Rè-
cord Guiness al Catllar: tres entrenadors han passat aquest any: Lora, Argilay i Herrera, que és l'actual.
Pot haver-hi un quart, el que seria un entrenador per cada dos partits.
*El germans Caballos han causat baixa al Deltebre. Dilluns la nit, el club els ho va comunicar.

JUGADOR

Becerra (Amp)
Eric Gràcia (Catl)
Callarisa (Amp)
Taranilla (JiM)
Peke (Rap)
Adrian (Vilaseca)
Pau (Catllar)
Alberto (JiM)
Gallego (JiM)
Moha (Rapite)
Manu (Torred.)
Gustavo (Amp)
Roger (Reddis)
Xavi Anell (Rap)
Òscar (Rap)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

1A CATALANA
Nº

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

GOLS JUGADOR

Miguel (R Bítem)
Dilla (Gandesa)
Llaberia (LaCava)
Chimeno (Ull)
Adrià (Alc)
Garrido (Cambr)
Chillón (Tortosa)
Regolf (Amposta)
Jota (R Bítem)
Abde (Riera)
Robert (Ampolla)
Guille (Ampolla)
Ivan (Alcanar)
Arnau (Ullde)
Felipe (R Bon)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

2A CATALANA
Nº

11
9
9
9
8
8
7
5
4
4
4
4
4
4
4

GOLS JUGADOR

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

3A CATALANA
Nº

14
10
10
7
7
6
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4

GOLS

JUGADOR

Ivan Diaz
Ion Oslabanu
Adrià Valsels
Soufine Barakat
Marc Tena
David Blanco
Bryan Hurtado
Moisés Muñoz
Nasi
Joan Forcadell
Jordi Adell

37
24
22
17
10
8
5
5
3
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CD ALCANAR
Nº P.

4
1
8
2

1

G. JUGADOR

Guille Ripolles
Robert Cabrera
Àlex Trabalon
Hugo Pérez
Marc Perelló
Samu Garcia
Aitor Arasa
Albert Ventura
Paco Casas
Jordi  Sabater
Ignasi  Cugat

20
16
14
14
13
10
9
7
7
5
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF L’AMPOLLA
Nº P.

4
4

3

G.

JUGADOR

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

17
16
14
13
13
10
9
9
8
7
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

UE ALDEANA
Nº P.

JUGADOR

Cristian 
Quim Esteban
Edgar Samper
Pau Sansaloni
Enric Ferré
Gerard Fresquet
Raul Teixidó
Cristian Paradas
Sergi Cid
Felipe 
Paul

36
18
15
9
8
8
8
6
6
5
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF CAMARLES
Nº P.

2

2

2
4

1

G. JUGADOR

Enric Ubalde
Javier  Dilla
Pere Martinez
Albert Soldevilla
Jaume Gumiel
Cristan Vallés
Jaume Guiu
Josep Domènech
Genis Navarro
David Rojas
Frederic Giné

25
21
15
14
13
11
9
9
7
6
2

CF GANDESA
P.

9
1

3

1

G. JUGADOR

Manu Fernandez
Kevin Moreno
Joan Labèrnia
Joan Zaragoza
Xavi Pastor
Carlos Querol
Xavi Platero
Oriol Matamoros
Edu Albiol
Jordi Porres
Marius Florin

30
22
17
13
11
9
7
3
2
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

FC GODALL
NºNº P.

2

G. JUGADOR

Dani Benaiges
Fran Reolid
Cristian Arasa
Isaac Casanova
Carlos Ferreres
Pau Diez
Cristian Regolf
Juanjo Rovira
Leandro Rovira
Marti Panisello
Dani Iniesta

23
22
14
13
12
10
8
7
6
6
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF CATALÒNIA
Nº P.

2
1

2
5
2
1

G.

JUGADOR

David Ramirez
Llaberia
Sergi Grau
Josep Vilanova
Roger Santaella
Eric Fernandez
Mario 
Ferran Roig
Raimon Fosch
Guillem Navarro
Selu

22
20
14
12
11
10
8
6
6
5
5

CD LA CAVA
P.

2
9

1
1

3

G.

Pau Valmanya
Josep Llaó
Miguel
Dani Bel
Aaron Navarro
Jota
Victor Bartolomé
Carlos Escrichs
Sergi Bel
Genis Valls
Emili

19
16
15
15
15
15
14
11
11
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

UE R BITEM
NºNº P. G. JUGADORJUGADOR

Abdouyale
Chillon
Raul Garcia
Aleix Salvadó
Albert Arnau
Moha
Yassin Ben
Gerard Marsal
Victor Calsina
Ives Quintana
Fran

16
15
14
13
12
12
12
7
7
5
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CD TORTOSA
Nº P.

7

3
4
1
2
1

1

11
2

5

1

G.

JUGADOR

Virgili
Genís
Enric Llopis
Cristino
Massana
Artur Godia
Sergi López
Assier
Víctor Bertomeu
De Nova
Argilaga

15
14
14
11
10
8
7
7
5
5
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

FC ASCÓ
Nº P.

6
2
1

1

1
3

1

G.

JUGADOR

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

32
24
16
14
10
9
8
8
4
3
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF ULLDECONA
Nº P.

9
1
3

1
1

G.

ION
MOYA
HUGO
ADRIÀ
ADRIÀ
MANEL
AGUS
ENRIC
PANISELLO
AHMED
OSCAR CAMARERO
YURI
CRISTIAN
RAFA
MANU
JORDI ESMEL
DANI BENAIGES
VÍCTOR PUJOL
ALBERT TORRES
FERRAN
POL
ALEIX MARTÍ
DANI CALVO
XIXO
DAVID VILANOVA
JOSEP LLAÓ
PERE
XAVIER ARASA
CHILLON
PAU CASTRO
JOHN

ION
MOYA
HUGO
ADRIÀ
ADRIÀ
MANEL
AGUS
ENRIC
PANISELLO
AHMED
OSCAR CAMARERO
YURI
CRISTIAN
RAFA
MANU
JORDI ESMEL
DANI BENAIGES
VÍCTOR PUJOL
ALBERT TORRES
FERRAN
POL
ALEIX MARTÍ
DANI CALVO
XIXO
DAVID VILANOVA
JOSEP LLAÓ
PERE
XAVIER ARASA
CHILLON
PAU CASTRO
JOHN

G. Camarero
la Cava

Parra
S Bàrbara

Víctor Pujol
J. i Maria

Cristian 
Gandesa

Xixo
Perelló

Jordi Esmel
Horta

D. Vilanova
Rapitenca

Moya
Aldeana

4

4
2

1

4

G.
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PRÒXIMA JORNADA
dissabte  

Tivenys-la Galera (15.30h)

Roquetenc-Camarles

(16.30h)

Catalònia-St Jaume (19h)

diumenge 

Benissanet-Ebre E (16h)

Arnes-Amposta (16h)

