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Terres de l’Ebre. L’ANC ha organitzat una
manifestació diumenge a Barcelona per
reclamar un acord institucional.                      P4

Esports. Antoni Teixidó deixa de ser el tècnic
de l’Amposta, després de la derrota a Vilanova
(6-2). Beto, nou tècnic.                                P11

Terres de l’Ebre. Substitució progressiva dels
trens de les línies de Rodalies de Catalunya, a
les Terres de l’Ebre.                                P6
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El tenista rapitenc Albert Montañés, ebrenc universal per la seua trajectòria professional, va encendre les xarxes socials el dilluns per un tuit sobre Marianao Rajoy

L'empresa Celulosa de Levante SA (Celesa) acaba de presentar el cinquè expedient de regulació d'ocupació (ERO) des
de 2009. Segons informa ACN, aquest expedient torna a proposar la suspensió temporal dels contractes dels 87 tre-
balladors que hi ha actualment a la planta. Celesa planteja aturar la planta un màxim de 240 dies naturals els dos prò-
xims anys per adaptar la producció a la demanda mentre treballen per a recuperar mercat.
Foto: ACN. P3

Celulosa de Levante presenta un ERO 
per als 87 empleats de Tortosa

El tenista de Sant Carles de la Ràpita, Albert Montañés, ha encès aquest dilluns les xarxes socials en publicar un tuit força explícit dirigit al president del govern espanyol,
Mariano Rajoy. El missatge inclou una fotografia d’un televisor que emet la imatge de Rajoy amb una declaració seva sobreimpresa com a reacció a l'inici del procés de des-
connexió aprovat al Parlament de Catalunya en la que afirma: "Estem disposats a utilitzar tots els mitjans que la democràcia ens posa a l’abast. Només la llei però tota la
llei’". Tal com explica naciodigital, el missatge amb què Montañés acompanya la imatge diu: ‘Visca Catalunya !!Independència ja home !!!! Ganes de vomitar de sentir aquest
personatge !!’. El tuit ha tingut respostes de tot tipus. Fou incendiari. En qualsevol cas, Montañés seguirà sent un esportista ebrenc il.lustre i un orgull per la seua carrera a les pistes.   P3 
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L’opinió del diari queda reflectida
exclusivament a través de l’edito-
rial. Els articles de la secció d’o-
pinió expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa seus

necessàriament.

15.000 exemplars 

55.000 lectors 

Editorial
Posar fil a l’agulla

La Càtedra d’Economia Local i Regional de la URV ha presentat aquest dilluns el primer Índex de Clima Empresarial de les Terres de l’Ebre. L'Enquesta és una ope-
ració de periodicitat semestral, que recull l'opinió dels representants de les empreses, amb activitat a les Terres de l’Ebre, sobre l'evolució i les expectatives d'un
conjunt de variables amb incidència en el desenvolupament econòmic de l'empresa. El principal objectiu d'aquesta estadística és detectar els canvis de tendència en
el cicle econòmic i les expectatives dels agents empresarials. Els primers resultats reflecteixen que la producció de les empreses a l’Ebre ha anat en augment duran
el darrer semestre. La nota tràgica, també d'aquesta setmana, i tocant també el «desenvolupament» econòmic i empresarial del territori, l'ha posat l'empresa Celulosa
de Levante SA (Celesa) del polígon industrial Baix Ebre, presentant un expedient de regulació d'ocupació (ERO) de suspensió de contractes temporal que afecta tot
el personal, format per 87 treballadors. S´ha de posar fil a l'agulla!

El passat 9 de novembre va tenir lloc a la
Sala de Plens de l'ajuntament d'Ulldecona
la presentació de Salvem lo Montsià.
Amb una notable presència de persones
de diferents poblacions, que van fer palès
el seu malestar per les problemàtiques
que afecten la serra de Montsià i els seus
voltants, alhora que es va acordar d’unir
esforços amb el nom d’aquesta campan-
ya, per tal de millorar l’entorn.
La plataforma pretén ser una eina per a
donar a conèixer, sensibilitzar i trobar
solucions a les greus problemàtiques que
pateix la Serra del Montsià.: Extraccions
d'argiles, a Ulldecona; extraccions de
roques, a Alcanar i a Ulldecona, a la serra
de Godall; espoli d'oliveres centenàries, a tota la serra, espoli de terres fèrtils,
contaminació, el principal focus és la fabrica de ciment d'Alcanar, que crema
residus a la planta, generant dioxines i furans, segons un informe de
Greennpeace, o també les emissions de la química Maveric d'Ulldecona, o les
deposicions àcides de la central tèrmica d'Andorra, Teruel; espoli de restes
històriques; deixadesa respecte a l'enorme patrimoni de pedra en sec, mar-
ges, cabanes, masos, cocons, fonts; etc.; Autopista Ap7 (forats que han que-
dat de la seva construcció), i la seva gratuïtat immediata, degut a l'enorme
nombre de morts de la N-430 en el tram de les Terres de l'Ebre; postura
contrària a la construcció de l'autovia A7, que mereix un tractament específic.
Salvem lo Montsià diu haver donat la primera passa, esperant que la unió d'es-
forços tingui com a resultat la millora de l'entorn natural i patrimonial i anuncien
que faran més trobades a pobles de la vora de la serra, per tal d'ampliar conei-
xements de problemàtiques específiques, alhora que pretenen ser un nexe d'u-
nió de tota la gent preocupada en la conservació i millora del patrimoni histò-
ric, rural i natural de la serra del Montsià.

ACTUALITAT

Es crea la nova plataforma Salvem lo Montsià per
protegir l’entorn natural i patrimonial 

de la serra del Montsià

Els vins de la Terra Alta, tresors per descobrir és el nom de la iniciativa que el proper
dilluns 14 de desembre aproparà els vins de la Terra Alta als professionals de la restaura-
ció i hostaleria de Barcelona i rodalies. Al voltant de 100 vins de 19 cellers estaran pre-
sents al showroom que tindrà lloc en un espai únic, El Palauet de Passeig de Gràcia, una
joia modernista de 1906, no visitable pel públic general, convertint així la jornada en una
oportunitat única per gaudir-la durant la presentació dels vins de la Terra Alta. A l’acte assis-
tirà una bona representació de l’administració pública. La comitiva estarà presidida per
Carles Luz i Muñoz, president del Consell Comarcal de la Terra Alta i alcalde de Gandesa,
i representants de l’àrea d’Ocupació i Relacions Laborals del Departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Entre els presents hi haurà també un important
nombre d’alcaldes i consellers comarcals de la Terra Alta. Al llarg de la tarda (a partir de
les 16.30 i fins a les 21 hores) es podran degustar vins de la gamma mitja-alta de la Terra
Alta, molts d’ells guardonats per reconeguts concursos i guies en l’àmbit nacional -Premis
Vinari, la Guia Peñín i la Guia de Vins de Catalunya- i internacional, com ara el concurs
Grenaches du Monde, en què la DO Terra Alta ha estat la Denominació d’Origen més guar-
donada del món, i amb molt bona crítica per part de la premsa especialitzada.
Batalla de l’Ebre
D’altra banda, aquest cap de setmana es commemora l’efemèride del final de la Guerra,
ara fa 77 anys. Entitats i institucions recordaran la batalla amb diversos actes que estan
previstos per demà dissabte i diumenge. 

ACTUALITAT

Els vins de la Terra Alta 
arriben a Barcelona

La regidoria de Medi Ambient ha posat
a l’abast un nou servei exclusiu per tots
els aldeans a la deixalleria de l’Aldea.
Des d’aquest mes de novembre ja es
pot utilitzar el servei de recollida de
poda amb la instal·lació d’una caixa de
recollida a l’abocador. Aquest servei no
es podia realitzar a la població, i els
pagesos i jardiners es tenien que des-
plaçar fins la planta de transferència
EDAFO de Camarles, a més de ser un
servei de pagament. Amb la instal·lació, ja es podrà disposar del servei de recollida de
poda i de forma totalment gratuïta. 
D’altra banda, dimecres 11 de novembre començaven les obres del carril bici que
comprèn  un tram del carrer Sindicat des del carrer Sant Genís fins al CEIP Mª Garcia
Cabanes. Amb aquesta obra els dos col·legis de la població ja disposaran d’una via ciclis-
ta per poder accedir–hi.  Una obra realitzada per l’empresa CANAL DELTA SLU que
començava amb el procés d’enquitranament , i que costarà 22.687,50 €.. Un nou servei
per l’Aldea que cobreix les necessitats dels molts  alumnes que es desplacen als col·legis
amb bicicleta.

ACTUALITAT

Nou servei de recollida de poda, 
a l’Aldea

L’escola Pàmies
de Ginestar parti-
cipa en un projec-
te sobre el
Quixot, i la seua
relació amb la
llengua, les
matemàtiques i la
ciència. 

El programa
busca afavorir les
relacions entre
diferents mane-
res de treballar
entre els mestres
de les escoles
participants en el
projecte. 

ACTUALITAT

L’escola Pàmies de Ginestar 
participa en un projecte sobre el Quixot

Jordi Jordan ha explicat aquest dimarts que Movem Tortosa creu
que és l’hora que els pressupostos de l’Ajuntament s’aprovin amb la
participació de la ciutadania tal i com han reclamat milers de torto-
sins en les urnes. En aquest sentit, recorda que el Reglament de
Participació Ciutadana,  aprovat ara fa vuit mesos, està al calaix i
que el Govern municipal encara no l’ha desenvolupat.

MOVEM reclama 
uns pressupostos del segle XXIS
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El tennista català Albert
Montañés ha encès
aquest dilluns les xarxes
socials en publicar un tuit
força explícit dirigit al pre-
sident del govern espan-
yol, Mariano Rajoy. 
El missatge inclou una
fotografia d’un televisor
que emet la imatge de
Rajoy amb una declaració
seva sobreimpresa com a
reacció a l'inici del procés
de desconnexió aprovat al
Parlament de Catalunya
en la que afirma: "Estem
disposats a utilitzar tots
els mitjans que la
democràcia ens posa a
l’abast. Només la llei però
tota la llei’".

Reacció
Tal com explica naciodigi-
tal, el missatge amb què
Montañés acompanya la
imatge diu: ‘Visca

Catalunya !!Independència
ja home !!!! Ganes de vomi-
tar de sentir aquest per-
sonatge !!’. 
Les xarxes no van trigar a
reaccionar, afegint tot
tipus de comentaris, des
dels que lloen la seva cla-
redat i li donen suport fins
als que el critiquen o l’in-
sulten.
“M'he escalfat una mica",
ha reconegut el tenista
durant una entrevista al
'Catalunya vespre' de
Catalunya Ràdio.
"Després de fer el tuit he
pensat que potser m'ha-
via passat, però no m'im-
porta. Els esportistes
també tenim el dret d'opi-
nar", va afegir.
"Assumeixo les crítiques,
però jo no he d'amagar
res", va reconèixer.

L'empresa Celulosa de Levante SA
(Celesa), que produeix pastes espe-
cials de cel·lulosa per a la indústria
tabaquera a Tortosa, acaba de pre-
sentar el cinquè expedient de regula-
ció d'ocupació (ERO) des de 2009.
Segons informa ACN, aquest expe-
dient torna a proposar la suspensió
temporal dels contractes dels 87
treballadors que hi ha actualment a
la planta. Celesa planteja aturar la
planta un màxim de 240 dies natu-
rals els dos pròxims anys per adap-
tar la producció a la demanda men-
tre treballen a recuperar mercat.
Com va explicar el secretari general
de CCOO a les Terres de l'Ebre,
Josep Casadó, els sindicats van ini-
ciar les meses de negociació per
tractar «ajustar» aquesta suspensió
temporal i acordar una compensa-
ció econòmica per part de la com-
panyia, que cobreixi una part del
salari que els empleats deixen de
percebre amb la prestació de l'atur.

El secretari general de CCOO a les
Terres de l'Ebre, Josep Casadó, va
explicar dimecres que Celulosa de
Levante SA aposta per la continuïtat
de la indústria de Tortosa i ha plante-
jat aquest ERO, el cinquè des de
2009, per adaptar la producció al
«procés de recuperació «que pateix
la planta després d'una baixada de
les vendes, conseqüència del canvi
del tipus de paper de fumar.
«L'empresa aposta per mantenir la
planta oberta i recuperar el 100% de
producció. Això, dins de la pro-
blemàtica, és positiu. Estan plante-
jant un expedient que durarà 2 anys.
La previsió és intentar recuperar el
mercat i produir », va subratllar
Casadó. El producte de Celesa no
es pot emmagatzemar perquè té un
període limitat de validesa i la planta
estava produint ara al 100%, des
que va finalitzar l'últim ERO, al mes
de juny d'aquest 2015.
Foto: ACN.

Celulosa de Levante presenta un ERO
per als 87 empleats de Tortosa

El tenista Albert Montañés revoluciona les xarxes
socials amb un tuit sobre Mariano Rajoy

Els comentaris del tenista rapitenc han estat centre de polèmica: “potser em vaig passar, però no m’importa. No m’he d’amagar de res” 

Es planteja per adaptar la producció al procés ‘de recuperació’

La Coordinadora d’Entitats de Tarragona
(CET) i la Federació d'Amposta d'Asso-
ciacions de Veïns (FAAV) han mantingut
una reunió aquest dilluns a la seu de l’en-
titat tarragonina. L’objectiu de la troba-
da era que la FAAV exposés a la CET
tots els moviments que s’han dut a ter-
me durant les darreres setmanes que te-
nen com a objectiu demanar la gratuïtat
de l’AP7. El moviment veïnal assegura
que amb aquesta mesura es pot solucio-
nar el greu problema de seguretat vial
que existeix a la N-340 al seu pas per les Terres de l’Ebre i el nord de Castelló.
I és que segons han explicat els copresidents de la FAAV, Llorenç Navarro i Àngel Porres, en els darrers
cinc anys han mort 65 persones en accidents de trànsit a la N-340 al seu pas per les Terres de l’Ebre i
68 més en la part que va des de Vinaròs fins a Castelló. La federació considera que l’única solució via-
ble per acabar amb aquesta situació és la gratuïtat de l’AP7 per a tots els vehicles que circulin per
aquests trams. Navarro i Porres afirmen que ja porten vuit setmanes consecutives tallant la carretera i
que cada vegada tenen més suport d’altres entitats i associacions de veïns, tant de Tarragona com del
nord de Castelló, i que el seu objectiu ara per ara és continuar sumant adhesions.
En aquest sentit, el president de la CET, Ángel Juárez, ha avançat que veu amb bons ulls les reivindica-
cions dels veïns i que la Coordinadora els hi donarà suport i se sumarà a les protestes. De fet, en els
propers dies es convocarà una reunió per tal d’oficialitzar la postura de l’entitat davant el conflicte.
D’altra banda, el Ministeri de Foment ha comunicat aquesta setmana que accepta la demanda de la

Generalitat i els ajuntaments ebrencs de desviar el transit de camions de la N-340 a l’AP-7 amb bonifica-
cions, però no aplicarà la mesura fins el gener, una vegada s’hauran produït les eleccions. D’aquesta for-
ma, va comunicar-ho el secretari d’Estat del Ministeri de Foment, Manu del Niño, als alcaldes de Torto-
sa, Camarles, Perelló, el delegat de Govern de l’Ebre i els secretaris de Mobilitat i Carreteres de la
Generalitat.  Així mateix, cal dir que les federacions de transportistes reclamen la gratuïtat de l’autopis-
ta als trams conflictius de la N-340. 
Finalment, dir que ahir hi havien previstos nous talls de la N-340 a les Cases i l’Ametlla, convocats per

la Federació d’Associacions de Veïns d’Amposta.  

La Coordinadora d’Entitats de Tarragona (CET) 
se suma a les protestes veïnals i demanarà la 

gratuïtat de l’AP7 a l’Ebre
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L’ANC ha convocat una
manifestació diumenge al
Passeig dels Til.lers, al cos-
tat del Parlament de
Catalunya, a Barcelona (12
h). ‘Governem-nos Junts’ és
com es diu la manifestació
que té com a objectiu ‘recla-
mar un acord abans del 20
de desembre per pressionar
el govern central i estar
units i ferms per tirar enda-
vant el procés’. Des de
l’ANC Ebre s’està organit-
zant el desplaçament com-
pletant autocars per anar a
la manifestació. ‘Tothom qui
vulgui venir, pot contactar
amb la seua territorial per a
poder fer-ho’.
Sobre la reacció del Tribunal
Constitucional una vegada el
Parlament va aprovar dilluns
la ruptura amb Espanya,
des de l’ANC consideren
que “el Tribunal ja no ens
representa, una vegada es

va acordar la des-
connexió amb
l’Estat. Depenem
únicament del
Parlament de
Catalunya”. 
Dilluns passat per
la tarda, davant de
l’Ajuntament de
Tortosa, va haver-
hi una multitudinà-
ria concentració
per reclamar
acord institucional
i per celebrar l’a-
provació de la
declaració d’inde-
pendencia que va
tenir lloc pel matí
al Parlament. 

Projecte Home,
a Tortosa

‘Governem-nos Junts
Fem la República Catalana!’

Manifestació, diumenge, al Passeg dels Til·lers, a Barcelona

L’Hospital Verge de
la Cinta de Tortosa
compta amb un
tractament d’últi-
ma generació per
als pacients de
Parkinson. Està
adreçat a aquells
que es troben en
una fase avançada
de la malaltia i ja
no responen a
altres tractaments.
Es tracta d’un gel
intestinal que permet controlar les dificultats motores dels
pacients de Parkinson. La medicació permet controlar les
greus dificultats motores que tenen els pacients un cop el
tractament inicial ha deixat de fer efecte. Després de la
selecció prèvia, actualment hi ha dos pacients en tracta-
ment que han experimentat una millora en la seua qualitat
de vida. Una vegada superat un període de formació dels
professionals mèdics del servei digestiu i neurologia, així
com a la infermeria de planta, s’ha pogut instaurar aquest
tractament a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. 
El primer centre de la província de Tarragona amb autono-
mia per dur a terme tot el procediment i els controls pos-
teriors. ebredigital.cat

Nou tractament per als
pacients de Parkinson

A l’Hospital de Tortosa Verge de la CintaL’ONG Projecte Home
Catalunya ha obert a Tortosa
un nou servei destinat a l’aten-
ció, el tractament i la reinserció
social de les persones amb
problemes d’addiccions. El nou
punt d’atenció treballa en el
tractament de tot tipus de dro-
godependències, amb especial
incidència en els problemes
amb l’alcohol, així com altres
conductes addictives. El servei
s’ha creat per apropar l’atenció
a les persones amb problemes
d’addiccions de les Terres de
l’Ebre, especialment per a
aquelles amb més dificultats
econòmiques, i compta amb
diferents línies d’actuació com
ara l’orientació i diagnòstic per
a adolescents i adults, el tracta-
ment en règim ambulatori, l’as-
sessorament a familiars o la
derivació a altres programes
de tractament. Amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament de
Tortosa, aquest nou espai se
situa al Centre Cívic Ferreries
(Plaça Mestre Monclús, 4).
Informació: 977.216.383.

La CUP ha repetit el "no" a Artur Mas i el president en fun-
cions ha perdut la segona votació per ser reinvestit. Segons
informa naciodigital, dos dies després de la primera, s'han
repetit els mateixos guarismes amb 62 vots a favor –els de
Junts pel Sí- i 73 en contra –tot el bàndol unionista,
Catalunya Sí que es Pot i la mateixa CUP-. Ara, s'obre un perí-
ode de dos mesos a comptar des del dilluns 9 de novembre
-quan va començar el debat- per tal de realitzar noves vota-
cions abans que, automàticament, es convoquin noves elec-
cions. Malgrat que la CUP hagi tombat la investidura de Mas
per segona vegada tot apunta que continuarà la negociació
amb Junts pel Sí. El mateix Antonio Baños, que ha estat el
responsable d'explicitar el vot negatiu, ha valorat com un
avanç encara no suficient la darrera proposta de Mas que, a
banda de cedir pes a tres vicepresidències, inclou un vot de
confiança el setembre de 2016. Mas, que per primera vega-
da en el debat d'investidura ha advertit de la possibilitat d'u-

nes noves eleccions, ha comminat la CUP ha "deixar-se de
frontisses, crosses i de molles" i assumir la "coresponsabili-
tat" de fer efectiu el mandat electoral del 27-S.
Foto: naciodigital-Adrià Costa

La CUP torna a tombar la investidura de Mas però
continua la negociació amb Junts pel Sí

Per primera vegada, el president en funcions ha parlat de la possibilitat de noves eleccions

Els trens de la sèrie 470 que circulen actualment per les línies
R15 (connecta Barcelona amb Riba-roja d'Ebre, passant per
Tarragona i Reus) i R16 (connecta Barcelona amb Tortosa i
Ulldecona, passant per Tarragona), començaran dilluns a
substituir-se per unitats 447 remodelades. Territori i
Sostenibilitat posa en circulació aquest dilluns els dos primers
combois, que començaran a circula a la línia R16 i la resta d’u-
nitats s’aniran substituint al llarg del 2016. Els nous trens
tenen l’interior totalment renovat, amb seients ergonòmics,
accessos per a persones amb mobilitat reduïda, i espai per a
bicicletes i maletes grans. D’aquesta manera, es millora el
confort per als usuaris, al temps que es podrà garantir una
major fiabilitat del servei. La remodelació dels trens té un pres-
supost de 2,5 MEUR i  està inclòs dins les mesures de millo-
ra de material mòbil previstes en les condicions de prestació
dels serveis acordades amb l’operador Renfe.

Substitució progressiva dels trens de

les línies de Rodalies de Catalunya 

A les Terres de l’Ebre

Després que la Federació de l’Ebre d’ERC triés la setmana passada els candidats per anar a
les llistes electorals de les Corts Espanyoles que es votaran el proper 20 de desembre, dis-
sabte, el Consell Nacional del partit en va aprovar l’ordre definitiu. La llista republicana al Senat
per la demarcació de Tarragona, l’encapçalarà Miquel Aubà, de llarga trajectòria política com
a independent. Aubà va ser alcalde de Gandesa entre els anys 1999 i 2011, i des d’alesho-
res és regidor cap de l’oposició amb Alternativa per Gandesa, primer amb la FIC i després
amb Acord Municipal (ERC). La primera suplent d’Aubà serà la regidora de l’Ametlla May Puell
i el segon suplent, l’alcalde de la Torre de l’Espanyol, Joan Juncà. La candidatura al Congrés
tindrà, de número tres, Carme Navarro, presidenta del Consell Comarcal del Montsià i regido-
ra de l’Ajuntament d’Alcanar. La resta de candidats ebrencs a la llista seran la canareva Anna
Chillida, en representació de les JERC; la militant d’Arnes Muntsa Cabetas; el regidor tortosí
Marc Puigdomènech i la regidora de Móra d’Ebre Cinta Agné.

Aubà encapçalarà per la demarcació la llista al
Senat d’Esquerra Republicana-Catalunya Sí

La primera suplent serà la calera May Puell
La família de l’escriptor tortosí Gerard Vergés
va rebre dissabte, de mans de l’alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, el premi Enlaira, d’Arola
Editors, en la Nit Literaria que l’editorial tarrago-
nina i Clos Montblanc van celebrar dissabte
passat a Tarragona. El guardó, que reconeix la
trajectòria literària de l’autor de “L’ombra rogen-
ca de la lloba”, va recollir-lo un fill i un nét de
l’escriptor. Abans del lliurament, el professor
Manel Ollé, amic i profund coneixedor de l’obra
de Vergés, va glossar la seva figura i va recor-
dar l’important valor literari de l’obra que ens ha deixat. La Nit Literària, que va tenir com a pre-
sentador al popular periodista Luís del Olmo, va omplir l’Auditori de la Diputació de Tarragona. 

La Nit Literària d’Arola Editors reconeix la
trajectòria de Gerard Vergés

La família va rebre el guardó de mans de l’alcalde, Ferran Bel

“Dilluns tarda va fer-se una concentració davant de
l’Ajuntament de Tortosa per reclamar acord institucional
i per celebrar l’aprovació de la declaració
d’independència que va tenir lloc pel matí al Parlament”
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El projecte “El galliner al pati de l’escola” és un projecte engegat per l’Escola Bressol l’Hortet, amb la finalitat d’impulsar un projecte nou i diferent, relacionat amb l’ex-
perimentació directa de l’entorn proper. En aquest projecte hi vàrem poder oferir als nens la cura directa dels animals, la seva manipulació i el millor la recompensa
de poder anar a buscar els ous, que aquestes ponien cada dia, ha sigut i és una activitat molt engrescadora per als nens petitons.

L’Onada Bressol. Galliner al pati de l’escola
Aprenen amb els animas
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El Consell Comarcal del Baix Ebre, a través del projecte Baix Ebre Avant, organitza la quar-
ta edició dels seminaris 2015 destinats a empreses turístiques i agroalimentàries per
donar suport a la creació de producte turístic. Aquest nou seminari, titulat 'Turisme actiu
i de natura: especialització dels territoris i serveis turístics', és coordinat per l'empresa
DCB - Turisme i Desenvolupament Local i se celebrarà dimecres, 25 de novembre, al
Centre d'Inspiració Turística EbreTerra de Deltebre. A través de la presentació d'exemples
d'èxit de promoció turística vinculats al turisme actiu i de natura es pretén ajudar a les
empreses del Baix Ebre a ser més competitives en el mercat nacional i internacional. En
aquesta nova edició, l'última de l'any, el cicloturisme pren un protagonisme destacat amb
dos ponents experts en aquesta matèria: Julie Percher, del Comitè Regional de Turisme
Centre Val de Loire (França), que exposarà l'èxit que ha tingut la iniciativa 'Accueil Velo'
sorgida de la marca 'Loire à Velo', i Chus Blazquez, responsable del web de cicloturisme
Rutas Pangea, amb seu a Madrid, que exposarà la ponència 'La importància de les mar-
ques en el desenvolupament del cicloturisme i les Vies Verdes'. Prèviament, Albert Folch,
del Patronat de Turisme Terres de l'Ebre presentarà la ponència 'El pla d'acció del Patronat
de Turisme de la Diputació, Terres de l'Ebre en el marc del pla de màrqueting de
Catalunya'. També en aquest seminari, Anna Annay i Miquel Quera, del Mas del Joncar,
exposaran la seva experiència al capdavant d'aquesta casa de turisme rural ubicada a
Sant Pere Pescador, al costat de la reserva natural 'Parc de Mig de Dos Rius', en el cor
dels Aiguamolls de l’Empordà. La presentació anirà a càrrec de Josep Capellà, de DCB
Turisme i Desenvolupament, que parlarà sobre la 'Tipologia de segells i marques turísti-
ques en els mercats europeus'. Els interessats a assistir cal que omplin el formulari d'ins-
cripció al web www.baixebre.cat abans del 22 de novembre de 2015. Els seminaris Baix
Ebre Avant s’engloben en el projecte '7 comarques', impulsat pel Consell Comarcal del
Baix Ebre i el Servei d’Ocupació de Catalunya.

La Diada del Llagostí enceta les
jornades gastronòmiques

El turisme actiu i de natura centra el quart
seminari de Creació de Producte Turístic

A Sant Carles de la Ràpita

El Centre de Reempresa de Catalunya i el Departament d’Empresa i Ocupació han organit-
zat el primer “Cafè de la Reempresa” a Tortosa, en què hi ha participat una vintena d’em-
presaris en la sessió informativa i de networking de les Terres de l’Ebre. L’objectiu del “Cafè
de la Reempresa” era permetre aquests empresaris, que volen o tenen pensat cedir el seu
negoci per tal de donar-li continuïtat, conèixer les opcions de cessió que tenen a l’abast grà-
cies al Centre de Reempresa de Catalunya. 
Són molts els motius pels quals les empreses se cedeixen (jubilació, manca de temps, canvi
de domicili...) i de la mateixa manera que segueix un procés minuciós per crear una empre-
sa, s’ha de planificar també la cessió. En aquest sentit, el Centre de Reempresa de
Catalunya ofereix la possibilitat als empresaris que volen cedir el seu negoci a posar en
valor tota la feina feta, a fi d’evitar que tot l’esforç i il·lusió que s’ha invertit en crear l’em-
presa no s’esvaeixi. En conseqüència, tot i la marxa del cedent, l’empresa podrà seguir el
seu curs si es pren com a base tots els anys de gestió anterior i es realitza una transferèn-
cia del coneixement de manera adequada.
Davant d’aquesta situació, el Centre de Reempresa de Catalunya realitza el “Cafè de la
Reempresa” per donar a conèixer als empresaris cedents les opcions de cessió que tenen
al seu abast, el procés de transmissió al qual s’enfronten i el conjunt de serveis, sense cap
cost, que tenen a la seva disposició. 

L’Ajuntament de Deltebre continua eixamplant les seves relacions institucionals amb la
finalitat de cercar sinergies i sumar esforços amb altres administracions. Aquesta vega-
da ha estat el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, qui ha visitat les ins-
tal·lacions del consistori de Deltebre i ha mantingut una reunió de treball amb l’alcalde de
Deltebre, Lluís Soler, i regidors de govern.
En aquest sentit, la visita ha servit per a debatre i analitzar diferents projectes comuns
que s’han de dur a terme entre les dues administracions i per a mostrar el nou Espai
d’Atenció Ciutadana (EAC) de l’Ajuntament de Deltebre. El president de la Diputació de
Tarragona també ha signat el Llibre d’Honor de l’Ajuntament de Deltebre.
Deltebre acull la reunió d’alcaldes de les TTEE
Aquesta trobada s’ha realitzat en el marc de la reunió amb tots els alcaldes de les Terres
de l’Ebre que ha organitzat la Diputació a de Deltebre per tal d’informar sobre els serveis
principals d’aquest mandat. En la reunió, del municipi deltebrenc, han participat l’alcalde,
Lluís Soler, i el tinent d’alcalde d’Afers Interns i Institucionals, Kilian Franch.

Amb l’arribada de les llevantades és quan la pesca del llagostí és més abundant
a la costa rapitenca i les aigües riques en nutrients del Delta de l’Ebre li dóna un
sabor únic. Durant tot el mes el llagostí serà el protagonista a Sant Carles de la
Ràpita primer amb la Diada del Llagostí i després amb les Jornades gastronòmi-
ques. Uns els van cuinar amb salsa o a la sal, d’altres els van anomenar delicies
i la Confraria de pescadors ho va fer de forma tradicional. Els restaurants de la
Ràpita van oferir a la Diada del Llagostí diferents receptes d’aquest crustaci, pro-
ducte estrella del municipi mariner. Tretze anys celebrant aquesta Diada que té
una gran acollida entre restauradors i visitants. Els restaurants del Col.lectiu de
Cuina van oferir aquests menús especials que s’inclouen a les jornades gastronò-
miques, que s’allargaran fins el 8 de desembre. Informa: ebredigital

Rosabel Recio renuncia a l'acta de
regidora de l’Ajuntament d’Amposta

‘Per motius de salut’

La fins ara regidora de Sanitat, Serveis Socials i Participació Ciutadana, Rosabel Recio,
i número quatre de la llista d'Esquerra d'Amposta (EA), ha decidit deixar l'acta de regido-
ra "per motius de salut relacionats amb el cor". Segons ha explicat Recio, fins ara porta-
veu del grup municipal d'EA i militant d'Iniciativa per Catalunya els Verds, fa unes setma-
nes "vaig tenir uns problemes importants de salut pels quals vaig haver d'agafar la baixa,
incorporant- me després per tornar desenvolupar les meves tasques públiques". "Veient
que és difícil compaginar la meva vida laboral i familiar, amb les tasques de l'Ajuntament,
i per donar prioritat al meu estat de salut per poder millorar, he decidit realitzar formal-
ment la meva renúncia, per facilitar la gestió de l’àrea de Sanitat, Serveis Socials i
Participació Ciutadana". Recio, que ha presentat el document aquest dimarts al matí, ha
agraït el suport que li va demostrar la ciutadana a les passades eleccions municipals.
L'alcalde d'Amposta, Adam Toma ̀s, ha agraït la tasca de Recio i la seva responsabilitat
en vers el seu compromís amb el projecte "renunciant a l'acta de regidora quan ha vist
que per motius de salut no podria respondre a la funció pública tal com voldria". Toma ̀s
també ha avançat que l'equip de govern treballara ̀ per presentar la nova distribució de
carteres al més aviat possible. La nova regidora d'equip de govern serà Júlia Barbera ̀,
número 12 de la llista d'Esquerra d'Amposta a les municipals del maig, que ja va ser regi-
dora d'ERC en l'anterior mandat municipal. Amb tota probabilitat, Barberà prendra ̀ pos-
sessió de la seva acta de regidora en un termini màxim d'un mes.