RESULTATS

6a jornada 4a catalana 

Bot-Xerta 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. Bot 13 14 7

6. Arnes 11 10 7

7. Amposta 3 6 7

8. Roquetenc 7 8 6

9. Ebre Escola 10 12 6

10. Sant Jaume 7 9 6

11. Xerta 9 17 4

12. Camarles 8 11 3

13. Benissanet 6 15 1

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 

Tortosa E-S Pere (diss 17h)

Molins-Guineueta

At Prat-S Gabriel

S Andreu-Santpedor

PB Lloret-Sabadell

Porqueres-Pardinyes

C Clar-S Eugenia

F Júpiter-Fontsanta

RESULTATS

6a jornada 

Santpedor-Molins 0-6

Sabadell-Porqueres  3-1

Pardinyes-F Júpiter    1-0

S Gabriel-C Clar    3-2

Sant Pere-PB Lloret    9-1

S Eugenia-S Andreu   2-2

Guineueta-Tortosa E 4-3

Fontsanta-At Prat       0-3

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Sabadell 19 3 19

2. S Pere 28 6 18

3. S Gabriel 27 8 18

4. Molins 22 9 16

5. At Prat 23 8 13

6. Tortosa E 19 11 13

7. Guineueta 15 11 13

8. Pardinyes 13 12 10

9. Porqueres 18 19 9

10. C Clar 20 12 8

11. S Andreu 10 17 8

12. Fontsanta 9 15 5

13. S Eugenia 9 19 5

14. Santpedor 7 26 3

15. F Júpiter 4 33 1

16. PB Lloret 7 41 1 

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA 

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 

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 

J i Maria-Roquetenc (16.30h)
M Nova-Batea (16.30h)
Ametlla-Horta (16.30h)

Campredó-Olimpic (18.30h)
diumenge 

Vilalba-Flix (15.30h)
Corbera-S. Bàrbara (16h)
Deltebre-Perelló (16h)
Ginestar-Ascó (16h)
la Sénia-Aldeana (16h)

RESULTATS

9a jornada, Tercera catalana  

Horta-Ginestar 2-1

Roquetenc-Corbera 1-1

Perelló-Vilalba 2-1

Olimpic-Deltebre 2-2

Batea-Campredó 6-1

Aldeana-Ametlla 2-0

Ascó-M Nova 2-3

J i Maria-Flix 2-1

S. Bàrbara-la Sénia 3-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. L’Ametlla 9 19 10 21

2. Batea 9 24 11 19

3. S Bàrbara 9 30 19 18

4. Roquetenc 9 15 8 17

5. Aldeana 9 21 12 16

6. Perelló 9 15 11 16

7. M Nova 9 16 14 15

8. Ascó 9 23 20 14

9. J i Maria 9 16 20 13

10. Olimpic 9 18 15 12

11. Corbera 9 14 13 11

12. Vilalba 9 11 11 11

13. la Sénia 9 12 12 10

14. Horta 9 9 20 9

15. Deltebre 9 14 17 8

16. Flix 9 11 18 7

17. Ginestar 9 10 27 4

18. Campredó 9 11 31 4

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

Catalònia-Roda (17h)
Camarles-Ulldecona (18h)

diumenge 
Godall-Ampolla (15.30h)
R Bítem-Gandesa (16h)
Canonja-Cambrils (11.45h)
Torreforta-Valls (11.45h)

Hospitalet-la Cava (16.15h)
R Bonavista-Riera (17h)
Alcanar-Tortosa (18h)

RESULTATS

9a jornada, Segona catalana

Ampolla-R Bítem 1-3

Ulldecona-Torreforta 1-3

La Riera-Godall 5-0

Gandesa-Alcanar 2-1

Cambrils-Catalònia 3-0

la Cava-R Bonavista 3-1

Valls-Canonja 1-1

R Berà-Hospitalet 0-1

Tortosa-Camarles 3-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Tortosa 9 21 9 21

2. Rem Bítem 9 21 8 19

3. Gandesa 9 18 8 19

4. Cambrils 9 21 7 17

5. Riera 9 17 11 16

6. la Cava 9 21 15 15

7. Ulldecona 9 16 12 15

8. Alcanar 9 21 17 14

9. Camarles 9 13 15 14

10. R Bonavista 9 16 11 11

11. Catalònia 9 13 15 11

12. Torreforta 9 12 15 10

13. Ampolla 9 11 21 10

14. Valls 9 12 18 9

15. Roda Berà 9 11 19 8

16. Hospitalet 9 8 20 7

17. Canonja 9 4 14 5

18. Godall 9 5 26 2

Segona catalana

Els
resultats
de la
jornada

L’Ascó cau golejat al camp
del Peralada (4-1) tancant
una setmana de tres partits
amb només un punt de

nou.

Debacle
PRÒXIMA JORNADA 

Morell-S. Andreu
Muntanyesa-Sabadell
Cerdanyola-Rubí

Ascó-Manlleu (diu 12h)
Vilafranca-Peralada

Gavà-Prat
Masnou-Terrassa
Júpiter-Santfeliuenc
Palamós-Granollers
Figueres-Europa

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Prat 12 7 4 1 25 10 25
2. Júpiter 12 7 3 2 22 12 24
3. Gavà 12 6 4 2 20 12 22
4. Muntanyesa 12 7 1 4 19 14 22
5. Sabadell 12 6 3 3 18 9 21
6. Granollers 12 6 3 3 18 13 21
7. Vilafranca 12 5 3 4 19 21 18
8. Figueres 12 4 5 3 17 10 17
9. Manlleu 12 5 2 5 13 14 17
10. Ascó 12 5 2 5 15 17 17
11. Cerdanyola 12 4 4 4 15 14 16
12. Terrassa 12 5 1 6 13 23 16
13. Europa 12 3 5 3 16 11 14
14. Palamós 12 3 4 5 15 23 13
15. S. Andreu 12 3 3 6 15 18 12
16. Santfeliuenc 12 2 5 5 13 18 11
17. Morell 12 3 2 7 11 21 11
18. Rubí 12 3 2 7 9 21 11
19. Peralada 12 2 4 6 13 16 10
20. Masnou 12 2 4 6 11 20 10

Tercera divisió RESULTATS
12a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Torredemb.-Castelldefels

Viladecans-Santboià

Vilanova-Amposta (diss 19h)

J i Maria-Terrassa (diu11.30h)

V Alegre-Vilaseca

S. Ildefons-Catllar

Rapitenca-Igualada (diu 12h)

Balaguer-Reddis

Lleida-Suburense

RESULTATS

9a jornada, Primera catalana

Terrassa-Vilanova 1-1

Reddis-J i Maria 1-1

Santboià-Balaguer 4-0

Castelldefels-V Alegre 4-2

Catllar-Torredembarra 1-1

Vilaseca-Viladecans 2-2

Igualada-S Ildefons 2-2

Suburense-Rapitenca 2-0

Amposta-Lleida 1-4

Primera catalana

Una acció del partit Peralada-Ascó, de diumenge  passat. 
IRIS SOLÀ

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Balaguer 9 12 8 18

2. Suburense 9 19 11 17

3. Rapitenca 9 15 9 17

4. J i Maria 9 14 9 17

5. Terrassa 9 12 9 17

6.  Santboià 9 16 6 16

7. Lleida 9 16 12 16

8. Igualada 9 11 6 15

9. Vilaseca 9 13 9 15

10. Castelldefels 9 16 13 13

11. Viladecans 9 12 14 13

12. Vilanova 9 11 9 12

13. V Alegre 9 14 19 10

14. Amposta 9 13 21 10

15. S Ildefons 9 14 15 8

16. Catllar 9 7 14 5

17. Torredembarra 9 4 18 2

18. Reddis 9 7 24 1
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AVUI: JOSEP SUBIRATS I MATAMOROS, ÀRBITRE DE LA SEGONA B