El Centre de Reempresa de Catalunya
organitza el primer ‘Cafè de la Reempresa’ 

El president de la Diputació visita
l’Ajuntament de Deltebre
S’ha dut a terme la reunió d’alcaldes de les TTEE

A les Terres de l’Ebre
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El diumenge vinent, a partir de les 10.00 h, a l'illa de
Saurí, tindrà lloc l'activitat "Móra camina pel càncer
infantil", un acte solidari organitzat per "Matem lo Bitxo"
i l'Ajuntament de Móra d'Ebre. 
Hi haurà dinar de clotxa amb sardina o llonganissa. 
El preu de la caminada és de 2 euros i el del dinar de 4
euros. El mateix diumenge, associacions de Móra d’Ebre
faran altres actes per la causa solidària de la jornada. 
Destaca el derbi entre l’Olimpic Móra d’Ebre i el Móra la
Nova, que començarà a les 17h. Durant el partit, es sorte-
jaran dues entrades per al Barça-Roma de Champions i una
samarreta signada amb pels jugadors del primer equip del
Barça. La recaptació dels sortejos anirà destinada a la
investigació pel càncer infantil. 
La copa de la Champions de la temporada passada, estarà
exposada al centre del camp de l’Olimpic, una hora abans del derbi, o sigui, a les 16 h. Es un acte organitzat per
la Penya Barcelonista de Móra d’Ebre. A la foto, el seu president, Òscar Fortunyo, amb les copes del triplet.

Diumenge, Móra d’Ebre caminarà pel càncer infantil
Derbi Olimpic-Móra la Nova solidari, amb exposició de la copa de la darrera Champions

Finalment són 66 les propostes
que veïns i col·lectius de Flix ha
redactat per als pressupostos par-
ticipatius. Dilluns es va reunir el
Consell de la Vila per donar a conèi-
xer als seus integrants aquestes
propostes, de les quals se n'hauran
de seleccionar un màxim de 15 per
tal que posteriorment siguin votades pels veïns i veïnes de Flix majors
de 16 anys. D’altra banda, dimecres matí, el programa de televisió "Els
matins de TV3" va efectuar diverses connexions en directe des de Flix,
amb motiu de la finalització de les obres d'extracció dels fangs de l'em-
bassament. I, finalment, dir que s'ha constituït la nova junta directiva de
la Unió de Comerciants de Flix, que està integrada per 20 persones. La
junta, com es va informar, l'encapçala com a presidenta, Rita Costa.

Flix: presentació al Consell de la 
Vila de 66 propostes
Per als pressupostos participatius

L'any 2014 es van generar a
Catalunya 3,6 milions de tones
de residus municipals, xifra que
suposa un lleuger increment, de
l'1,7%, respecte el 2013. Al
Camp de Tarragona (Alt Camp,
Baix Camp, Baix Penedès, Conca
de Barberà, Priorat i Tarragonès)
la xifra va ser de 341.630 tones,
un 1,46% més que l'any anterior.
En canvi, a les Terres de l'Ebre
(Baix Ebre, Montsià, Ribera
d'Ebre i Terra Alta) es van gene-
rar 82.237 tones, un 3,13%
menys que el 2013. Quant a la
generació de residus per càpita
el 2014, a Catalunya va ser
d'1,33 kg per habitant i dia, una
xifra molt similar a la mitjana
europea de l'any 2013. Al Camp
de Tarragona, es va situar en
1,52 kg/hab./dia i a les Terres
de l'Ebre, en 1,29 kg/hab./dia.
L'índex més alt de recollida
selectiva neta és al Priorat i a
la Terra Alta
Del total dels residus municipals,

al conjunt de Catalunya la recolli-
da selectiva neta, un cop extrets
els residus impropis -els que no
corresponen a la fracció on s'han
dipositat- és d'un 31,24%, men-
tre que al Camp de Tarragona es
queda en el 28,46% i, en canvi, a
les Terres de l'Ebre assoleix el
35,02%.
Pel que fa a les Terres de l'Ebre,
les quatre comarques estan per
sobre de la mitjana catalana en
recollida selectiva neta: Terra
Alta (45,97%), Ribera d'Ebre
(37,71%), Montsià (36,39%) i
Baix Ebre (32,30%). Per munici-
pis, destaquen Miravet (69,18%),
Prat de Comte (61,04%), Batea
(59,97%), Rasquera (59,41%) i
l'Ametlla de Mar (54,16%)
Aquestes dades, extretes del
balanç estadístic de residus
municipals de l'any 2014, les ha
presentat aquesta setmana a
Tarragona el director de
l'Agència de Residus de
Catalunya (ARC), Josep Maria

Tost, acompanyat pel delegat de
la Generalitat a Tarragona,
Joaquim Nin.

El Priorat i la Terra Alta encapçalen la recollida selectiva de
residus al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre

Les 4 comarques ebrenques estan per sobre de la mitjana catalana

La recollida selectiva al
nostre territori és d’un 

35 % mentre que al conjunt
de Tarragona és d’un 31%

EN UN MINUT

*Móra d'Ebre: La
Regidoria de Joventut de
l'Ajuntament de Móra d'Ebre
organitza la quinta edició de
la Jornada Jove de Móra
d'Ebre, demà dissabte dia
14 de novembre, al teatre
de La Llanterna. Els actes
començaran a les 17 hores
i acabaran amb un concert
a les 23 h, amb Lo Gitano
Blanc i Setrill.
*Móra d’Ebre: El dia 19 de
novembre, a les 19.30
hores, a la Biblioteca
Comarcal de Móra d'Ebre,
l'Antena del Coneixement de
Móra d'Ebre organitza el
taller "Un univers de cris-
talls", a càrrec de Joan
Josep Carvajal i Martí, pro-
fessor de Química Física i
Inorgànica a la Universitat
Rovira i Virgili (URV). 
*Ginestar: l’escola Pàmies
participa en un projecte
sobre el Quixot, i la seua
relació amb la llengua, les
matemàtiques i la ciència. El
programa busca afavorir les
relacions entre diferents
maneres de treballar entre
els mestres de les escoles
participants. 

Més
notícies
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EN UN MINUT

* EL SERVEI TERRITO-
RIAL DE MOBILITAT de
les Terres  de l’Ebre infor-
ma que el dilluns 16 i el
dimarts 17 de novembre
es portaran a terme tas-
ques d'aglomerat a la
carretera T-334 (Horta
de Sant Joan - Bot) entre
els punts quilomètrics 5 i
8. Per seguretat dels tre-
balladors, atesa l'ampla-
da de la via, es tallarà
aquesta carretera de les
8.00 h fins a les 14.00 h,
i de les 15.00 h fins a les
18.00 h.
*TORTOSA. 4 detinguts
per haver robat i agredit
a un jove, de nacionalitat
marroquina. Els fets van
succeir diumege la nit a
la Rambla Catalunya. La
victima, de 27 anys i
nacionalitat moldava, va
denunciar els fets i va
informar de qui eren els
pressumptes agressors
als quals coneixia. 

*TORTOSA. Dijous de la
setmana, la Policia Local
de Tortosa va detenir un
home de nacionalitat mol-
dava, que estava de pas
després de no haver
pogut pagar el bitllet de
tren, que va destrossarr
mobiliari urbà i que va
agredir a una noia que
estava en una de les
terrasses situades en
locals situats en la cruïla
entre el carrer Sant Blai i
el carrer Cervantes. Els
agents el van denunciar
pels desperfectes urbas
una vegada la noia va
marxar i no va presentar
denúncia per les agres-
sions.    
* CÀRRECS D’AGRI-
CULTURA imputats pel
Castor neguen responsa-
bilitats en la sismicitat.
Diuen que el ministre
d’Indústria en tenia les
atribucions. 

Més
notícies

La Càtedra d’Economia Local i Regional (CELIR)
del Campus Terres de l’Ebre de la URV ha pre-
sentat aquest dilluns a Amposta el primer Índex
de Clima Empresarial de les Terres de l'Ebre.
Un document que recull un seguit de dades
qualitatives, referent als primers sis mesos de
l’any. Pel que fa a les dades obtingudes en el
primer Índex, atenent a la producció, els
empresaris afirmen que aquesta s’ha incremen-
tat en el primer semestre de 2015, amb un índex de 2,54 punts i un saldo net de 39,1 punts. En
canvi, la previsió per al segon semestre d’enguany és de cert manteniment de l’activitat i, per
tant, una certa desacceleració. Per elaborar l’informe es realitzen semestralment més de cent
qüestionaris tenint en compte les variables de localització comarcal, dimensió de les empreses,
sector de l'economia i principals motors econòmics del territori. Les respostes tenen tres possi-
bilitats: decreixement, manteniment o increment. Segons Juan Antonio Duro, “aquest primer infor-
me marcarà les pautes pels següents que apareixeran semestralment i que analitzaran tant les
dades del darrer semestre com l'opinió sobre la situació pel semestre vinent. Aquest índex
reforça la voluntat de la CELIR per proveir informació i anàlisi útils pels agents socioeconòmics
territorials i la seva presa de decisions”. La presentació del primer Índex de Clima Empresarial de
les Terres de l'Ebre ha tingut lloc aquest dilluns a Amposta de mans del catedràtic, Juan Antonio
Duro, i del professor del departament de Gestió d’Empreses de la URV i coordinador de l’estudi,
Pau Galiana. També han participat en l’acte, la directora dels Serveis Territorials d’Empresa i
Ocupació a les Terres de l’Ebre, Mercè Miralles, i l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs.

El primer Índex de Clima Empresarial del territori confirma la

recuperació econòmica al primer semestre d’enguany 

La Fundació Montsià, situada al Consell Comarcal del Montsià,
és un centre col·laborador del Servei per l’Ocupació de
Catalunya (SOC). Aquest any s’han portat a cap tres accions
formatives per ajudar a tota aquella persona que vulgui
ampliar els seus coneixements i horitzó professional. S’han
impartit els cursos de: francès atenció al públic (finalitzat al
juny), activitats de gestió administrativa i de telefonista /
recepcionista d’oficina, amb una durada de 9 mesos, des de
finals del mes de gener fins a finals d’octubre. El curs d’acti-
vitats de gestió administrativa va estar format per 900 h de
durada, de les quals 800 h són d’activitats de gestió adminis-
trativa, 10 h de riscos laborals, 10 h d’inserció, sensibilització
mediambiental i igualtat de gènere i 80 h de pràctiques a l’em-
presa, el curs és un certificat de professionalitat nivell 2. 

Fundació Montsià aposta per la formació i l’aprenentatge

Es van lliurar els certificats i els diplomes a les persones que van fer els darrers cursos

L’Oficina de Gestió
Empresarial (OGE) és la uni-
tat orgànica del
Departament d’Empresa i
Ocupació que té l’encàrrec
d’implantar i impulsar la
Finestreta Única Empresarial
(FUE), atesa la seva expe-
riència acumulada gestio-
nant procediments adminis-
tratius de forma racionalitza-
da i simplificada. Aquest
encàrrec el rep des del
Govern a finals del 2011,
amb el Pla de la FUE (2011-
2014) i es reafirma amb el
que preveu la Llei 16/2015,
de simplificació administrati-
va. Després de tres anys i
escaig de treball “podem dir
que l’OGE ha esdevingut
finestreta única empresarial i
s’ha consolidat com a punt
d’informació, d’assessora-
ment, de tramitació i, si

escau, de resolució dels pro-
cediments que afecten l’acti-
vitat empresarial a Catalunya
mitjançant la incorporació al
seu catàleg de serveis de
tots els tràmits relacionats
amb l’activitat econòmica
amb independència de l’ad-
ministració que en tingui la
competència”. Al 2011

l’OGE tenia a la seva carta
de serveis 145 tràmits dife-
rents. “Avui es poden gestio-
nar de forma unificada 495
tràmits que afecten l'activitat
econòmica, 18 dels quals
són de competència munici-
pal, 9 de l’Administració
General de l’Estat i 468 de la
Generalitat de Catalunya”.

La Cambra de Tortosa quadruplica els
tràmits a les empreses 
en els darrers tres anys

És una de les 22 oficines de gestió que té la Generalitat al país

Més Ebre recomana

Setmana de la Ciència 2015 “Un riu ple de peixos.
Coneguem els peixos del riu Ebre”
Divendres dia 13 de 19.30 a 21 h. i dissabte dia 14 de 10
a 14 h.
Lloc: Museu de les Terres de l’Ebre, Amposta
Organitza: IRTA, Museu de les Terres de l’Ebre, Parc
Natural del delta de l’Ebre, Ajuntament d’Amposta i
Antena del Coneixement de la URV.
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SARAH KEYTH, MEMBRE DE L'EQUIP ORGANITZADOR DE TEDxYOUTH@AMPOSTA

Isabel CarrascoCRAC de la setmana: TEDxYouth@Amposta 

«ELS NOSTRES JOVES, EL NOSTRE FUTUR»

TED és un esdeveniment
anual, on alguns dels
pensadors i innovadors
més importants del món
són convidats a compar-
tir allò que més els apas-
siona. “TED” vol dir
Tecnologia,  Entreteniment
i Disseny, tres grans
àrees que, col·lectiva-
ment, donen forma al
futur. De fet, l’esdeveni-
ment és encara més
ampli, incloent-hi idees,
que són importants, sigui
quina sigui la seva disci-
plina. TED es va celebrar
per primera vegada a
Monterey, Califòrnia, al
1984. Seguint amb l’es-
perit de compartir idees
que valen la pena, TED
ha creat un programa
anomenat TEDx. TEDx és
un programa d’esdeveni-
ments locals i auto orga-
nitzats que reuneixen a
gent per a compartir una
experiència TED. Fa 2
anys va néixer
TEDxAmposta, on la “x”
vol dir que és un esdeve-
niment TED organitzat de
manera independent,
local i voluntària. El TED
es basa en xerrades cur-
tes (uns 18 minuts) per
donar a conèixer idees
per canviar actituds,
vides i perquè no, el
món. Després de la
segona edició de
TEDxAmposta, el proper
15 de novembre tindrà
lloc la primera edició de
TEDxYouth@Amposta.
Una variant de TED que
en aquest cas és de joves
per a joves. Parlem amb
Sarah Keyth, una jove de
18 anys i membre de l'e-
quip organitzador de
TEDxYouth@Amposta.

Més Ebre: Sarah, com
neix el TEDxYouth@Amposta.
TED per a joves? 
Sarah Keyth: Després de
la darrera edició del
TEDxAmposta, l’organitza-
dor Joan Estellé va decidir
apostar pels joves i dema-
nar la llicència del
TEDxYouthAmposta a
Nova York. Donant així, l'o-
portunitat a tots els joves
de les nostres terres, de
poder expressar aquestes
idees tan ambicioses,
innovadores i creatives
que tenim. És per això que
l’equip organitzador el for-
mem sis joves d’Amposta
d’entre 14 i 18 anys tot i
estar sota la revisió de l'e-
quip ‘senior’.

ME: Ha estat complicat
trobar participants, volun-
taris, fer tot el muntatge

etc... Les escoles i insti-
tuts del territori hi partici-
pen? 
SK: Ha portat molt de
temps i dedicació, és per
això que hem tingut bona
acceptació. Els centres
ens han obert les portes
per poder presentar
aquest projecte als alum-
nes. Una sorpresa gratifi-
cant ha estat la predispo-
sició dels joves per voler
participar, tant com a
voluntaris i com a
ponents. 

ME: Els temes del TED,
són molt variats, poden
anar des de la ciència,
l’art, la política, l’educa-
ció, la cultura, els negocis
fins als problemes glo-
bals. Quantes xerrades
teniu programades i sobre
quins temes? 

SK: Tenim programades
vuit ponències que tracten
diferents temàtiques,
podrem gaudir de l’art, la
ciència, la superació per-
sonal, la música... 

ME: TED és una organitza-
ció no lucrativa. Com es
gestiona? 
SK: En aquesta edició
l’entrada tindrà un preu de
3 euros per als majors de
15 anys, és la contribució
que fa el públic per fer
possible aquest
TEDxYou t h@Ampos t a .
D’aquesta manera tot el
que recaptarem serà per
poder garantir una millor
qualitat l’any vinent, ja que
es repercuteix en la seva
totalitat a la realització de
l'esdeveniment. 

ME: Les TED Talks, gaire-

bé 2.000 xerrades dispo-
nibles en línia. N'he estat
mirant unes quantes...
Ken Robinson diu que les
escoles maten la creativi-
tat, Pamela Meyer: «Com
detectar un mentider»,
Monica Lewinsky: «El preu
de la vergonya», Ric Elias:
«3 coses que vaig apren-
dre mentre el meu avió
s'estavellava», Sheryl
Sanberg: «Per què tenim
tant poques dirigents
dones?». Algunes xerra-
des, a part de ser molt
interessants, són força
divertides. 
SK: Sí, avui dia a Internet
podem trobar xerrades
TED de tot tipus. En
aquesta edició garantim
innovacions i moltes sor-
preses que és segur que
agradarà i sorprendrà el
públic. Com bé dius, la

diversió és una part fona-
mental, i que millor si a la
vegada que aprenem, ens
divertim.

ME: Quin és l'objectiu de
TEDxYouth@Amposta? 
SK: El nostre objectiu és
aprofitar aquesta platafor-
ma d’oportunitats perquè
els joves de les nostres
terres puguin alçar la veu i
fer-se escoltar. Demostrar
que els joves d’avui dia
tenim molt bones idees i
que som emprenedors.
Formar un vincle entre
tots nosaltres, anar apre-
nent els uns dels altres i
enrolar cada cop a més
gent, perquè se sumi a
aquesta iniciativa.

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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La setmana passada es va inaugurar a Tortosa la nova seu de la de-
legació ebrenca de la Federació catalana de fútbol. A l'acte va assis-
tir el vicepresident Josep Llaó, el President del CTA , Xavi Moreno, l'al-
calde de Tortosa Ferran Bel i la representant territorial de l'Esport
Cinta Espuny.  També hi eren tots els membres de l'estructura federa-
tiva de la delegació. Joaquín del Pino, delegat, Ximo Solé, delegat dels
àrbitres, Rocio Zapater delegada del futbol femeni i Miquel Piñol sots-
delegat. Van assistir uns 30 clubs als quals el Delegat va ensenyar la
Seu i va explicar l’important que era per als clubs tenir-ne una de no-
va amb capacitat i instal.lacions adequades per fer reunions i sobre-
tot per fer formació tant d’àrbitres com a clubs.
Nota i fotos: Delegació FCF TE.

Nova delegació ebrenca
AL CARRER ADRIÀ D’UTRECH

De la Federació Catalana de Futbol

No és la primera ocasió que
explico que Joaquin Celma és
un col.laborador de Més Ebre
que té la seua total inde-
pendència i que els seus arti-
cles i la informació de seccions
com Top Secret són en base a
la collita del seu extraordinari
treball des de Madrid com un
apassionat de l’àmbit informa-
tiu que és perquè ha estat un
professional en el món editorial
durant molts anys. El que fa el
senienc  des de Madrid és in-
calculable perquè ell és un ena-
morat del futbol de la seua te-
rra. Perquè quedi clar, hi ha
entrenadors i directius que par-
len cada dia amb Celma. Tam-
bé ho fan jugadors i fins i tot fa-
miliars. Això és així. I, a partir
d’aquí, ell administra la informa-
ció que li arriba. També pot
passar que hi ha ocasions en
les que s’utilitza a Celma per in-
formar d’un malestar per un
conflicte i que es fa en mala in-
tenció. Però la informació ja ha
arribat a Madrid. Amb això acla-
reixo una vegada més que jo
no em tapo sota la manta de
Celma. Però hi ha qüestions de
les que ell en parla amb profun-
ditat perquè, encara que sem-
bli inverosimil, és qui més infor-
mació en disposa. 
Sobre la problemàtica actual

amb el CF Amposta, jo, d’entra-
da, només puc dir que s’ha
d’acceptar la decisió del club
de no donar informació a Joa-
quin Celma. També opinaré
que no em sembla una forma
encertada de solucionar un
problema. Un Amposta que,
juntament amb l’Ascó, és el
club que més atenció té amb la
premsa. Això cal destacar-ho,
perquè el que es fa bé, també
s’ha de dir. 
L’opinió de Celma la setma-

na passada era això, una opi-
nió. Parlava de que la junta de
l’Amposta és una de les res-

ponsables de la
planificació de la
temporada. ¿On
està el proble-
ma? L’opinió po-
dia tenir matisos. Si. Nombrava
a la directiva i no al tècnic. I
aquí potser està la clau de tot. 
Teixidó, ja com exentrena-

dor, va aclarir dilluns que el res-
ponsable total és ell. Ja està
bé. Això allibera al president de
l’Amposta i la seua junta d’a-
questa responsabilitat, tot i que
en el fons, en tots els clubs, el
president i la junta són els res-
ponsables del que succeeix en
la seua entitat. I el president
n’és el màxim. Això en tots. 
A l’Amposta no li han anat,

fins ara, les coses com voldria.
El tema dels porters, amb la no
renovació de Diego, l’ambient
que, en general, s’ha anat into-
xicant, jugadors que no estan
al nivell desitjat, baixes....són
reponsabilitats que Teixidó ha
assumit directament i de les
que en té molta culpa. Però el
president i la junta també han
d’assumir la que tenen fent au-
tocrítica del que s’ha fet mala-
ment fins ara. Potser està auto-
crítica ja ha existit i si bé Teixidó
ha dimitit, podia ser també que
tenia els dies comptats a l’Am-
posta. Però, mentrestant, no
cal buscar culpables amb Cel-
ma, malgrat els matisos que es
puguin fer. ¿Què si no és un pro-
blema nou, que Celma és molt
crític en l’Amposta? Es una in-
terpretació. Però la junta, pre-
nent aquesta decisió, va reflec-
tir nervis i inquietud. Hi ha
temps per rectificar i jo crec
que tots podem fer-ho. L’Am-
posta està per sobre de la jun-
ta actual, de Celma i de Més
Ebre. Un comunicat en desa-
cord amb l’opinió de Celma,
amb aclariments, hagués tan-
cat el tema i no hagués creat
tan de debat aquesta setmana. 

La manta de Celma

Fabregat deixa de ser el
tècnic del Jumilla

TOT I ELS BONS RESULTATS

El FC Jumilla ha fet oficial la destitució
de Jordi Fabregat com a tècnic, una deci-
sió que es venia rumorejant des de feia di-
verses setmanes, però que semblava
anar ajornant-se per la inestabilitat institu-
cional del club. No obstant això, aquest di-
marts ja feien oficial la contractació de Jo-
sico, ex-futbolista del Vila-real i Las
Palmas, entre d'altres, que ja s'ha fet càrrec de l'equip. La cri-
si del club amb la fuga dels pressumptes inversors que van
agafar-lo a l’estiu ha estat el detonant. Fabregat va arribar amb
una altra direcció a l’entitat i amb el relleu actual, la nova junta,
tot i els bons resultats de les darreres jornades, ha volgut apos-
tar per un altre entrenador. Fabregat estarà dimarts a les 16 h
al programa esportiu de Canal Terres de l’Ebre.

L’Ascó només ha sumat un punt dels darrers 12

En caiguda lliure
TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó va perdre a casa
contra el Manlleu (0-1) i agreu-
ja la dinàmica de les darreres
jornades en les que no es re-
cupera i no reacciona. Només
un punt dels darrers dotze i la
situació que no millora. L’e-
quip, a més, sobretot a la pri-
mera part diumenge, no va
estar ben posat i el gol que
va rebre va reflectir la situació
actual. A la represa, amb més
cor que cap, l’Ascó va inten-
tar reaccionar però no va po-

der empatar. Nova derrota i
nous dubtes. La continuitat de
Rubio està, de moment, ga-
rantida. Però manca saber
fins quan, si la dinàmica no
canvia. El proper partit, en
aquest sentit, és clau, a Rubí. 

L’Ascó visita diumenge  el
Rubí (12h), equip que està a
la part baixa de la taula.

Proper partit

Beto, que estava al juvenil del Nàstic, nou mister

Teixidó ja no entrena a l’Amposta
PRIMERA CATALANA

Teixidó va arribar a un acord amb la junta de l’Amposta el mateix
dissabte la nit, després de la golejada al camp del Vilanova (6-2). La
situació, amb els darrers esdeveniments, estava ja un xic enrarida i el
final de l’etapa del tècnic es veia venir. Estava sobre la taula. El tècnic
es va anticipar i va plantejar-ho a la junta. Segons Teixidó, “crec que
el millor és que vingui una altra persona per reconduir la situació per-
què ara estem en un moment en què hi ha temps per a tot i penso
que és el més aconsellable davant de l'estat de l'equip. Així mateix,
crec que plantejar-ho és el més honrat per la meua part i el club així
s’ha entès”. Teixidó va dir que el màxim responsable de l’estat de l’e-
quip era ell: “penso també que jo ja li he tret tot el suc a la taronja i
ara ha de venir algú que pugui regenerar els jugadors i poder treure’n
més”. Els darrers dies s’ha especulat que el vestidor també estava en-
rarit, i que part de la plantilla no estava amb el mister. Sobre si algun
jugador li ha fet el llit, Teixidó manifestava que “penso que en general,
això no és així. En tot cas potser n’ha hagut un que sí, de forma indi-
recta”. També matisava que “ara hi haurà gent que estarà contenta
perquè ja ha aconseguit el que volia” i de la directiva deia que “en bo-
na part penso que estaven amb mi, tot i que al seu dia, ja en van ha-
ver que no ho estaven i ara ja podran tornar”. Beto, que va sonar a
l’estiu com una opció del Tortosa, és el nou tècnic. Debutarà diumen-
ge contra el Suburense.  
D’altra banda, Rapitenca i Jesús i Maria van empatar a dos gols, a

casa, contra Igualada i Terrassa. Els de Crespo, que van millorar a la
represa, es van avançar dos cops amb dos gols d’Àngel però no van
saber mantenir l’avantatge. Igual que el Jesús i Maria que guanyava 2-
0 al minut 77. Les baixes minven a l’equip de l’Aube. Ferreres, davan-
ter de la Rapitenca, ha demanat la baixa i el club li ha donat. Ha fitxat
ara amb el Camarles (més informació a la plana 16 i 17).

Joaquin Del Pino, delegat de la FCF a les Terres de l’Ebre, en el moment de la inauguració de les noves dependències al carrer Adrià d’Utrech, de Tortosa.
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La Cava, que ha sumat 11 punts de 15 (fa cinc jornades que no
perd) i és setena, rebrà diumenge la Riera, equip revelació. Els de
Guillermo Camarero buscaran refermar la progressió de les darre-
res jornades contra un rival molt competitiu. 
L’equip blanciblau va empatar diumenge al camp de l’Hospitalet

on no va estar al nivell de jornades precedents però on fou impor-
tant la seua capacitat de reacció per empatar una vegada l’Hospi-
talet va fer l’1-0. Poc abans del descans, els de Toni Oruj van
avançar-se en el marcador. A la represa, un remat de Collazo va
anar al travesser i Jaime, recuperat, va empatar. La Cava va sa-
ber sofrir en els darrers minuts quan els locals van insistir buscant
la victòria. Guillem encara no va jugar en estar de baixa.

La Cava buscarà consolidar-se
contra la Riera, diumenge

VA EMPATAR AL CAMP DE L’HOSPITALET

Ramon Callarisa va deixar de ser l’entrenador del Godall divendres
passat. Diumenge Joaquin Celma ja informava de la incorporació de
Mario Maza com a entrenador de l’equip del Montsià. En el partit con-
tra l’Ampolla, es va repetir el guió d’altres en el present campionat.
Tot i el gol del pichichi Guille, que fou el 0-1, el Godall va reaccionar i
Manu empatava abans del descans. Els godallencs, tot i seguir amb
baixes, van buscar el gol i van poder aconseguir-lo en una represa tra-
vada però també oberta. No obstant, el malefici continua i el 2-1 no
va arribar i si l’1-2 que certificava un triomf molt valuós per a l’Ampo-
lla després de tres derrotes. Marc Perelló va fer el gol d’or. 

Mario Maza, nou entrenador 
del Godall

L’EQUIP VA PERDRE CONTRA L’AMPOLLA (1-2)

El Catalònia va sofrir una derrota dolorosa contra un rival de la
seua lliga. La derrota allarga la sequera de victòries i ara són no-
més 2 punts de 12 els que porta l’equip d’Enric. A més, fa dues
jornades que no marca. El tècnic jesusenc, del duel, deia que “en
general, no vam estar bé. El rival va venir a fer el seu partit, acu-
mulant molta gent darrera i sense complicar-se. Nosaltres no vam
tenir claredat i, malgrat els canvis, i abocar-nos a la segona mei-
tat, no vam poder empatar, tot i tenir opcions. No va ser un bon
partit per la nostra part”. Ja al final, amb el Cata abocat, el Roda
va marcar el 0-2. L’equip necessita reaccionar, a Hospitalet. 

El Catalònia entra en 
dinàmica negativa

VA PERDRE AMB EL RODA (0-2)

El Tortosa rebrà el líder R. Bítem,
diumenge 17 hores. Es el partit
de la jornada, amb al.licients afe-
gits per la rivalitat i perquè s’en-
fronten el club de la ciutat contra
el modest que li fa ombra les da-
rreres campanyes. 
El Tortosa és líder, després de

quatre victòries seguides. Diu-
menge passat, va fer un altre salt
de qualitat amb la victòria al
camp de l’Alcanar (0-3), on es va
imposar reflectint que l’equip
creix i es consolida. L’Alcanar va
cedir el domini i el Tortosa va
adaptar-se sent directe però tam-
bé mastegant la jugada amb la

intervecnió de Yassine i de Ge-
rard al centre del camp. A més,
davant té al davanter llest de la
categoria: Chillon. Ell, oportú, va
aprofitar una centrada milimètri-
ca des de l’esquerra per fer el 0-
1. El Tortosa, fins al descans, va
perdonar, si bé cal dir que l’Alca-
nar va tenir la seua opció amb
una rematada d’Adrià que va atu-
rar Figo. A la represa, el partit va
igualar-se. L’Alcanar va tenir més
profunditat i va gaudir d’una arri-
bada amb possibilitats, quan
Adrià no va fer el control, aprofi-
tant una de les poques fisures
que va tenir la defensa visitant.

Però, en la contra que va originar
aquella jugada, pilota llarga i Chi-
llón que va tornar a ser hàbil
aprofitant la concessió defensiva
local. Bona interpretació i bona
culminació amb barret a Moisés,
porter local. La pilota calia aca-
bar-la d’empènyer i, per si acàs,
Chillon, com Maradona, va saber
posar la mà per si no arribava. El
0-2 va finiquitar el partit. No va
haver més història. Arnau va fer
el 0-3 i va certificar la victòria del
líder, que es referma.
En la propera jornada, diumen-

ge, el Tortosa que rebrà el R. Bí-
tem. Una bona prova per al líder

actual de la categoria. 
Nacho Pérez, tècnic del R. Bí-

tem, viurà un partit especial diu-
menge. Torna a l’estadi que el va
veure crèixer com a jugador
però ara com a tècnic visitant.
Del derbi, Nacho deia que “som
concients de la dificultat del rival,
penso que avui per avui, és el
clar candidat a l´ascens. Està
fent molt bé les coses, sent un
equip compacte, amb una filoso-
fia de joc aceptada i clara, tenint
molt bones individualitats que
sempre afavoreixen en moments
determinats. Un partit molt com-
plicat”.    