23 «El món de l’arbitratge és apassionant»
ÀRBITRE CANAREU, FINALISTA PER PODER SER MILLOR ÀRBITRE CATALÀ DE L’ANY

Tres àrbitres han que-
dat finalistes per al
millor de Catalunya.
Un és el canareu
Josep Subirats, que ha
estat monjo abans que
frare, primer jugador i
ara àrbitre a la segona
divisió B, amb un
rècord Guines: ha pas-
sat en set temporades
d'arbitrar partits de
Quarta catalana a
gairebé a l'elit. I la
propera temporada hi
serà a la 1a. divisió
com a quart àrbitre.
Té 29 anys. Valent,
directe amb les idees
clares ens explica que
es cou en un partit i
com veu el món de
l'arbitratge. Li vaig fer
l’entrevista un diven-
dres a migdia mentre
viatjava en tren a
Navarra, on havia de
xiular.
Pregunta: Xiules al
camp de la Penya Sport?
Resposta: Si, xiulem
demà dissabte a les cinc
de la tarda. Per la regla-
mentació, si hi ha 500
quilòmetres entre l’anada
i la tornada, hem de fer
nit el dia abans a la pobla-
ció on xiulem. Avui viat-
gem en tren, portem la
carmanyola perquè arri-
barem tard a l'hotel.
Quan arribem, anirem al
gimnàs de l'hotel. Ja
demà, a dinar, només
mengem pasta, 150
grams, la salsa a part,
segons com sigui, en
mengem o no, perquè no
ens senti malament. No
prenem segon, i de pos-
tres, una peça de fruita.
Si el partit va bé i ens
quedem una segona nit,
llavors si ens permetem
un bon entrecot i un bon
vi. Arribem al partit una
hora i 45 minuts abans,
veiem les instal·lacions i
escalfem trenta minuts
abans. Com tots els àrbi-
tres de la categoria,
quan surtim al camp
porto les targetes, xiulet,
el pinganillo, el xip per
saber els kms que corro
i les calories que consu-
meixo, i porto també
boli, paper, el rellotge i
una moneda de cent pes-
setes d'abans, alguns es

queden sorpresos quan
la veuen. Viatjo sempre
amb el mateix assistent
Edgar Ramirez i l’altre va
canviant.
P: Arbitres cada tres set-
manes en aquesta cate-
goria?. 
R: Una faig la Segona
divisió B, una altra vaig
com quart àrbitre de
Segona divisió A i la ter-
cera xiulo partits de fut-
bol base. Cada cap de
setmana hi ha feina. Això
sí, a la Segona B no puc
xiular a Catalunya. 
P: Ha estat designat
com a finalista al millor
àrbitre de Catalunya.
R: Si, jo i Xavi Estrada,
que xiula a 1a divisió i
Juan Méndez.
P: Quina indumentària
porteu en els desplaça-
ments per xiular a la
Segona B?.
R: Anem amb vestit que
ens regala el comitè,
amb quatre jocs per arbi-
trar, blau fosc, vermell,
verd i groc. Una anècdo-
ta en aquest sentit la tinc
quan una vegada en un
aeroport es pensaven
que érem models i vam
haver ensenyar les fotos
que érem àrbitres...tres
cinquantones es van fixar
en nosaltres...
P: Quan arribes a un
camp, què et trobes en
un vestidor?.
R: Aigua i de vegades
fruita. A la Segona divisió
A, hi ha nevera, cafetera,
begudes, fruita...i quan
vaig anar al Gamper de
quart àrbitre, va entrar el
president Bertomeu al
vestuari i ens va regalar
una miniatura del trofeu
Gamper.  
P: On ha estat l’èxit dels
sis ascensos consecu-
tius?.
R: Estudiar i entrenar, en
èpoques de controls tèc-
nics i físics em llevava a
les sis del matí per córrer
i després a estudiar tot el
matí. A part d'haver de
compaginar-ho amb la
feina. 
P: El teu lema.
R: Esforç, treball i dedi-
cació. 
P: Vas tenir una època
complicada?
R: Sí, lesions com a juga-

dor, i, sobre tot, la pèr-
dua del meu pare quan
encara era molt jove. No
hi ha partit que no salti al
camp sense recordar-
lo.Sempre que fem un
minut de silenci, no puc
evitar mirar al cel i pen-
sar amb ell.
P: Demana un desig a la
vida.
R: Tenir 2 fills, un nen i
una nena, amb la meva
dona Eva, a la qual admi-
ro i estimo molt.  
P: Vas començar al fut-
bol com a jugador.
R: Al futbol base
d'Alcanar, després me’n
vaig anar al Castelló juve-
nil, no vaig poder tornar a
l’Alcanar doncs la meva
posició la cobria el fill del
president i vaig fitxar per
l’Ulldecona. Vaig estar
tres anys i vaig tenir
grans companys com
Nofre, Pau Forcadell,
Carlos Arnau i vaig fer
una gran amistat amb
Mario, el president. 
P: Tu eres de sang calen-
ta, quan jugaves?
R: Si, bastant. Això m'ha
servit ara que sóc àrbitre
per confraternitzar entre
els jugadors i intento
explicar perquè he xiulat
aquella jugada i fins i tot
en ple joc els ho comen-
to. Crec que la clau és no
ser un sergent al camp,
això es valora. Sempre
amb distàncies i sabent
cadascú quina és la seua
funció. Als jugadors els
parlo de vostè i ells
també acostumen a fer-
ho.   
P: Com va néixer la voca-
ció d'àrbitre?
R: Quan vaig anar a viure
a Tarragona, entrenava a
Torreforta, tenia 23 anys.
En el curs d'entrenador
que em vaig traure hi
havia una classe de
reglament. I em va cridar
molt l'atenció. Jo ja de
petit arbitrava en entrena-
ments partits de preben-
jamins. Ja tenia el
cuquet. Els meus pares
portaven el bar al camp
de l’Alcanar i jo hi passa-
va moltes hores, veient
entrenaments, partits,
entrenant, jugant i també
arbitrant.
P: Per ser un bon àrbitre