Tortosa-Rem. Bítem, el derbi de diumenge
Els roigblancs són líders mentre que els de Bítem són quarts, a cinc punts

17 HORES

El Gandesa afrontava un partit contra un rival directe, a hores
d’ara, en la lluita per les primeres places. Visitava el camp del R
Bitem. I va guanyar 1-3. Un derbi en el que els gandesans sabien
el que volien i en el que a la primera meitat, als primers 20 minuts,
van saber aprofitar errors locals al darrera per, amb qualitat en la
resolució de les contres, definir el 0-2 (Killer Dilla i Cristian). El R.
Bítem, espès i poc fluid per superar la pressió visitant, li va cos-
tar entrar en situació. Nacho va moure fitxa, amb canvis de posi-
cionament, i en els darrers minuts del primer acte, els locals van
tenir fins a tres ocasions. Però no van marcar. La represa fou més
travada, amb més inicitiva local i intents visitants de sortir a la con-
tra. El R. Bítem no va poder amb l’entramat defensiu visitant i el
Gandesa, fruit d’un contraatac, va sentenciar amb el 0-3 (Josep). Miguel, de penal, va marcar el gol de l’honor local. 
El Gandesa referma la seua segona plaça, a dos punts del líder mentre que el R. Bítem cau ara a la quarta. En la propera jornada,

el conjunt que entrena Rafel Navarro rep el Godall, cuer. 

El Gandesa fa un cop d’autoritat, a Bítem
DIUMENGE VINENT REBRA EL GODALL

El Camarles ha incorporat
al davanter Ferreres, que
estava a la Rapitenca. 

L’Ulldecona ha fitxat a
Albert, davanter local que
va jugar al Catalònia i al

Tortosa

Fitxatges

Chillon, celebrant el seu segon gol diumenge, al camp de l’Alcanar.

Després del partit de diumenge, a Bítem, els tècnics feien les
següents valoracions. Nacho, del R Bítem, deia que “petits de-
talls van decantar la balança; el Gandesa és un gran equip, i no
et pots equivocar. I vam tenir tres errades en joc interior, i ho
vam pagar car. En canvi, els errors que va tenir el Gandesa, no
els vam saber aprofitar. No obstant, fent un balanç del partit, l’e-
quip va treballar, si que és veritat que no va tenir sort amb el re-
sultat, però si que va oferir treball”. Rafel Navarro, del Gandesa,
opinava que “va ser un partit molt intens, igual que fa 15 dies a
Camarles, amb dos idees de joc no molt allunyades però amb
matisos. Personalment em va agradar enfrontar-me a un bon en-
trenador com Nacho Pérez, ja que va estar constantment fent
canvis tàctics als que nosaltres intentàvem respondre i contra-
restar. A nivell tàctic crec que va ser un partit amb molta rique-
sa”.

Nacho: ‘Vam pagar cares les
nostres errades’

LES OPINIONS DEL DERBI DE BÍTEM

L’Ulldecona va guanyar al
camp del Camarles (0-1) i se-
gueix consolidant-se en el re-
torn a la categoria. Es recupe-
ra de la derrota a casa contra
el Torreforta.
El partit va ser molt tàctic.

L’Ulldecona, quan està ben po-
sat, i, en general fora de casa,
és un rival molt incòmode. De-
fensa amb molta intensitat i té
molta presència física darrera,
dificultant els atacs del rival. El

Camarles, que va arribar a ser
líder i que ha anat de menys a
més, no va saber com superar
l’entramat defensiu ulldeco-
nenc. 
El davanter Sergio Ruz es va

lesionar a  la primera meitat.
Els camarlencs van tenir una

opció amb una rematada de
Teixidó. El partit fou molt tàctic
i a la represa no va canviar.
L’Ulldecona va seguir ferm i
amb els minuts, amb el partit

trencat, va tenir més presència
ofensiva. Pichi Chimeno va
aprofitar un desajust defensiu
local per marxar com un coet i
afusellar a Enric. Era el 0-1.
Desè gol i pichichi. El Camar-
les va abocar-se en els darrers
minuts i a la desesperada va
tenir dues opcions que Manel
Vizcarro va evitar. Al final, 0-1. 

EL CAMARLES NOMÉS HA SUMAT 3 PUNTS DE 15

Chimeno fa gran a l’Ulldecona
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L’opinió de Joaquin Celma. EL MINUT 91

S'imaginen sense la tasca que fa Michel? Sense el programa de televisió? Sense Més Ebre? Sense
el meu granet de sorra a la web de resultats i a les pàgines que cobreixo d’aquest setmanari? Se-
rien les grans preguntes de que seria del futbol ebrenc sense tot això. 
A la vida, si hi ha un problema, buscar-li solucions. No tirar pel dret i ara et mato, posant un comu-
nicat dient que jo faig comentaris desproporcionats sobre un club. L'Amposta m'ha vetat a donar-
me qualsevol informació. Ha vetat al col.laborador esportiu de Més Ebre, el setmanari de més tira-
da d'aquestes comarques. M'han dit socis de l'Amposta: "No dius cap mentida, dius la veritat, en
aquesta terra la veritat no agrada, la critica menys”. 
El Tortosa, el seu president Arturo, setmanes enrera, em va dir: "No comparteixo moltes opinions de
tu, però et felicito per la tasca que fas pel futbol ebrenc, no té preu i a sobre gratuïtament". 
Un club, l’Amposta, en el seu centenari, ha pres aquesta decisió. Una decisió que potser no està a
l’altura d'una època democràtica i de saber encaixar les lloances i les critiques. Sempre que he es-
crit alguna cosa positiva de l'Amposta, que han estat moltes, ni cap directiu ni el president m’han tru-
cat per felicitar-me. No tenen perquè fer-ho però, per contra, han d'acceptar les crítiques, quan una
junta dirigeix una entitat cal saber estar, oberta als bons comentaris i als que poden agradar menys.
Porto 41 anys escrivint i, fins al moment, només m'ha vetat Franco, fa anys, i ara l’Amposta. I que
quedi clar que no té res a veure un tema amb l’altre.
Quan tenia 14 anys ja escrivia a la desapareguda revista local de la Sénia "Aire Nou"; cada núme-
ro que sortia havia de passar per la direcció del moviment i l'únic article que es va censurar va ser
un que vaig fer jo. Com el nom estava imprès i com era una publicació que estava impresa en una
multicopista, com una fotocopiadora, es va haver de retallar a tisora   tots els exemplars, un a un.
Tornant al tema, la situació de l'Amposta és clara. La passada temporada a la jornada 10 portava
encaixats 14 gols. En aquesta, 27. La meitat dels que li van marcar en tota la temporada anterior:
52. L’Amposta tenia tres referents, Diego, que no fou renovat per una petita diferència econòmica,
Gustavo, un crac però els anys pesen i el dissabte era a la banqueta, i Becerra que va tenir tota la
directiva en suspens, tot l’estiu, per si renovava o no. Una persona que coneix molt a aquest club em
deia abans de començar la lliga: "tenim millor equip, però pitjor plantilla". Teixidó a la tele, al pro-
grama de Michel, dilluns, es va declarar màxim culpable de la planificació esportiva, també comp-
tant amb les dificultats econòmiques del moment. Jo la setmana passada deia que la directiva n’e-
ra una de les responsables. Assumeixo el meu error en el plantejament de l’opinió.  De totes formes,
a hores d’ara, la situació no és òptima. I del que podem parlar fins al moment és que l’equip no fun-
ciona. Pel motiu que sigui. I tothom ha d’agafar-ne responsabilitats. Les que puguen tocar. I la direc-
tiva, també, amb el que les tingui. Dir això no és cap bestiesa, penso. I crec que la junta ha de refle-
xionar i donar-me l’oportunitat de parlar-ne. Jo n’estic disposat a fer-ho. 
Per primer cop, un club de futbol ebrenc veta a un periodista amb un comunicat oficial. Que cadas-
cú tregui les seves conclusions. El meu comentari fou una opinió. Jo opino que si Victor Calsina no
hagués marxat, l'Amposta potser estaria amb menys gols rebuts i més punts. Si hagués renovat a
Diego, l'Amposta potser estaria millor. Sense aprofundir en cada cas, i el que ha passat realment en
cadascun, repeteixo que això és una opinió. La meua. Teixidó diu que és l’únic responsable. I jo ja
he rectificat. Segurament, no és l’únic perquè sempre hi ha responsabilitats compartides. La meua
reflexió, en general, és que quan estàs al capdavant d’una entitat ja sé sap que hi hauran crítiques i
s’han de saber acceptar. S’ha d’estar per al dolent i per al bo. Desitjo el millor per a aquest club però
cal ser realistes: l'Amposta fa tres anys que frega el descens. No s'estranyin veure aquest equip a
2a Catalana i un Tortosa a 1a. la propera temporada. 
I per acabar, vull confesar que, per tot aquest tema, vaig passar un mal cap de setmana. Em vaig
plantejar seguir o no. De veritat. En els més de 30 anys de professió, busco sempre que el lector
disfrute dels articles, els hi dono una altra vessant, potser més revolucionària. Ho he fet sempre. Però
sóc una persona. I col.laboro desinteressadament amb tot el que faig. Ja aquesta setmana no he
volgut entrar en més polèmiques amb l’Amposta amb informacions que m’han arribat i que ja par-
laré amb la directiva més endavant si em dóna l’oportunitat. Espero que tot es calmi i que es valore
la meua feina, simplement llegint-la, conscient de que a uns agradarà i a altres, no. Sóc persona de
pau i penso que les guerres no han d’existir. En cap àmbit.
1A CATALANA - ENSOPEGADES DE TARDOR.Més no se li pot demanar Rapitenca i Jesús i Maria, es-
tan al pòdium dels 4 primers. L'equip de Nando segueix sense perdre al seu feu; a destacar Àngel que
amb només tres partits de titular ja és màxim artiller empatat amb Peque, aquest noi mereix ser titu-
lar. El J. i Maria se li va escapar el partit en els últims 13 minuts però un altre dels gallets, el Terrassa,
tampoc va guanyar a l’Aube. L'equip d'Ángel acusa les lesions i el gran treball físic de cada partit.
2A CATALANA. LA LLIGA JA ESTÀ DECIDIDA. Increïble, inaudit, meravellós, entre els deu principals
classificats, 8 ebrencs però ja veuran com la jornada 34 no serà tan bonic. Els tres equips més re-
gulars i de més qualitat encapçalen la classificació: Tortosa, Gandesa i Cambrils. D'aquí sortirà el
campió i el subcampió. Em preocupa el Jesús Catalònia, quatre jornades sense guanyar ¿Ha de tor-
nar Aleix Robert? No sé. Potser haurà de deixar el pàdel i tornar-hi. Ulldecona, imparable sempre
que marca Chimeno no perd. L'equip de Sergio Navarro només guanyant 7 partits més està salvat.
¿Què li passa a aquest Camarles? 5 últimes jornades només una victòria. La Canonja es va reforçar
amb William, ex Gandesa i Roquetenc i aquesta setmana tindrà novetats. L’Ampolla havia de guan-
yar si o si, després de tres jornades sense puntuar, i va fer-ho amb dificultats, al final, al camp d’un
Godall a qui ja no entrena Ramon Callarisa. Mario Maza n’és el nou tècnic. Capera, respira. Intrac-
table el Gandesa, set jornades invicte i sis victòries, la darrera al camp d’un R-Bítem que crea oca-
sions però que no va estar fí. Es va acabar la seva bona ratxa de cinc victòries consecutives. La Ca-
va, tot i jugar un mal partit, va traure un punt davant d'un Hospitalet, que ha espavilat des de
l'arribada de Toni Oruj. El Tortosa ja funciona gairebé a la perfecció. Chillon va despertar, el seu pre-
sident ni dorm  pensant en l'ascens. 
Atenció a la dada: Vinc dient des del principi de la temporada que  descendiran 2 o 3 equips de Ta-
rragona de la 1a Catalana. Terrorífic: ara n’hi ha quatre en descens. De Segona per compensacions
podrien baixar 8 equips, sinó puja el que promociona.

El CF Amposta m’ha vetat

3A CATALANA. JA NOMÉS QUEDEN SIS CANDIDATS PER L'ASCENS. Descartats Flix i Deltebre per a
l'ascens, la lliga se la jugaran Ametlla, Roquetenc, Santa Bàrbara, Móra la Nova, Aldeana i Batea. Crec
que el Perelló no estarà en la travessa final. En les properes setmanes aniré descartant equips, baix
els meus pronòstics. En un puny, els classificats del lloc 2 al 9 separats per només cinc punts, emo-
ció al màxim.  L’Atmella no està en el seu millor moment, en les cinc últimes jornades dues derrotes
i tres victòries in-extremis; només guanyant 6 partits més a casa estaria salvat amb 42 punts. I això
ja té merit. Veurem a que pot aspirar més; a hores d’ara, està entre els candidats a la lluita per l’as-
cens. El Roquetenc 900 minuts sense perdre, recuperacio de Marc Prades i Cristian. Batea va per-
dre el seu segon partit fora davant d'un Móra la Nova que li va donar un bany. L'Olimpic va començar
perdent els tres primers partits ara porta 7 jornades invicte. Mal pinten les coses a La Sénia i a sobre
la jutgessa el diumenge va fer ballar salsa, només dues victòries aquesta temporada. Diumenge va
perdre (1-2) davant d'una Aldeana que ha posat la directa. Va començar de pena i porta sis jornades
guanyant, el seu èxit, segons el seu mister, Toni:  "lluita, sacrifici i implicació". El Vilalba no ha guan-
yat encara a casa, caldrà buscar-li una massatgista a Robert perquè la sort canviï. Va empatar da-
vant d'un Flix que només porta dues victòries i que diu gairebé adéu a l'ascens, tot i que caldrà veu-
re com s’adapta com a local a la segona volta. Corbera, molt limitat d’efectius, segueix la seva crisi:
sis jornades sense guanyar. I el S. Bàrbara que segueix invicte fora del seu feu. Per fi una victòria del
Deltebre, la segona, davant d'un Perelló poc encertat cara el gol. L’Ascó cotinua sent competitiu, deu
jornades marcant i va traure un punt d'or al camp del Ginestar, equip que porta set jornades sense
vèncer. Diumenge, se li va escapar el partit quan guanyava 2-0.

TERCERA CATALANA

El Corbera viu una situació caòti-
ca per les baixes. Una plantilla
curta i que no té efectius. Són 10
jugadors de camp i 2 porters. I el
porter que està a la banqueta ha
de fer de jugador de camp.
Malgrat això, el pichichi Roger va
fer l’1-0. Els corberans, ben reple-
gats, van mantenir l’avantatge fins
el final del partit. El Santa, domina-
dor, va tenir opcions fins que el
Killer De la Torre empatava. El
Corbera, amb espais, també n’ha-
via tingut. Al final, 1-1.

El Deltebre, rei dels empats, va
aconseguir el que feia jornades que
necessitava per impulsar-se i tenir
confiança. Va guanyar al Perelló
amb gol d’Edgar en una acció desa-
fortunada pels visitants. El Perelló,
en un partit que es va anar trencant,
va gaudir de les seues opcions,
però no està tenint precisió. El
Deltebre, a la contra, també va gau-
dir de les seues. El triomf fa bons
els empats anteriors dels locals. 

DELTEBRE-PERELLÓ 1-0

El partit va començar amb domi-
ni del Batea. El Móra li va cedir.
Les primeres aproximacions
foren visitants. Però en un mint va
canviar tot. Una falta magistral-
ment executada pel Koeman de
Benissanet, Narcís, va ser l’1-0.
Un minut després, Bernat feia el
2-0. El Batea es va bloquejar i el
Móra va passar per sobre, amb
bon joc. Genís, cinc minuts des-
prés, feia el 3-0. A la represa, a l’i-
nici, un penal tancava les respos-
tes visitants. Jordan va fer un gol
de fantasia. 5-0. El Batea, amb
cor, insistia però només va mar-
car de penal. Els locals porten 3
victòries seguides. 

El Roquetenc va fer bons els tres
empats anteriors amb una victòria
al camp del Jesús i Maria queveu
frenat el seu impuls. Els de Subi
tenien la baixa d’Alegre però han
recuperat a Marc Prades i Cristian.
No obstant, va ser Juanjo, molt
actiu, qui va marcar el 0-1 rema-
tant una assistència de Cristian.
Poc abans del descans, l’efectivi-
tat visitant va generar el 0-2 amb
un gran gol de Prades. A la repre-
sa, el J. i Maria va intentar-ho però,
tot i tenir opcions, no va poder
entrar en el partit. El Roquetenc no
ha perdut i és segon. 