que s’ha de tenir?
R: Estar bé físicament,
saber les regles de joc,
aplicar-les i ganes de fer-
ho bé.
P: Com et prepares físi-
cament?
R: Jo entreno tota la set-
mana menys els dies de
viatge. Dilluns muntanya,
dimarts sèries en pista,
dimecres força, dijous
altre cop a la pista i
divendres piscina o
gimnàs, unes 4.000
calories per setmana, al
cap i a la fi, un àrbitre és
un esportista més i ha
d’estar a l’altura de la
exigència d’un partit de la
categoria que xiula.
P: Com ha estat la tra-
jectòria en els set anys?.
R: El primer any, vaig
arbitrar futbol base i par-
tits de Quarta catalana;
el segon, Tercera catala-
na; el tercer, Segona
catalana; el quart, la pri-
mera catalana. Aquí ja
em sentia segur i veia
que l’arbitratge era el
meu; cinquè any a
Tercera divisió, en aques-
ta vaig estar dos tempo-
rades i amb tres mesos
de baixa per lesió i
aquesta temporada m’he
estrenat a la Segona  B.
P: Com has pogut ascen-
dir tan ràpid?.
R: Per les proves físiques
i els informes tècnics que
donaven meus en base
els partits que xiulava. A
la Tercera catalana, em
van venir a veure informa-
dors en tres ocasions. A
Segona, sis vegades. A
la Tercera divisió, 8. I
nosaltres no ho sabíem
fins el final del partit, i no
sempre. A la Segona divi-
sió B, sempre n'hi ha un i

ens ve a saludar abans
del partit.
P: Què diferències hi ha
segons la categoria?.
R: A la Tercera i Quarta
catalana, els jugadors
protesten més.
Tècnicament el nivell és
inferior i hi ha més entra-
des en les que s’arriba
tard a la pilota dividida i
solen haver-hi mes faltes.
A Segona, la situació ja
canvia. Els jugadors ja no
protesten tant i es juga
més. I quan arribes a les
categories nacionals, els
jugadors comprenen que
cadascú té la seua fun-
ció: ells la seva i nosal-
tres fer-ho bé per acon-
seguir l'ascens de cate-
goria, tots tenim com-
petència.
P: El més difícil de xiu-
lar?.
R: A les àrees de vega-
des hi ha poc camp
visual. En els córners hi
ha cinc jugadors de cada
equip, un sobre l'altre i
tots agafant-se, poden
haver-hi diverses faltes
alhora.
P: Els àrbitres s'equivo-
quen?.
R: Jo crec que una mitja-
na d'un 15%. Menys del
que la gent es pot creu-
re. A 1a, divisió no arriba
al 2%; la premsa ho mag-
nifica tots, hi ha locutors
de les emissores que no
saben el reglament. En
una jornades d'arbitratge
es va demostrar veient
vídeos, que en els fores
de joc a Segona division
B tenim un 83% d'encert. 
P: I tu, als penals,
quants errors creus que
pots tenir?.
R: Un 10%. I reconec els
meus errors, i he dema-

nat perdó alguna vegada
a jugadors. També cal dir
que els jugadors cada
vegada col·laboren més,
en general, Penso que
els més complicats per
xiular són els davanters. 
P: Si els àrbitres hagues-
sin estat jugadors, xiula-
rien millor?.
R: Això és un mite, els
bons àrbitres són i seran
perquè es preparen i
estudien al màxim. Ells
també volen ascendir de
categoria i millorar
econòmicament. 
P: Per tant, entens els
jugadors que de vegades
tenen les pulsacions a
1000?
R: Clar perquè jo estic
també estic a mil pulsa-
cions, tots ho estem,
encara que nosaltres ho
hem de controlar, la nos-
tra feina és demostrar
tranquil·litat, i que tens el
partit sota control.
P: Interpretar el regla-
ment o interpretar el par-
tit?.
R: De vegades el regla-
ment, i en altres el sentit
comú. Es poden portar a
la vegada.
P: Quan t'envolten diver-
sos i et diuen de tot. Què
fas?.
R: En aquest moment
mai has de retrocedir; el
millor és sortir de la zona
i llavors al primer que
insisteixi en la protesta,
amonestar.
P: Què és important per
dominar el camp?.
R: Una bona col·locació
és fonamental, i buscar
sempre el millor camp
visual per veure la jugada
del millor angle possible. 
P: Anécdotes?
R: El típic és que et

diguin que t'han comprat,
o quan t'han pagat. Porto
6 anys en aquest món i
no he conegut cap intent
de compra ni res per l’es-
til, ni l’he viscut jo ni cap
company dels que tinc
relació. D’altra banda, del
que se m’ha dit, recordo
que al camp del València
B ens van dir ‘polacos’
aneu-vos-en al vostre
país. També hi ha camps
que em solen cridar
Matamoros, el segon
cognom, suposo perquè
fora de les Terres de
l’Ebre no és un cognom
molt habitual. 
P: Prepares molt els par-
tits durant la setmana?
R: Mirem els jugadors
més sancionats de cada
equip, revisem totes les
actes, i també mirem
vídeos dels equips. 
P: Has passat por en cap
partit?
R: Mai, em considero
valent, amb caràcter.
Això si, arribo a casa i no
mano jo, mana la meva
dona....(jeje)
P: Ho veus malament
que hi hagi àrbitres tan
joves de 17 anys en la
Tercera catalana?
R: Ho veig bé, la gent
jove és positiva per a l'ar-
bitratge. A més, hi ha un
canvi generacional molt
important, en menys de
5 anys ja es veuran els
fruits.
P: Un consell per a un
futur àrbitre?
R: Ser valent i que tingui
dedicació i es prepare
molt. El món de l’arbitrat-
ge és apassionant.
P: Tenim una bona gene-
ració d’àrbitres a l’Ebre?
R: Sí, només cal veure la
família Crespo. A més de
Crespo Aurré, que va xiu-
lar a Primera, el fill, Felip,
i ara el fill de Felip que
arbitra partits de Tercera
Catalana.
P: El proper any et veu-
rem a Primera?
R: Si tot va bé si, però de
quart àrbitre. El primer
any a Segona B anem de
quart a Segona A, i a par-
tir del segon any, ja ho
fem també a Primera.

PROPERA SETMANA: 

MIGUEL
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Aquest passat cap de setmana es va celebrar al pavelló “Barris Nord” de Lleida la COPA DE LES
NACIONS DE GRUPS XOU I DE PRECISIÓ. La competició començà el divendres amb els grups de pre-
cisió i continuà amb els grups xou petits. En aquesta modalitat va participar-hi el grup xou del Club
Patí  L’Aldea amb la coreografia de Manel Villarroya “CRASH” amb la qual va aconseguir la plata. L’or
va estar per al grup francès Black Rocks amb el disc “TRAUMA” i el bronze per  al C.H. Juneda amb
“SEVERAL DROPS OF PERFUME SMELL”.