L’Ametlla, després de dues derro-
tes, es va retrobar amb un triomf
contra l’Horta. Rullo va assistir a
Pepe que va marcar el gol al mint
33. El partit va ser igualat, dispu-
tat amb molta intensitat i amb
molt centrecampisme. I va estar
incert fins el final perquè la Cala
no va decidir i l’Horta va poder
empatar. Al final, 1-0. Punts
importants per al líder.

AMETLLA-HORTA 1-0

L’Aldeana, amb sis victòries
seguides (19 punts d 21) és l’e-
quip més en forma. Diumenge va
vèncer a la Sénia, equip que
recupera el dubtes amb les dues
derrotes seguides. L’Aldeana, al
primer temps, va tenir el control
i a més va ser eficient. Robert i
Marc Garcia, incisius, van posar
el 0-2. A la represa, la Sénia va
pressionar molt però, tot i mar-
car, no va poder empatar. 

LA SÉNIA-ALDEANA 1-2

El Ginestar tenia obligació de
guanyar després de set jornades.
I ho tenia ben encarrilat en un par-
tit en què va estar equilibrat sobre
el camp, ben posat defensivament
i  amb encert en les ocasions amb
els gols de David (2). L’Ascó, que
no va esta còmode, va millorar a
la represa quan Adrià va empatar
amb dos gols. 

L’Olimpic (15 punts de 21) està fent
una gran temporada. Un equip jove,
amb tocs d’experiència, que es conso-
lida i que dissabte no va perdonar al
camp del cuer. Són set jornades sense
perdre. Sergi Vila, jugador exquisit tèc-
nicament, i que té arribada, es va
endur la pilota: va fer un hat-tric.
Soriano va marcar l’altre. Al Campredó
ja no entrena Morales. Raül Prats i
Ramon Zaragoza formen tàndem.

El Vilalba segueix sense guanyar a
casa. Diumenge es va trobar amb un
Flix ordenat defensivament en un par-
tit intens i obert. I és que no van haver
gols però els dos equips van tenir
ocasions. Els locals a la primera part
i el Flix va perdonar a la represa. Els
visitants consideren que mereixien la
victòria, i els locals creuen que l’em-
pat fou just. 

El líder es retroba L’equip en millor estat Victòria que impulsa

M NOVA-BATEA 5-1

El Móra, pletòric
J I MARIA-ROQUETENC 0-2

Invictes
CORBERA-S BÀRBARA 1-1

Empat al final

GINESTAR-ASCÓ B 2-2

Remunten un 2-0

CAMPREDÓ-OLIMPIC 2-4

Un altre pas endavant

VILALBA-FLIX 0-0

No guanyen a casa

-Atenció als descensos que
poden haver-hi tarragonins de
Primera catalana que poden

esquitxar, amb 
compensacions, a Tercera.  
-Ramon Zaragoza va tornar a
jugar amb el Campredó des-
prés de la lesió. Ell, amb Raül
Prats, forma part del nou tàn-
dem tècnic una vegada es va

arribar a un acord amb
Morales, que no continua.

-Morillo, Rob, Sergi i Froi eren
les baixes de l’Ametlla amb
qui va debutar el juvenil Jordi
Boyer. Igors s’incorpora al 

primer equip.

QUARTA CATALANA

El Catalònia va guanyar el Sant Jaume (2-0) en un partit en què
els visitants van acabar molestos amb l’arbitratge: “i no és el pri-
mer en què ens perjudiquen”. El Pinell descansava. La Galera,
amb un  gran Pau Muñoz, pichichi que va fer tres gols, va guan-
yar a Tivenys i és tercer. Bona feina. L’Arnes, que va vèncer l’Am-
posta (3-1), el Roquetenc al Camarles (3-1) i l’Ebre Escola a Be-
nissanet (1-2), segueixen en la lluita així com un il.lusionant Bot.
Finalment, informar que Àlvaro Curto va posar el càrrec a dispo-
sició de la junta del Benissanet. 

El Catalònia recupera el liderat
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JOAQUIN CELMA

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

ELS CRACS DE LA QUARTA JORNADA

ELS TÈCNICS 
DE LA JORNADA: 

6 DELS CRACS: 

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 I TERCERA CATALANA  (2)

ELS CRACS DE LA QUARTA JORNADA

Navarro
Gandesa

J. Vallès
Deltebre

Àngel Sanchez
Rapitenca

Josep 
Gandesa

Narcís Miró
M Nova

Sergi Grau
la Cava

Marc Prades
Roquetenc

Sergi Vila
Olímpic

SOUPHINE
ROBERT
SAMU
ADRI
JAUME
PEPE
ELOI
CRISTIAN PARADAS
PAU TOMÀS
ROGER
JESÚS BARBERÀ
ESTEVE
JOSEP DOMÈNECH
DERIAM
RAFA
RUBEN
ISAAC
IKE ROMERA
SERGI PRATS
SERGI GRAU
PEINADO
NARCÍS
SERGI VILA
NARCÍS FRANCH
ÀNGEL SANCHEZ
DANI BEL
MARC PRADES
DELATORRE
RAÜL
JOSÉ RAMON
ESTEBAN

SOUPHINE
ROBERT
SAMU
ADRI
JAUME
PEPE
ELOI
CRISTIAN PARADAS
PAU TOMÀS
ROGER
JESÚS BARBERÀ
ESTEVE
JOSEP DOMÈNECH
DERIAM
RAFA
RUBEN
ISAAC
IKE ROMERA
SERGI PRATS
SERGI GRAU
PEINADO
NARCÍS
SERGI VILA
NARCÍS FRANCH
ÀNGEL SANCHEZ
DANI BEL
MARC PRADES
DELATORRE
RAÜL
JOSÉ RAMON
ESTEBAN

JUGADOR

Becerra (Amp)
Eric Gràcia (Catl)
Callarisa (Amp)
Taranilla (JiM)
Peke (Rap)
Adrian (Vilaseca)
Pau (Catllar)
Alberto (JiM)
Gallego (JiM)
Gustavo (Amp)
Moha (Rapite)
Manu (Torred.)
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
3
2
2
2
2
2

GOLS JUGADOR

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

2A CATALANA
Nº

10
10
10
9
9
8
8
5
5
5
5
4
4
4
4

GOLS JUGADOR

Agustí (Batea)
De la Torre (SBà)
Oriol (Ascó)
Roger (Corbera)
Sergi (Olimpic)
Aleix (M Nova)
Adrià (Ascó)
Magí (Perelló)
Rullo (Ametlla)
Froi (Ametlla)
Porta (Flix)
Pinxo (Ginestar)
Paquito (Campr.)
Robert (Alde)
Marc Garcia (Ald)
Pinxo (Gines.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

3A CATALANA
Nº

15
11
10
8
8
7
7
6
6
6
5
5
5
5
5
5

GOLS

JUGADOR

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

20
20
17
15
14
13
12
11
9
5
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

SCER AMETLLA
Nº P.

4
6
6
1

2

G. JUGADOR

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

29
29
23
17
15
9
8
7
3
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF BATEA
Nº P.

15
1
3

1

2
1
1

G. JUGADOR

Joel Rodriguez
Tino
Paquito
Pau Tomàs
Xavi Tomàs
Josep Marti
Lluís Mateos
Manu
Àlex Fernandez
Edu Roig
Didac

21
21
13
12
12
10
10
8
7
7
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

UE CAMPREDÓ
Nº P.

1

4

1
1

G. JUGADOR

Ahmed Abou
Lachem Oudadi
Roger Vidal
Kazu
Òscar Colat
Gerard Moreno
Amado Clotet
Òscar Gilabert
Abdhelai
Jordi Julià
Lluís  Castelló

22
21
20
17
12
11
9
9
6
6
5

CF CORBERA
P.

1
8
1

2

G. JUGADOR

Yurit Storozhuk
Jaume Esteve
Joan Porta
Fran Esteve
Dani Hernandez
Edu Usall
Llorenç Peral
Albert Saltor
Olegué Baldomà
Andreu Peral
Juanjo Ferrús

29
26
25
14
13
9
8
7
6
4
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

JE FLIX
NºNº P.

1

5

1

2

1

G. JUGADOR

Xavi Royo
Pinxo
Aleix Figueres
Enric Sentis
Manel Martinez
Fèlix Chorto
Victor Cano
Deryam Alvarez
Rafel Rodriguez
Víctor Lopez
Martí Gisbert

19
17
15
11
11
10
10
9
8
8
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF GINESTAR
Nº P.

1
5
1
1

3

G.JUGADOR

Virgili
Genis
Enric Llopis
Cristino
Massana
Victor Bertomeu
Artur  Godia
Sergi Lopez
Assier
Edu Vives
De Nova

32
26
21
13
13
10
8
8
7
6
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

FC ASCÓ
Nº P.

6
2
1

1
3

1

G.

JUGADOR

Fernando 
Oriol Biarnès
Jaume Guerola
Adrià Miró
Albert Troyano
Pau Munté
Ignacio Aroca
Ricard Manya
Jordi Garcia
Alexis Pedraza
Pau Ripoll

32
25
21
16
12
8
7
5
5
5
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

JE ASCÓ B
Nº P.

2
10

7
4

2

G. JUGADOR

Marc Garriga
Òscar Camarero
Alex Vizcarro
Edgar Montserrat
Alejandro 
Francesc Millan
Jesús Barbera
Micael Dieguez
Carlos Roca
Fidel Guardiola
Gerard Estorach

24
20
11
11
10
7
6
5
4
4
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

UE DELTEBRE
Nº P.

4
1
2
2
1

1

3

G.JUGADOR

Ruben  Barriga
Gerard Alcovero
Jordi Esmel
Marc Baiges
Salva Clúa
Carlos Montesó
Joan Esmel
Guillem Aubanell
Manel Tomàs
Joan Cortiella
Albert Noguera

28
13
12
10
10
9
9
8
8
6
4

FC HORTA
P.

1

3
2

2

G.

Sergi Prats
Roger Roig
Agusti Marti
Aleix Arques
Jesse
Albert Torres
Hristo Garcia
Cuni
Àlex Franch
Joan Ramon 
Carles Beltran

27
25
14
12
10
10
8
8
6
5
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

UD J I MARIA B
NºNº P. G. JUGADORJUGADOR

Gerard Estrella
Ruben Peinado
Ramon Ibañez
Ramon Centelles
Xavi Pomada
Ferran Ventaja
Miquel Fonollosa
Jordi Escubedo
Luis Albiol
Xescu
Pol

30
25
17
13
10
9
8
7
7
7
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF LA SÉNIA
Nº P.

3

1

1
5

2

2
1

1

3
2

G. JUGADOR

NarcÍs Miró
Àlex Clua
Aleix Marti
Genis Peña
Ruben Barceló
Jacob Papaseit
Jordi Roca
Lucas
Àlex Robles
Ferran Argilaga
Jordan Alvarez

33
29
16
14
11
10
10
8
4
4
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CAT MÓRA NOVA
Nº P.

4

7
2
1

1

G.

Top secret
En tres temporades, dos entrenadors han deixat l'Amposta per la situació de l’equip. Nacho i ara

Teixidó. A Nacho li van fer el llit diversos jugadors. I els problemes de Teixidó han estat d’un altre ta-
rannà: "Quan un entrenador entra en molta guerres, surt derrotat.  És la primera vegada en 25 anys
que em sento inútil futbolísticament". Són ratxes de la vida; mirin a Mourinho al Chelsea. També té
una mala ratxa.
Qui va dir que Teixidó i Fernando mai més serien amics de futbol? Són com els amants, es tornen a tro-
bar. 12 del matí de dilluns prenien cafè i van parlar de futbol a dojo.

Radiografia del futbol ebrenc
L’EQUIP DE LA SETMANA: C AT MÓRA LA NOVA

Cinc últimes jornades, quatre victòries i gairebé tres gols per partit. I compte amb la dada: vuit
jugadors han marcat gol. Aquest equip estarà segur entre els cinc primers llocs a final de tem-
porada. L'artífex és Lizaso, 52 anys, té un audi A-3 li apassiona el pàdel, recollir bolets, té mal
perdre, li encanta el Priorat i el Vi del Montsant. Fins fa poc, el solter d'or dels entrenadors
ebrencs.

Pulsacions de la jornada
*Rècord Guines a Godall: en 10 jornades tres entrenadors, Bartolí, Ramon Callarisa i ara Mario Maza. A
Campredó on ja no està Morales i ara han agafat l'equip Raul, que era segon d’Òscar en les primeres jor-
nades, i el jugador Ramon Zaragoza.
*Bartolo, tècnic del Camarles, serà entrenador de l’Ulldecona la propera temporada? Dissabte prenia unes
copes en un lloc molt fosc amb Mario, el president ulldeconenc. Després del partit. Si, són amics...
*El Corbera té una plaga de lesionats d’escandol, alguns jugadors juguen tocats, el porter suplent surt de
jugador de camp i a sobre els àrbitres no ajuden. Hi hauran incorporacions.
Segueix el rècord de Dilla, vuit jornades seguides marcant, aquest noi val or.
*La Sénia, lligat i més lligat. L’ulldeconenc Serrano pot tallar el pernil a Nadal.
*¿S'han posat els equips d’acord en canviar els entrenadors? Fa 8 dies al Catllar, ara a Amposta, Jordi Fa-
bregat deixa el Jumilla i escàndol al juvenil de la Rapitenca on David Poy, que anava segon classificat,  ha
estat cessat. Aquesta setmana, Edu, segon de Teixidó, el substituirà o serà el nou tècnic del juvenil rapi-
tenc. Per la seua part, Poy serà el segon de Beto a l’Amposta.
*Es va complir el meu pronòstic: Ferreres, baixa a la Ràpita. Camarles nova etapa, diumenge serà titular.
*Beto exjugador del Valls, exentrenador del Benicarló i segon míster del Nàstic juvenil de Divisió d'honor és
el nou mister de l'Amposta. Li vaig avançar que seria l’entrenador dilluns al vespre.
*Carlos Gilabert va estar en tractes amb el Deltebre i hi havia un preacord però finalment complirà el seu
somni de tornar i poder retirar-se amb l’equip on es va criar, el Roquetenc, on ha fitxat.
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PRÒXIMA JORNADA

dissabte  

Xerta-Arnes (15.15h)

Ebre E-Bot (16h)

diumenge 

Amposta-Tivenys (12h)

Pinell-Roquetenc (15.15h)

S Jaume-Benissanet (15.30h)

Camarles-Catalònia (16h)

RESULTATS

6a jornada 4a catalana 

Bot-Xerta 2-1

Tivenys-la Galera   1-4

Roquetenc-Camarles   3-1

Catalònia-S Jaume    2-0

Pinell descansava

Benissanet-Ebre E    1-2

Arnes-Amposta               3-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF  GC   P

1. Catalònia 19 7 16

2. Pinell 15 4 13

3. la Galera 17 11 12

4. Arnes 14 11 10

5. Roquetenc 10 9 9

6. Ebre E 12 13 9

7. Tivenys 12 11 7

8. Bot 13 13 7

9. Amposta 4 9 7

10. S Jaume 7 11 6

11. Xerta 8 17 4

12. Camarles 9 14 3

13. Benissanet 5 17 1

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 

Santpedor-C Clar

S Gabriel-F Júpiter

Guineueta-S Andreu

Sabadell-Pardinyes

S Pere-Molins

S Eugenia-At Prat

PB Lloret-Tortosa E (diu 17h)

Fontsanta-Porqueres

RESULTATS

8a jornada 

Tortosa E-S Pere     2-7

Molins-Guineueta  2-1

At Prat-S Gabriel   0-2

S Andreu-Santpedor   6-1

PB Lloret-Sabadell   0-5

Porqueres-Pardinyes  3-4

C Clar-S Eugenia    4-2

F Júpiter-Fontsanta     1-3

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Sabadell 24 3 22

2. Sant Pere 35 8 21

3. S Gabriel 29 8 21

4. Molins 24 10 19

5. At Prat 23 10 13

6. Tortosa E 21 18 13

7. Guineueta 16 13 13

8. Pardinyes 17 15 13

9. C Clar 24 14 11

10. S Andreu 16 18 11

11. Poqueres 21 23 9

12. Fontsanta 12 16 8

13. S Eugenia 11 23 5

14. Santpedor 8 32 3

15. F Júpiter 5 36 1

16. PB Lloret 7 46 1

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA 

la Cava-Alcanar

Gandesa-Rem Bítem

J i Maria-Olimpic

Tortosa E-Horta

Alcanar-S Bàrbara

Ulldecona-Ginestar

S Jaume-Aldeana

RESULTATS 

5a jornada

R Bitem-Alcanar0-9

Alcanar B-J i Maria   5-0

S Bàrbara-Ulldecona    2-1

Horta-la Cava    1-4

Ginestar-S Jaume    7-0

Aldeana-Tortosa E    1-4

Olimpic-Gandesa         6-5

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Alcanar 44 4     15

2. la Cava 27 8     12

3. S Bàrbara 18 13    12

4. Tortosa E 16 7     10

5. Alcanar 22 14      9

6. Ulldecona 15 13      9

7. Olimpic 19 18      9

8. Horta 13 14      9

9. J i Maria 8 24      6

10. Ginestar 13 9       4

11. R Bítem 10 28      4

12. Aldeana 7 16      1

13.Gandesa 11 31      0

14. Sant Jaume 1 25      0

Femení 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA 

Roquetenc-Perelló

Amposta-Tortosa

Catalònia-Aldeana

J i Maria descansa

la Sénia-Alcanar

Vinaròs-Ametlla

Canareu-Rapitenca

RESULTATS

4a jornada 

Amposta-Canareu   2-0

Alcanar-Catalònia  2-0

Ametlla-la Sénia     3-5

J i Maria-Roquetenc     1-0

Perelló-Vinaròs    0-1

Aldeana-Rapitenca       4-1

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC   P

1.Aldeana 19 21       2

2. Amposta 7 3       9

3. Rapitenca 18 7       9

4. Catalònia 16   10       9

5. Vinaròs 8 4       9

6. la Sénia 8 11      7

7. Alcanar 5 7       4

8. J i Maria 6 10      3

9. Roquetenc 4 5       3

10. Tortosa 6 6       3

11. Canareu 0 5       1

12. Perelló 5 11     1

13. Ametlla 5 28     0

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

Flix-Deltebre (17h) a Móra d’Ebre
Roquetenc-Vilalba (16.30h)

diumenge 
S. Bàrbara-Aldeana (15.15h)
Corbera-J i Maria (16h)
Horta-la Sénia (16h)

Batea-Ginestar (16.15h)
Olimpic-M Nova (17h)
Campredó-Perelló (17h)
Ascó-Ametlla (18.30h)

RESULTATS

10a jornada, Tercera catalana  

J i Maria-Roquetenc 0-2

M Nova-Batea 5-1

Ametlla-Horta 1-0

Campredó-Olimpic 2-4

Vilalba-Flix 0-0

Corbera-S. Bàrbara 1-1

Deltebre-Perelló 1-0

Ginestar-Ascó 2-2

la Sénia-Aldeana 1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. L’Ametlla 10 20 10 24

2. Roquetenc 10 17 8 20

3. S Bàrbara 10 31 20 19

4. Aldeana 10 23 13 19

5. Batea 10 25 16 19

6. M Nova 10 21 15 18

7. Perelló 10 15 12 16

8. Olimpic 10 22 17 15

9. Ascó 10 25 22 15

10. J i Maria 10 16 22 13

11. Corbera 10 15 14 12

12. Vilalba 10 11 11 12

13. Deltebre 10 15 17 11

14. la Sénia 10 13 14 10

15. Horta 10 9 21 9

16. Flix 10 11 18 8

17. Ginestar 10 12 29 5

18. Campredó 10 13 35 4

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

Cambrils-Torreforta (17.45h)
diumenge 

la Cava-Riera (15.15h)
Ulldecona-Alcanar (16h)
Ampolla-R Bonavista (16h)

Hospitalet-Catalònia (16.15h)
Valls-Camarles (16.30h)
Roda-Canonja (17 h)

Tortosa-R. Bítem (17h)
Gandesa-Godall (17.15h)

RESULTATS

10a jornada, Segona catalana

Catalònia-Roda 0-2

Camarles-Ulldecona 0-1

Canonja-Cambrils 1-4

Torreforta-Valls 0-0

Godall-Ampolla 1-2

Rem Bítem-Gandesa 1-3

Hospitalet-la Cava 1-1

R Bonavista-Riera 0-2

Alcanar-Tortosa 0-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Tortosa 10 24 9 24

2. Gandesa 10 21 9 22

3. Cambrils 10 25 8 20

4. Rem Bítem 10 22 11 19

5. Riera 10 19 11 19

6. Ulldecona 10 17 12 18

7. la Cava 10 22 16 16

8. Alcanar 10 21 20 14

9. Camarles 10 13 16 14

10. Ampolla 10 13 22 13

11. R Bonavista 10 16 13 11

12. Torreforta 10 12 15 11

13. Catalònia 10 13 17 11

14. R Berà 10 13 19 11

15. Valls 10 12 18 10

16. Hospitalet 10 9 21 8

17. Canonja 10 5 18 5

18. Godall 10 6 28 2

Segona catalana

Els
resultats
de la
jornada

L’Ascó perd a casa amb el
Manlleu (0-1) i entra en

dinàmica negativa, amb un
punt de 12 possibles en els

darrers 4 partits. 

Dinàmica negativa
PRÒXIMA JORNADA 
S Andreu-Muntanyesa
Granollers-Júpiter
Prat-Masnou
Europa-Gavà

Rubí-Ascó (diu 12 h)
Sabadell-Cerdanyola
Santfeliuenc-Morell
Manlleu-Vilafranca
Terrassa-Palamós
Peralada-Figueres

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Prat 13 7 5 1 25 10 26
2. Júpiter 13 7 3 3 22 14 24
3. Gavà 13 6 5 2 20 12 23
4. Muntanyesa 13 7 2 4 19 14 23
5. Sabadell 13 6 4 3 18 9 22
6. Granollers 13 6 4 3 19 14 22
7. Manlleu 13 6 2 5 14 14 20
8. Vilafranca 13 5 4 4 21 23 19
9. Terrassa 13 6 1 6 14 23 19
10. Figueres 13 4 6 3 17 10 18
11. Cerdanyola 13 4 5 4 16 15 17
12. Ascó 13 5 2 6 15 18 17
13. Europa 13 3 6 4 16 11 15
14. S Andreu 13 4 3 6 17 19 15
15. Santfeliuenc 13 3 5 5 15 18 14
16. Palamós 13 3 5 5 16 24 14
17. Rubí 13 3 3 7 10 22 12
18. Peralada 13 2 5 6 15 18 11
19. Morell 13 3 2 8 12 23 11
20. Masnou 13 2 4 7 11 21 10

Tercera divisió RESULTATS
13a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Igualada-Lleida

Reddis-Viladecans

Terrassa-Balaguer

Santboià-V Alegre

Castelldefels-S Ildefons

Catllar-Rapitenca (diu 12h)

Vilaseca-Torredembarra

Vilanova-J i Maria (diu 17h)

Amposta-Suburense (diu 17h)

RESULTATS

10a jornada, Primera catalana

Torredem.-Castelldefels 0-4

Balaguer-Reddis 1-2

Viladecans-Santboià 2-3

Vilanova-Amposta 6-2

J i Maria-Terrassa 2-2

V Alegre-Vilaseca 3-2

S Ildefons-Catllar 6-0

Rapitenca-Igualada 2-2

Lleida-Suburense 0-0

Primera catalana

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

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Santboià 10 19 8 19

2. Suburense 10 19 11 18

3. Rapitenca 10 17 11 18

4. J . i Maria 10 16 11 18

5. Terrassa 10 14 11 18

6. Balaguer 10 13 10 18

7. Lleida 10 16 12 17

8. Castelldefels 10 20 13 16

9. Igualada 10 13 8 16

10. Vilanova 10 17 11 15

11. Vilaseca 10 15 12 15

12. Viladecans 10 14 17 13

13. V Alegre 10 17 21 13

14. S Ildefons 10 20 15 11

15. Amposta 10 15 27 10

16. Catllar 10 7 20 5

17. Reddis 10 9 25 4

18. Torredembarra 10 4 22 2
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Té mala fama però és
un tros de pa. Té

caràcter, res
més. El que
pensa, ho diu.

És un gran futbolista,
prometia, hagués
pogut jugar a la
Segona divisió B.
Però sempre li ha
passat alguna cosa,
per on ha anat. Es sin-
cer, profund, sensible,
ha xocat amb molts
entrenadors, però va
amb la seva persona-
litat. No el coneixia
però després d'a-
questa entrevista, puc
dir que no és tan fer
el lleó com el pinten.
Miguel, amb les
seues peculiaritats,
és una bona persona.
En aquesta entrevista
ens descobreix molts
secrets.
Pregunta: Portes dos
tatuatges, i en un posa
Tutto o Niente?
Resposta: A mi m'agra-

da molt l'idio-
ma italà. En
l'altre porto un

tatuatge dedicat als
meus iaios.
P: Llavors, t’agradaran
les italianes...
R: A mi m'agraden les
andaluses i les morenes,
des de fa tres mesos
tinc núvia, que és de
prop d'allí, de Múrcia, es
diu Maria, ve cada cap
de setmana a veure’m. 
P: Llavors ja entenc per-
què marques tants gols i
perquè estàs en un gran
moment... 
R: Jo sempre que he
estat bé emocionalment
amb núvia, he rendit
més; ella m'aporta esta-
bilitat en aquests
moments. És més, sem-
pre que faig sexe la nit
abans, gairebé sempre
marco gol al dia
següent. 
P: Vas tenir un affaire fa
uns dos mesos amb una
noia del programa de
televisió de Telecinco
Mujeres i Hombres.
R: Si, ens vam conèixer
en una discoteca de
Barcelona,   vam estar
uns dos mesos junts,
vam viatjar a Turquia.
P: Vas fer algun trio
amb aquesta noia?.
R: Que jo sàpigue, no.
P: Per què ets tan
rebel?.
R: A una persona fins
que no se la coneix bé
no es pot opinar i moltes
coses que es diuen de
mi, no són certes. Sóc
una persona directa,

que parla a la cara, molt
competitiva, i quan les
coses no em surten
m'enfado. La gent habi-
tualment no va de cara,
el tenir sinceritat dóna
problemes, si cadascú
digués el que pensa
milloraríem. Em conside-
ro massa bona persona.  
P: Tu ets molt profund.
R: Veus com les aparen-
ces enganyen. 
P: Pendries un cafè
amb Teixidó?
R: Un, dos o tres. No
tinc res en contra d'ell,
de cada entrtenador
sempre aprens alguna
cosa, jo l'admiro perquè
és el millor entrenador
de Terres de l'Ebre, en
l’organització defensiva
d’un equip. En quest
aspecte ho és. Fa poc li
vaig trucar per telèfon
per aclarir unes coses i
em va agrair que anés
de cara. 
P: Qui t’ha recolzat més
en el futbol?
R: Els meus iaios, els
meus pares, la meva
germana, el meu gran
amic de l'ànima, Carlos,
que em dóna suport en
mals moments i és que
sempre el tindré present
i ell a mi també. Me’n
recordo molt en cada
gol que marco de
Pitarque i dels meus
avis, en cada bota tinc
escrit el nom d'ells. 
P: Què és la vida?
R: És una mentida. Com
he dit abans, seria millor
si puguéssim dir el que
pensem cada dia, la
millorariem.
P: Demana un desig?
R: Ser feliç i fer feliços
als altres, als que m'en-
volten. 
P: Què és el més humà
que has viscut en un
terreny de joc?
R: En un partit de futbol
base, vaig lesionar un
jugador i pensant que li
hauria pogut passar, no
em trobava bé i vaig
demanar el canvi per
preguntar com estava.  
P: Quantes botes de fut-
bol tens?.
R: Unes quaranta, he
perdut el compte, la
meva mare les guarda
totes igual hauré de fer
un museu... 
P: Dóna gust anar al
gimnàs i veure dones
amb malles i colors vius?
R: Si, però el maquillat-
ge ajuda molt...és cert
que vaig al gimnàs, i que
jugo a pàdel i faig bici-
cleta quan puc.   
P: Per què els hòmens

no plorem més?.
R: Som més forts o
volem aparentar-ho.
P: Però els hòmens no
sabriem parir...
R: Això és veritat. Tens
tota la raó.
P: Per què les núvies
dels jugadors estan molt
bones?
R: Els jugadors ens cui-
dem, tenim bon cos,
vestim molt bé i alguns
disposen de bona eco-
nomia. En els temps de
bonança, tot ajuda.
P: Com comences a
jugar a futbol?
R: En el futbol base de
l'Amposta, fins l’infantil.
Llavors vaig passar a
l'Espanyol. Després vaig
tornar a l'Amposta i més
tard vaig fitxar pel
Nàstic juvenil, en el ter-
cer any en juvenil.
Posteriorment, a la
Pobla de Mafumet, en
aquest equip vaig estar
dues campanyes a
Tercera divisió, i com
era filial del Nàstic
també vaig anar a entre-
nar al primer equip que
era a la Primera divisió.
Hi havia tant nivell que,
els primers rondos, no
agafava cap pilota els
primers dies. Hi eren
Portillo, Jose Mari,
Rubén Castro, Roberto,
Campano.... Vaig tornar
a l’Amposta que va pujar
a Tercera divisió amb
Jordi Fabregat. Vaig
estar tres campanyes.
La primera em vaig
lesionar, la segona i la
tercera vaig marcar 16 i
19 gols, després vaig fit-
xar pel Llagostera, vaig
jugar la pretemporada
de titular però no va sor-
tir bé i retorno a
l’Amposta. Va arribar
novembre i el club no
tenia diners per pagar
les nòmines i ens va dir
que si trobàvem un
equip i voliem marxar
que quedàvem lliures.
P: Segueixes el teu
peregrinatge...
R: Deixo l'Amposta i
vaig acabar la tempora-
da al Cornellà, la
següent campanya fitxo
per la Rapitenca i xoco
amb Teixidó. Ell veia el
futbol d'una manera i jo
d'una altra. Vaig marxar
al Vilassar de Mar, aquí
arriba el pitjor moment.
Vaig passar una mala
temporada. Va morir el
meu iaio, em separo de
la meva núvia i estic sol
en un pis a Barcelona. I
torno a prop de casa,
fitxo amb el Valls, coinci-

deixo amb Jordi Rojas,
un mister que només li
interessa guardar el
resultat, sense aportar
res. A l’any següent fitxo
per Tortosa, estic acos-
tumat a categories
superiors i em va costar,
tot i que pot semblar
paradoxal, adaptar-me a
la Segona catalana i no
estic fi. A la Rapitenca
necessiten un golejador
i torno amb Teixidó.
P: Les segones parts no
són bones?.
R: Així va ser, el primer
dia prenc un cafè amb
Teixidó, tot bé però al
cap de quatre mesos
una altra vegada proble-
mes; em va molestar
que dubtarà de la meva
lesió, no m'acomiado
d'ell ni li dono la mà. I
torno a fitxar per
l’Amposta, amb Nacho, i
amb meu gol a
Marianao, en els últims
minuts, ja amb Gerard
Zaragoza com a mister,
un gran entrenador, l'e-
quip manté la categoria.
La temporada passada
vaig al Reddis on vaig
jugar poc.  Bofarull no
va voler conèixer-me  i
ara estic encantat amb
el Remolins-Bítem amb
Nacho. He parlat molt
amb ell i em dóna con-
fiança per aportar i millo-
rar amb el que jo puc fer
a tot el conjunt.
P: Què fas després d’un
partit?
R: Depén de com ha
anat. El que està clar és
que si estic cansat me’n
vaig a dormir aviat, però
del mateix cansament
costa adormir.
P: Bons entrenadors?.
R: Jordi Fabregat, pro-
fessional, valent, amb