Plata per al ‘Grup Xou’ del Club Patí l’Aldea 
PATINATGE. COPA DE LES NACIONS. NOU ÈXIT ALDEÀLES VINYES DEL CONVENT CB CANTAIRES TORTOSA. (61-72)

L'equip sènior femení que va anar al camp del Sant Martí, on van realitzar un partit bastant intens
però que finalment, amb la seva perseverància i regularitat van imposar-se per 1-3 amb parcials
(21-25, 25-17, 23-25 i 22-25). Els nois, per altra banda, perden el seu primer partit a la Vall
d'Hebron per 3-1 amb parcials (23-25, 25-14, 25-20 i 25-21). El juvenil masculí, es va desplaçar
al camp de La Salle Girona, on van guanyar per 1-3 amb parcials 23-25, 21-25, 25-19 i 17-25)
i el cadet va anar al camp del Cardedeu on es van imposar per un contundent 0-3 amb parcials
(10-25, 19-25 i 12-25). Els equips femenins es van desplaçar al camp del Sant Cugat. Els dos
equips van perdre per 3-0 en parcials (25-21, 25-12 i 25-12), l'equip juvenil i (25-23, 25-9 i 25-
20) l'equip cadet. La pròxima jornada, tots els equips juguen a casa, exceptuant al cadet i juve-
nil femení que descansen. El sènior masculí rebrà al C.V.Monjos, l'equip femení a l'Opticalia
Vilanova. El juvenil rebrà al Carles Vallbona Granollers i el cadet a l'Escola Orlandai.

Aquest passat divendres dia 30 d'oc-
tubre, el CE Tortosa va assistir a l'en-
trega de premis en homenatge als
clubs catalans per rebre 2 trofeus. El
president, Magí Marqués, va rebre el
trofeu de l'equip sènior masculí per
l'ascens aconseguit la temporada
passada de 3ª preferent a 2ª Catalana
i, Nil Teruel, com a entrenador del
sènior femení i director tècnic del
club, va rebre el trofeu al sènior feme-
ní també pel seu ascens a la màxima
categoria catalana de l'handbol feme-
ní.

Victòria del sènior femeníC VOLEI ROQUETES

Derrota davant el líder Salou
Es presentava una jornada inte-
ressant i esperada davant l’e-
quip invicte del grup, el CB
Salou. El conjunt de Les Vinyes
del Convent Cantaires es va
trobar un rival d’un alt nivell.
L’inici del primer quart va ser
de molt elevada intensitat per
part del equip local, amb un
24/14, però a partir del
segon, el visitant deixaria clar
el perquè està al capdamunt
de la classificació. Els dos
següents quarts serien per al
Salou amb un 10/18 i un
09/16. Sense cap mena de
dubte, la veterania, experièn-
cia, la presa de decisions i el
control del temps de joc va ser
el reflex del seu joc en el total
dels tres últims quarts. No els
va poder la pressió d’anar per
sota el marcador -12 i no
només van revertir el marca-
dor sinó que acabarien guan-

yant en un +11 (61-72). El con-
junt roig de Les Vinyes del
Convent Cantaires ha de pren-
dre nota i treure una lliçó d’a-
questa derrota. Hi ha molta
feina per fer i per madurar,
però també queda sobretot,
molta lliga. Toca canviar el xip
i pensar en la següent jornada
enfront el LA PARROQUIA-BAS-
QUET SAMA VILANOVA-SMA.
L’aportació dels jugadors en
aquest encontre va ser de:
David King 12, Miki Novovic
11, Stefano Coari 9, Luc
Archimede 8, Sergi Domenech
6, Sandy Jr 6, Iván Pitarch 3,
Kiliam Riverol 3, Dani
Valldeperez 2, Xavi Fortuño 1,
Sergio Galera i Alfred Tejedor
“Cal agrair de nou, el suport
incondicional de l’afició tortosi-
na”.
SOTS 25
Els Sots-25 Also Casals

Cantaires i El Carme Bàsquet
va acabar amb un marcador
desfavorable per a l’equip
ebrenc de 54-66.
Infantil Masc.: CB El Morell 78-
27 CB Cantaires Tortosa
Cadet Masc.: CB El Carme 72-
37 CB Cantaires Tortosa
Preinfantil M La Salle Ploms
76 - CB Cantaires Tortosa 60
Derrota del Preinfantil Femení
contra el Tgn Bàsquet.

TAEKWONDO. JOVE ALDÈA DEL CT ALFARO

L’Handbol Amposta va aconseguir una victòria important contra la Roca (29-25). El partit va ser
desigual, amb intermitències per part local. Després d’un inici igualat i amb el greuge de la lesió
d’Alba, l’Amposta va poder accelerar el ritme en els darrers minuts de la primera meitat quan
va poder despegar-se del rival en el marcador, gràcies a la milora defensiva i a l’efectivitat en
els atacs i els contraatacs. A la represa, les ampostines van mantenir  la intensitat però quan va
disposar del màxim avantatge es van relaxar i van donar vida a un rival que es va aproximar a
dos gols, a manca de poc temps. Al final, l ’Amposta va tirar d’ofici i encert i va sentenciar amb
el 29-25. L’equip de Mateu és setè amb sis punts.

El taekwondista
Aldeà Aleix Borràs
va aconseguir la
medalla d’or al X
Open Nacional de
Taekwondo Ciutat de
Benicàssim. Un total
de 1100 esportistes
nacionals i interna-
cionals competien
amb 10 pistes , i
comptaven amb la
utilització dels pro-
tectors de tronc
electrònics DAEDO ,
el mateix sistema que s’utilit-
za per les competicions olím-
piques ,es donaven cita al
pavelló municipal de
Benicàssim.
Aleix Borràs del Club Ampostí
Taekwondo Alfaro amb una
gran actuació aconseguia la
medalla d’or amb la categoria
Pre-Cadet. També s’emporta-
ven medalles els esportistes
Ebrencs:
Or: Rut Sanz, ,Josep
Gelabert, Ashley Bourreau,
Raquel Tirado, i Cheyenne
Brito.

Plata: Andrei Neague, Andreu 
Pérez, Julia Gutierrez, Yaiza
Ferré, Xena Rodera, 
Mohamed Ramdani i Ely
Aixalà.
Bronze: Arnas Zubavicuis,
Alejandro Daga, Erik Estorach
i Arnau Fumadó
L’atleta Aldeà de 10 anys  ja
compta  amb la Medalla Plata
campionat Catalunya Infantil
2015,Medalla Plata open
internacional d’Andorra 2015
i Medalla d’or al X Open
Nacional de Taekwondo
Ciutat de Benicàssim.

L’Handbol Amposta guanya la Roca (29-25)

Aleix Borràs, medalla d’or a
Benicàssim

HANDBOL

Infantil femení
HANDBOL SANT JOAN DESPI  17 - 20 CE TORTOSA 
Nova victorià. Marcador molt ajustat que reflexa la igualtat
que va haver en tot el partit i que solament es va trencar
en els darrers 10' del matx.
Infantil Masculí
C.E. Molines de Rei 2015 Blanc 20 (8)
C.E. Tortosa 28 (16)
Cinquena victòria dels infantils a Molins de Rei.
Cadet Femení
C.E. Tortosa 27 (14)- H. Gavà “B” 19 (8)
Partit dominat per les locals, que al  minut 20 gaudien d’un
avantatge de 5 gols, diferència que no es va acurçar en
cap moment i que a l’últim tram del partit van poder
ampliar, no essent més extensa gràcies a la bona actua-
ció de la portera visitant.
Juvenil Masculí 
C.H. Sant Llorenç – Sant Feliu de Llobregat 37 (18) 
C.E. Tortosa 20 (11)
El juvenil masculí del CE Tortosa va perdre contra el CH
Sant Llorenç. En tot moment van intentar oferir una bona
defensa i un bon atac però davant la superioritat del rival
no van poder fer-hi res. 
Sènior Femení
C.E. Tortosa 26 (13) 
H. Lleida Pardinyes 22 (10). 
Segona victòria a Lliga Catalana. La propera jornada les
del Baix Ebre rebran el Canovelles, equip que només ha
perdut a Ascó.
Sènior Masculí “B”
C.E. Tortosa 39 (17) Tarragona H.C. 28 (8)
Primera derrota a casa.
Sènior Masculí “A”
C.E.H. BCN Sants UBAE 29 (13) 
C.E. Tortosa 29 (17)

Centre d’Esports Tortosa
HANDBOL

Trofeu Campions
EN UN MINUT

AMPOSTA acull aquest diumen-
ge el tercer ‘Motocròs de tardor,
per a les categories: MX50,
MX65, MX85, Fèmines, MX sub
18 MX 125. Es celebrarà al cir-
cuit de l’Oriola MX Parc. Els
entrenaments començaran a les
9 del matí i les proves a partir
de les 10.45.
MOTOCRÒS. Pau Doñate (MC
Roquetes) es va assegurar el
títol en MX en la prova final de la
Copa Catalana. En MX-1, Dani
Subirats (MC Roquetes), també
va confirmar el títol. La setena
plaça li va permetre fer-ho.  I
Dani Royo (MC Amposta) ja tenia
adjudicat el títol en MX-3 però,
malgrat això, es va impoar igual-
ment en la seua categoria. José
Luis Daudén (MC Amposta) arri-
bava primer però la setena plaça
obtinguda no li va comportar
mantenir el liderat.
JUDO.  Arnau Masdeu, del Nucli
de Tecnificació Priorat, va fer
tercer en la Supercopa
d’Espanya (-50 kilos). Va ser el
millor resultat de la competició
perquè Biel i Pau no van poder
pujar al podi i Laura Mauri no va
poder coompetir. En cadet, Pol i
Sergi Sangenís van quedar elimi-
nats. 

Més
poliesportiu
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Maridatge

Vi Blanc Fermentat en Bota o Criança temperatura 12º

«Per a tots els gustos»

Avui: Cloïsses amb mongetes
del ganxet

INGREDIENTS (PER A 4 PERSONES):
• 700g de cloïsses fines
• 500g de mongetes cuites
• 50ml d’oli
• 5g d’all (una culleradeta)
• 5g de julivert (una culleradeta)
• 100ml de vi blanc

PREPARACIÓ:
• Primer posem les cloïsses amb aigua i sal perquè treguin la sorra.
• Coeu les mongetes a la manera clàssica i guardeu-les d’un dia a l’altre amb el seu suc.
També les podeu comprar cuites. 

• En una paella de la mida de la quantitat de cloïsses, poseu-hi l’oli i la meitat de l’all i
julivert amb les cloïsses, i escalfeu-ho tot junt. 
• Quan l’all comenci a coure, tireu-hi el vi blanc i deixeu-ho evaporar una mica. Afegiu-hi
les mongetes cuites i lligueu-ho com si fos un pil-pil. Si hi falta suc, afegiu-hi una mica
d’aigua (segons el suc, si és més o menys espès). Ha de quedar sucós, però no clar. 
• Afegiu-hi la resta del julivert i de l’all. Quan les cloïsses siguin obertes, traieu-les del
foc perquè no es coguin més. 
• Serviu-ho ben calent. Això sí, prepareu una panera de pa que el suquet convida a su-
car-n'hi. 

Bon profit!

MONGETA DEL GANXET 

Segons Ismael Prados, conegut pels programes de televisió Cuina per solters i La
cuina de l'Isma, la mongeta del ganxet és el Rolls Royce de la mongeta!

Aquesta mongeta, sens dubte la més coneguda a Catalunya, té els seus ancestres
a Centreamèrica, però no sabem ni quan ni com es van produir els canvis que li
donen la seva actual forma ganxuda. Probablement va arribar a Catalunya portada
pels “indianos”, i per la seva distribució es pensa que va entrar pel Maresme. 

Apreciada per la baixa percepció de la pell, textura mantegosa i sabor suau, té una
mida mitjana (45g per 100 llavors). Actualment la seva distribució és predominant
a la zona de l’Alt Maresme, part baixa de la Selva, el Vallès Oriental i el Vallès
Occidental. 

La mongeta del ganxet està molt ben valorada pels consumidors pell seu alt valor
sensorial. En les proves de tast realitzades pel panel de tastadors de l’Escola
Superior d’Agricultura de Barcelona, la mongeta del ganxet sempre obté els valors
sensorials més baixos de percepció de la pell i més alts de cremositat.

Actualment, la mongeta del ganxet es comercialitza sota les presentacions
següents: 

Seques, ja sigui envasades o a l’engròs 
Cuites, per al consum en el mateix dia, als mercats municipals i botigues de lle
gum cuit 
Esterilitzades, en pots de vidre 
Cuites, envasades en atmosfera protectora i pasteuritzades posteriorment.
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
omini de l'ambient assolellat amb el cel serè o poc ennuvolat en conjunt pel pas de
núvols alts. Independentment, hi haurà intervals de núvols baixos al litoral central i
nord, que al principi i al final del dia deixaran el cel localment molt ennuvolat o
cobert, i al final de la jornada s'estendran al litoral sud.

Precipitacions
No es descarta algun plugim aïllat i inapreciable al litoral central i nord.

Temperatures
Temperatures semblants o lleugerament més altes, si bé les màximes baixaran lleu-
gerament al litoral central i nord. De matinada hi haurà inversió tèrmica. Les míni-
mes es mouran entre els 1 i 6 ºC al Pirineu, entre 4 i 9 ºC al Prepirineu, entre 7 i
12 ºC a la depressió Central i el prelitoral nord, entre 9 i 14 ºC a la resta del preli-
toral, i entre 11 i 16 ºC al litoral. Les màximes arribaran a valors d'entre 17 i 22 ºC
al Pirineu i al litoral central i nord, entre 19 i 24 ºC al Prepirineu i l'altiplà central, i
entre 21 i 26 ºC a la resta.

Visibilitat
La visibilitat serà regular a la meitat nord del litoral i bona a la resta. Nogensmenys, hi
haurà alguns bancs de boira i boirines al litoral central i nord, i de matinada i fins a pri-
mera hora del matí a valls i fondalades de l'interior.

Vent
El vent serà fluix i variable amb estones de vent en calma. Al centre de la jornada domi-
narà el vent de component sud fluix.

El temps. Previsió

MATÍ

SOL

TARDA

NÚVOLS ALTS

TEMPERATURES

Màxima Mínima

25º 12°

Farmàcies de guàrdia.