coneixements i amant
de guanyar jugant a fut-
bol; Fran Artiga, propos-
ta de futbol de l'escola
del Barça, tècnic que
transmetia i que escolta-
va molt. I ara Nacho que
cada dia vol millorar.
P: No van agradar gens
les teus manifestacions
quan les eleccions.
R: És el que he remarcat
abans, les veritats
dolen. Al programa de
Michel, a la tele, vaig dir
el que pensava, tots els
membres de la junta
eren culpables, i Jordi
que va guanyar, també
perquè formava part de
la junta anterior. Això a
Jordi no li va agradar.
P: Entens els entrena-
dors?
R: Si, però n’hi ha que
no saben treure rendi-
ment a l'equip que entre-
nen, es presenten situa-
cions complicades i no
les saben solucionar. La
psicologia és fonamen-
tal en un entrenador.
P: Serveix per a alguna
cosa un canvi d'entrena-
dor?
R: Només per a les pri-
meres setmanes, tot el
món es vol guanyar el
lloc i canvia la dinàmica.
P: Quin és millor jugador
de les Terres de l'Ebre
amb el que has jugat?
R: Gustavo, és un juga-
dor que mereix estar en
una altra categoria, molt
intel·ligent sap les seves
limitacions i les seves
virtuts i treu profit de
cadascuna d'elles. Jo
vaig estar molt prop d’ell
doncs es va separar de
la núvia al mateix temps
que jo, compartim una
gran amistat. S’han dit
moltes coses de nosal-

tres que no són certes.
El dia abans del partit
ens cuidàvem molt. El
que es va dir no és cert.
P: Un company curiós?.
R: Manel Cazorla, si hi
havia un partit impor-
tant, feia bromes, era
molt divertit. 
P: Hi ha líders en el ves-
tidor?.
R: A la vida, sempre
necessitem un líder.
P: Estem plens de líders
en la història: Hitler,
Franco, Déu, Rajoy....
R: Prefereixo a Mas,
però en general odio la
política.
P: Si un nen se t'acosta
i et diu: ‘si us plau
dóna'm un consell per
ser bon futbolista’. Quin
seria?.
R: Que sigui el mateix
dins del camp que fora,
que sigui tot l’ambiciós i
competitiu, que gaudeixi
i que aprengui de les
millors coses de cada
company. 
P: A quin jugador t’hi
sembles?.
R: Diuen que A Van
Persie, Henry, Villa... el
meu gos es diu Guaje,
per ell.
P: Quina regla del futbol
canviaries?.
R: La de perdre temps,
hauria de ser com el
bàsquet i en segons
quins moments s’hauria
de parar el rellotge. Hi
ha porters que perden
massa temps. I el tema
dels canvis, a les sego-
nes parts es juga poc,
amb cinc. Es perd molt.
P: L’afició d’Amposta és
molt crítica?.
R: Hi ha molta cultura de
futbol,   molts especta-
dors han estat jugadors
i entrenadors, potser

sigui la més critica però
quan l'equip guanya hi
ha molt suport. 
P: El jugador és egoista?
Tu ho ets?.
R: Tothom és egoista.
P: Quin ritual tens abans
d’un partit?.
R: Surto amb el peu
esquerre, normalment
els jugadors ho fan a l'in-
revés.
P: Has viscuts moltes
incidències dins d’un
vestidor?.
R: Alguns però també et
diré que per moltes
coses que passin en un
vestidor a la mitja part,
acaba el partit i s'oblida
amb una abraçada, és el
bonic. 
P: Quan les pulsacions
van a 1000, t’escalfes
amb els àrbitres?.
R: Jo abans protestava
molt als àrbitres i amb el
temps m'he adonat que
estava malament el que
feia.
P: Si t’insulten en un par-
tit un aficionat rival...
R: M’estimula i em moti-
va i intento jugar millor.
P: M’han dit que ets un
‘dandie’ dins i fora del
camp.
R: La imatge del futbolis-
ta és molt important jo
abans del partit em miro
al mirall i m’arreglo. A
més, m’agrada vestir
bé, bons pantalons,
sabates etc.
P: És bo que us peguin
canya per ser millors fut-
bolistes?.
R: Depèn a cada juga-
dor. N’hi ha que necessi-
ten ‘canya’ i altres amb
dir-los l'entrenador que
són bons surten estimu-
lats al camp, és el que
t’he comentat de la psi-
cologia.
P: Secret per a marcar
un gol?
R: Intuició i serenitat.

En acabar l’entrevista,
Miguel em parla del seu
avi. Casualitats, el seu
avi venia a vendre pollas-
tres a la botiga dels
meus pares a la Sénia.
La vida és un món tan
petit i gran a l’hora. 

By: Joaquin Celma

XX
FOTO CELMA

AVUI: MIGUEL REVERTÉ, JUGADOR DE LA UE R BÍTEM

PROPERA SETMANA: 

DANI INIESTA

24 «Si tinc mala fama és per ser tan sincer»
L’ENFANT TERRIBLE DEL FUTBOL EBRENC
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El passat diumenge 8 de
novembre es va dur a terme a
Jesús l’onzena i darrera prova
del “Circuit Running Sèries de
les Terres de l’Ebre”, que va
reunir un total de 140 partici-
pants. El circuit tenia la sorti-
da i l’arribada a la carretera
entre Jesús i Roquetes i con-
sistia a donar dues voltes per
l’interior de la població i la
carretera C-12 al començar i
finalitzar la cursa, més una volta gran que transcorria pels afores de Jesús i un tram de Via
Verda.La prova va estar organitzada per l’EMD de Jesús amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Tortosa, Policia Local, Circuit Running Sèries TE, Diputació de Tarragona, Secretaria General de
l’Esport de  i Consell Esportiu del Baix Ebre. Classificacions: Master masculí: 1r. Felip Fucho
Pascual (AE Cara Nord). Vetera ̀ 2 Femení 1r. Sita Batalla Dominguez (UA Montsià); Veterà 2
Masculí: 1r. Enric Sabaté Roig (Runerworld Tarragona); Sénior Femení: 1r. Andrea Drago Canes
(Paleodelta Runners); Sénior Masculí 1r. Ahmed El Qyed Abboud (Ind); Veterà 1 Femení 1r. Pilar
Rus Garcia (Borges); Veterà 1 Masculí 1r. Mohammed Sedrani (Ind); Absolut Femení, 1a Pilar Rus
(Borges); Absolut Masculí 1r. Mohammed Sedrani (Ind);  Sub-23 Femení 1r. Carla Casanova Brull
(Cabra Feixet) i Sub-23 Masculí 1r. Jatari Ahmed Mohamed (L’Ampolla Runners).

CURSA “10 Km de Jesús” 
DIUMENGE PASSAT. RUNNING SÈRIES TERRES DE L’EBRELES VINYES DEL CONVENT CB CANTAIRES TORTOSA. (68-67)

El sènior masculí, tot i perdre la setmana passada el primer partit de la temporada, aquest cap
de setmana ha demostrat que no els va afectar la derrota guanyant contra el C.V.Monjos per 3-
1 amb parcials (25-21, 25-23, 23-25 i 25-21), amb aquesta victòria continua líders. En canvi,
l'equip femení, encara no coneixen la victòria a casa. Van perdre davant el capdavanter de la
classificació, l'Opticalia Vilanova per un contundent 0-3 amb parcials (24-26, 17-25 i 20-25). 
El juvenil masculí va rebre al Carles Vallbona Granollers, 3-0 amb parcials 25-13, 25-12 i 25-17).
I el cadet masculí, a l'Escola Orlandai. 2-3 amb parcials (25-19, 16-25, 16-25, 25-20 i 12-15).
Aquesta setmana el juvenil i cadet femení descansaven. Aprofitant que tots els equips jugaven
a casa, el club va presentar tots els equips, des dels infantils (encara que no competeixen) fins
els equips seniors. 

El sènior masculí, líderC VOLEI ROQUETES

La darrera embranzida no fou suficient
L’equip es va desplaçar a
Vilanova per a jugar front al
segon classificat de la lliga, La
Parròquia – Basquet Sama
Vilanova. El partit va ser, sense
cap dubte, tan complicat com
es preveia, davant un equip
jove, sòlid en defensa i molta
fluïdesa en el seu joc ofensiu.
La irregularitat habitual de Les
Vinyes del Convent CB
Cantaires els va posar en una
situació difícil els dos primers
quarts amb parcials de 22/15
i 13/08. Malgrat això, la bona
voluntat i el cor de l’equip de
roig, van fer que no es deixés
de lluitar fins al final, com en
cada partit. El tercer quart es
milloraria amb un 20/16 i un
cop més, amb un últim quart
de pel·lícula, però que no seria
suficient, 13/28. Amb dos tri-
ples a l´últim minut del partit
per al Cantaires, i pilota a falta

de 8 segons per a l’equip visi-
tant, al final la fortuna va estar
de l’altre costat i l’encontre
acabaria amb un 68-67.
L’aportació dels jugadors de
Tortosa va ser de:
Miki Novovic 17 punts i 15
rebots, Kiliam Riverol
11,Sandy Jr 11, Luc
Archimede7, Dani Valldeperez
6, Sergi Domenech 4, David
King 4, Stefano Coari 3, Xavi
Fortuño 2,Iván Pitarch 2, Sergi
Galera.Demà dissabte, a les
19:45 h, l’equip tortosí rebrà el
C.B Grup Barna B, el dia de la
presentació dels equips del
Club, que espera a tota la famí-
lia del bàsquet tortosí, al
Pavelló de Ferreries.
Altres resultats:
Also Casals Instal·lacions
Cantaires 42 - CB Salou 43
Junior Masc. Inter. CB
Cantaires Tortosa 42 - La Salle

Ploms 68
Cadet Masc. CB Cantaires
Tortosa 54-Salle Reus 82
Cadet Fem. CB Cantaires
Tortosa 51-Escola Joan XXIII
64
Infantil Masc. CB Tarragona 60
- CB Cantaires Tortosa 29
PreInfantil Masc CB Cantaires
Tortosa 67 - CB La Selva 43
PreInfantil Fem. Ampa Col.legi
Aura 40 -14 CB Cantaires.

DIUMENGE, AMB 22 CATEGORIES DE COMPETICIÓ

El Club Handbol Amposta Lagrama va empatar a la pista del Sant Joan Despí (33-33) en un par-
tit del tot igualat i que es va poder decidir per petits detalls. L’Amposta fou qui va disposar de
la darrera pilota per haver guanyat però no va poder aprofitar-la. Fins aquell moment, les ebren-
ques van tenir avantatges en el marcador en la segona meitat d’un  i dos gols però no van poder
distanciar-se del rival que, a falta de cinc minuts, va tornar a igualar el marcador. Cada gol d’un
equip tenia reposta de l’altre fins el final quan l’Amposta va poder decantar el partit perquè esta-
va a les seues mans. En qualsevol cas, en un duel d’imposició dels atacs a les defenses, el punt
és meritori perquè l’equip ampostí va estar molt posat fins el darrer segon.  

El proper diumenge 15 de
novembre tindrà lloc a
Tortosa la celebració del I
Cros ATE Ciutat de Tortosa
"Gran Premi Eduardo Fornós",
organitzat pel Club Atletisme
Terres de l'Ebre (ATE), el
Consell Esportiu del Baix
Ebre, i
Tortosasport/Ajuntament de
Tortosa, amb el suport de la
Federació Catalana
d'Atletisme, la Diputació de
Tarragona i la Secretaria

General de l'Esport de la
Generalitat de Catalunya. El
regidor d'Esports de
l'Ajuntament de Tortosa,
Joaquim del Pino, acompan-
yat pel president del Consell
Esportiu del Baix Ebre, Enric
Adell, i per membres de l'or-
ganització de l'ATE, ha pre-
sentat aquesta activitat que
englobarà 22 categories per
als atletes participants, que
tenien fins ahir per poder-se
inscriure a crosate@ate.cat.

El Club Handbol Amposta empata a S. Joan Despí

Arriba el I Cros 
ATE Ciutat de Tortosa 

A la quarta jornada d'handbol
Primera Catalana sènior feme-
nina, grup A, que integra un
total de vuit equips de la provín-
cia i resta de Catalunya, l'HC
Perelló continua líder invicte
després d'aconseguir la victò-
ria aquest dissabte passat a
casa del Torró d'Agramunt
CHA, per 23-27. 

Líder invicte
HANDBOL CLUB PERELLÓ. TRIOMF CONTRA EL TORRÓ D’AGRAMUNT (23-27)

HANDBOL

Infantil Femení. C.E. Tortosa 22 (11). OAR Gràcia Sabadell 21 (9)
Sis de sis, costi i valgui!! I és que el patiment que es va viure a la fi del partit, justifica aquest inici
de crònica. Un partit on va sobrar els primers i finals 5 minuts. Però gran victòria.
Infantil Masculí. C.E. Tortosa 18 (10) - H. Gavà 19 (12). Primera derrota de lliga dels infantils en
un partit on no van poder superar als de Gavà en cap moment. 
Cadet Femení. H. Cooperativa “B” 22 (12) - C.E. Tortosa 28 (13). Partit en que va dominar la igual-
tat durant tot el primer temps, amb diferències mínimes al marcador. A partir del minut 10 de la
represa, es van despertar les tortosines, superant de forma clara al seu rival arribant a tenir una
renda màxima de 8 gols.
Cadet  Masculí. C.E. Tortosa 19 (7) - C.E.H BCN Sants UBAE 31 (13). El cadet masculí del CE
Tortosa va disputar el diumenge el partit contra l’equip de Barcelona. El primer quart van tindre molt
desencert, amb un parcial de 1-10 gols la situació es ficava molt complicada per poder remuntar.
Quan van començar a rutllar les coses van poder aproximar-se al marcador i acabar la primera part
a 6 gols per sota. Sènior Femení. C.E. Tortosa 17 (10) - C.H. Canovelles Groc 24 (15). C.E. TOR-
TOSA: -Porteres: Alba, Nerea. Jugadores: Laura, Montse, MariPau, Georgina, Aina, Júlia, Rosa,
Luduvin. Sènior Masculí “B”. H. Poblenou “C”, 26 (12) - C.E. Tortosa 30 (15). C.E. TORTOSA:-
Porters: J. Corral, Benja. Jugadors: Jaume, Katriel, R. Amela, Joel, Adrián, Sergi, Luís, Kresmar,
Diego, Miquel. Sènior Masculí “A”. C.E. Tortosa, 26 (11) - HIMESA SA Súria 32 (10). C.E. TOR-
TOSA: Porters: D. Romeu, Pau. Jugadors: D. Barrobés, Nil, Alex, J. Chertó, Xexu, J. Martorell,
Carles, Eleatzar, M. Centelles, Nahuel, J. Marqués.

Centre d’Esports Tortosa
EN UN MINUT

El diumenge dia 8 de novem-
bre, va tenir lloc a Móra
d'Ebre la 6a cursa de mun-
tanya Camí de Sirga a l'ermi-
ta de Sant Jeroni, organitza-
da per l'Associació
Excursionista La Picossa de
Móra d'Ebre. La prova, inclo-
sa al Circuit de Curses de
Muntanya de les Terres de
l'Ebre va comptar amb 136
corredors. Classificacions: 
Categoria masculina absolu-
ta: 1, Pere Aurell Bove, del
CEM La Cameta Coixa. 2.
Mustapha Basiyd, de la UEC
de Tortosa; 3. Albert Giné
Cid, Trail Roquetes.
Categoria femenina absolu-
ta: 1, Ragna Debats, La
Cameta Coixa; 2. Sandra
Burgués, del Trail Roquetes.
3. Marta Paulino, BTT
Montbike Amposta.
Categoria masculina júnior:
1. Aleix Rdríguez Luna, del
CE Trilercavons, Categoria
femenina júnior: 1. Judit
Berengué, del Team
Flowers. 

Més
poliesportiu
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Maridatge

Vi Negre Jove temperatura: 14º-16º

«Per a tots els gustos»

Avui: Espinacs amb carabassa

INGREDIENTS (PER A 4 PERSONES):
• 2 bosses d'espinacs frescos
• carabassa
• 2 patates
• 1 ceba
• 1 grill d'all
• pipes de carabassa
• oli
• sal i pebre
• tofu (optatiu)

PREPARACIÓ:
• Sofregir la ceba i afegir la carabassa i la patata tallada a daus.
• Donar unes voltes i cobrir amb aigua fins que sigui cuita (salpebrar). Colar i reservar.
• Amb una cassola o paella gran