Ferreres Gimeno, Manuel 

Av. de Catalunya, 2     (Deltebre)    977489918

Aytés Meneses, Agustí 

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

Téllez Gallego, Celia Eugenia

Pza. Alfonso XII, 6   (Tortosa)    977440342

Delgado Boix, Jordi      

Generalitat, 17 (Alcanar)        

Ferre, Xavier - Ferre, Lluis    

Passeig Canal, 7 (Amposta) 977706247

Lluís, Laura - Noe, Aida                   

Sant Isidre, 187     (St. Carles de la Ràpita)  977745545

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

Avui tindràs el do de la loquacitat. Estaràs molt
comunicatiu amb el sexe oposat. Evita proble-
mes posteriors tenint una vida el més
tranquil·la que puguis.

Taure
20/4 al 19/5

És possible que tinguis un idil·li, però també
és possible que et vegis immers en aventures
amoroses que no t’acabin de convèncer.
Busca harmonia en la teva vida emocional.

Bessons
20/5 al 21/6

El trànsit de Mercuri i el Sol per la teva casa
quatre intensifica molt les teves relacions
familiars però no descartis certs excessos
en la teva relació amb ells.

Cranc
22/6 al 21/7

El que en principi és una virtut, la confiança, pot
ocasionar-te algun tipus de desil·lusió amorosa.
Tot indica que el veritable descans és l’única
tècnica per posar en ordre el teu organisme.  

Lleó
22/7 al 22/8

Perquè tot funcioni bé en les teves relacions
sentimentals has d’evitar que acabin sent
monòtones. Has de fer balanç i establir un
ordre de prioritats per millorar.

Verge
23/8 al 21/9

És probable que gaudeixis d’alguna situació
sentimentalment interessant. Respecte a la
salut, et trobes ple de vitalitat, però avui
estaràs una mica atabalat.

Balança
22/9 al 22/10

Esforça’t i intenta resoldre els assumptes que
ara et preocupen, no descuris els temes d’a-
mor. Si et mostres en tot moment positiu,
molts dels teus problemes desapareixeran. 

Escorpí
22/10 al 21/11

En l’amor exigeixes compromís. No et ve de
gust tenir cap aventura superficial. Potser el teu
organisme està suportant un excés d’activitat
tant pel teu treball com per la teva vida personal.

Sagitari
21/11 al 21/12

No tinguis por d’expressar les teves idees, la
teva parella es mostrarà molt receptiva.
Respecte a la salut, valora el que tens de posi-
tiu i no ho perdis.

Capricorn
21/12 al 19/01

Vius un període favorable per aprofundir en
els teus sentiments i per donar-li a la teva
vida sentimental més riquesa. Tracta d’anar
amb més cura amb el teu cos.

Aquari
20/1 al 18/2

En algun moment del dia et veuràs sobrepas-
sat per una actitud d’algú proper a tu.
Respecte a la salut, encara que tot sembla que
va bé no has de descurar-te en cap moment.

Peixos
19/2 al 20/3

En assumptes d’amor, ara mateix no has d’anar
a allò segur. Avui és un dia perquè improvisis i
te la juguis. Estàs vivint una etapa favorable per
deixar enrere hàbits que et perjudicaven.

CARTELLERA CINES

Amposta. Cinemes Amposta 

Telèfon 977 703 811

www.cineciudad.com

DRAGON BALL Z
divendres: 18.20 – 20.15
dissabte i diumenge: 16.20 – 18.20 –
20.15
dilluns a dijous: 18.20 – 20.15
SPECTRE
divendres: 18.45 – 20.00 – 21.20 –
22.00 – 00.00
dissabte: 16.00 – 18.45 – 20.00 –
21.20 – 22.00 – 00.00
diumenge: 16.00 – 18.45 – 20.00 –
21.20 – 22.00
dilluns a dijous: 18.45 – 20.00 –
21.20 – 22.00
EL BECARIO
divendres: 18.10 – 20.10 – 22.30 –
00.35
dissabte: 16.00 - 18.10 – 20.20 –
22.30 – 00.35
diumenge: 16.00 – 18.10 – 20.20 –
22.30
dilluns a dijous: 18.10 – 20.20 –
22.30
LITTLE BOY
dissabte i diumenge: 16.00
EL ÚLTIMO CAZADOR DE BRUJAS
divendres: 18.15 – 20.15 – 22.15 –
00.15
dissabte: 16.15 - 18.15 – 20.15 –
22.15 – 00.15
diumenge: 16.15 - 18.15 – 20.15 –
22.15
dilluns a dijous 12: 18.15 – 20.15 –
22.15
HOTEL TRANSILVANIA 2 (CATALÀ)
dissabte i diumenge: 16.00
HOTEL TRANSILVANIA 2

(CASTELLÀ)
divendres: 18.10 – 20.10 – 22.00 –
00.00
dissabte: 16.10 - 18.10 – 20.10 –
22.00 – 00.00
diumenge: 16.10 - 18.10 – 20.10 –
22.00
dilluns a dijous: 18.10 – 20.10 –
22.10
SEGON ORIGEN (CATALÀ)
divendres a dilluns: 20.30
PARANORMAL ACTIVITY:
DIMENSIÓN FANTASMA
divendres a dissabte: 18.00 – 22.30 –
00.15
diumenge: 18.00 – 22.30
dilluns a dijous: 18.00 – 22.30
MI GRAN NOCHE
divendres: 18.10 – 20.10
dissabte i dimenge: 16.10 - 18.10 –
20.10
dilluns a dijous: 18.10 – 20.10
BLACK MASS
divendres a dissabte: 19.50 – 22.00 –
00.10
diumenge: 19.50 – 22.00  
dilluns a dijous: 19.50 – 22.00
MARTE
divendres a dilluns: 18.00 – 20.00 –
22.20
PAN, VIAJE A NUNCA JAMÁS
divendres: 18.00
dissabte i diumenge: 16.00 – 18.00
dilluns: 16.00
REGRESIÓN
divendres a dissabte: 22.35 – 00.30
diumenge a dijous: 22.35
LA CUMBRE ESCARLATA
divendres i dissabte: 18.00 – 20.10 –
22.20 – 00.30
diumenge a dijous: 18.00 – 20.10 –
22.20
EL CORREDOR DEL LABERINTO,
LAS PRUEBAS
divendres i dissabte: 22.00 – 00.20
diumenge a dijous 12: 22.00
DEL REVES, INSIDE OUT

dissabte i diumenge: 16.15
ATRAPA LA BANDERA
divendres: 18.00
dissabte i diumenge: 16.00 – 18.00
dilluns a dijous: 18.00

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 – 20.00 –
22.00 – 23.45
festius:  16.00 – 18.00 – 20.00 –
22.00
MI GRAN NOCHE
dimecres i divendres: 22.00
dissabte: 20.00 – 22.00 – 23.45
festius:  20.00 – 22.00
LA CUMBRE ESCARLATA
dimecres i divendres: 20.00
dissabte: 18.00
festius: 18.00
MARTE (THE MARTIAN)
dimecres i divendres: 18.35 – 21.15
dissabte:  18.35 – 21.15 – 23.45
festius: 16.00 – 18.35 – 21.15
SPECTRE
dimecres i divendres: 18.35 –20.05 -
21.15
dissabte: 16.00 – 18.35 – 20.00 -
21.15 – 23.00 -  23.45
festius: 16.00 – 18.35 – 20.00 - 21.15
ATRAPA LA BANDERA
dimecres i divendres: 18.00
dissabte: 16.00

festius: 16.00
ATRAPA LA BANDERA (Català)
dissabte: 16.00
EVEREST
dimecres i divendres: 18.00
dissabte: ----------
festius:  16.00
REGRESION
dissabte: 18.05
festius: 18.05

La Unió
Social - Flix

EL CORREDOR DEL LABERINTO,
LAS PRUEBAS
diumenge 8: 18.00       

Cinema Gandesa 
EL CORREDOR DEL LABERINTO,
LAS PRUEBAS
diumenge 8: 18.00

Cinema Ascó
EL CORREDOR DEL LABERINTO,
LAS PRUEBAS
diumenge 8: 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.
Amposta: Es ven casa
160m2 amb terrat de
60m2. Tel. 628497420

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
LLOGUER LA SÉNIA: pos-
sibilitat de compra, LOCAL

COMERCIAL totalment  equi-
pat de 183m3. a. condicio-
nat, parquet i bany. C/
General Prim Tel.
977576137
XALET  EN VENTA JESUS
(TORTOSA) : parcel·la de
2.233m2 amb vivenda  de
107 m2, 3 habitacions,
cuina, bany i menjador.
També hi ha piscina/bassa.
Tel. 977576137
XALET VINAROS EN
VENTA: parcel·la de
500m2, 130m2 de vivenda
3 habitacions bany 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 superfí-
cie 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
L'Ampolla. LLoguer. Local
comercial 55m2, molt bé
situat enfront del club naútic.
Ampli aparador, sòl de par-
quet. Sala gran i despatx
bany.
Tel: 670516520

MOTORÑ

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

SERVEISÑ

Tècnics titulats en jardi-
neria. Pressupostos sense

compromís per creació o
manteniment. Descomptes
segons volum de feina
.Gespes,escarificats,podes
,control de plagues (morrut
palmeres),optimització del
reg,rocalles,plantacions.Util
itzem màquines silencio-
ses.Telèfons:

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

Tortosa. M'ofereixo per a tre-
balls de casa, ja sigui neteja
o cuidar nens o gent
gran.Seriosa i responsable.
Amb experiència.
634241190

No et resignis amb la
FIBROMIÀLGIA. Pots millorar
i la curació és possible.
634241190

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

Alquiler Tortosa
Por dias

Despachos 
amueblados

principalmente
para personal

sanitario
Medi-Salud

Telf 666239817

Alquiler 
Tortosa

Local

comercial/oficinas

110m delante del

parque

tlf. 666239817
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EXCLUSIVA PER A MÉS EBRE

Isabel Carrasco

Més Ebre: Carme, vostè
va dir: «President, posi les
urnes» i, gairebé un any
després, és elegida la 8
ena Presidenta del
Parlament i segona dona
presidenta de la Cambra.
El somni català?
Carme Forcadell: No, el
somni americà sí que fa
referència a l’èxit indivi-
dual, en canvi si existeix
un somni català, diria que
aquest és col·lectiu, és
aconseguir un país millor,
més just i més lliure.
Evidentment, per a mi és
un honor immens haver
estat elegida per un
càrrec tan significatiu i de
tanta responsabilitat. Però
crec que els objectius d’a-
questa legislatura, els rep-
tes democràtics que
tenim al davant com a
país en un moment histò-
ric com l’actual, pesen
més que el fet mateix d’e-
xercir la presidència del
Parlament.

ME:77 vots a favor, cinc
més dels 72 que sumen
Junts pel Sí i la CUP i que
poden haver sortit de
Catalunya Sí que es Pot,
de fet, el Sr. Lluís Rabell,
líder d'aquest grup parla-
mentari, ha admès haver
votat a favor seu....
CF: Sí, així és. Agraeixo la
confiança que m’han fet,
tot donant-me suport,
encara que sigui parcial.
Crec que és molt positiu
per a la nostra democrà-
cia que els grups de l’opo-
sició no s’instal·lin en la
bel·ligerància permanent.
Estic convençuda que els
votants de tots els partits
agraeixen la correcció i el
comportament construc-
tiu dels seus represen-
tants.

ME: El seu compromís, tal
com fa dir amb «la corrup-
ció zero i la tolerància
zero".
CF: Compromís total.
Aquest país aspira a fer
net amb la corrupció, i
des del Parlament farem
tot el possible per a que
sigui així. Des de la institu-
ció, per exemple, partici-
parem del desplegament
de la llei de transparència,
que és un instrument fona-
mental per a prevenir i evi-

tar nous casos de corrup-
ció.

ME: Quins passos s'hauran
de fer abans del debat d'in-
vestidura?
CF: Per part de la pre-
sidència del parlament,
hem de fer la ronda de con-
sultes amb tots els grups
parlamentaris, per escoltar
quins són els seus candi-
dats a presidir la
Generalitat. I seguir els trà-
mits per a la convocatòria
del ple d’investidura. Els
pactes per assolir la majo-
ria suficient d’un candidat

corresponen als grups par-
lamentaris.

ME: Junts pel sí i la Cup,
s'arribarà a un acord o els
últims esdeveniments ho
compliquen?
CF: El desacord perjudica
a ambdós, i fins i tot al
país, molt més que qualse-
vol acord. Això fa pensar
que sabran plantejar la
situació amb prou perspec-
tiva, determinaran que és
el més important, i l’acord
entre ells acabarà arribant.

ME: Ara hauran de passar

18 mesos. Quin és el full
de ruta?
CF: El que es va presentar
en la campanya electoral, i
que s’ha concretat en la
resolució pactada entre
Junts pel Sí i la CUP. El pri-
mer pas és la declaració
solemne que recull la
mateixa resolució, i l’inici
de la tramitació de les lleis
de procés constituent,
seguretat social i hisenda
pública.

ME: Per a la societat civil,
quin seria el missatge?
CF: Que els reptes

democràtics i socials que
com a país tenim al davant
són molt, molt grans.
Queda molt per fer, i la
societat civil ha de seguir
fent costat a la democrà-
cia, la justícia social i la lli-
bertat de les catalanes i
els catalans.

ME: Carme Forcadell,
Presidenta de tots.
CF: És el meu compromís.
Per exemple, he proposat
que a les reunions de la
Mesa puguin assistir, amb
veu però sense vot, repre-
sentants dels grups parla-

mentaris que no tenen
representació a la Mesa. Ja
compto que rebré críti-
ques, van amb el càrrec i
no es pot fer tot al gust de
tothom; de vegades els
drets d’uns es contraposen
als d’altres, com en el cas
de la tramitació d’urgència
de la resolució pactada per
CUP i Junts pel Sí. La insti-
tució complirà sempre amb
el reglament de la cambra,
i com en aquell cas, oferi-
rem alternatives per a pre-
servar els drets de tots els
grups.

Carme Forcadell

ACTUALITAT

PRESIDENTA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA


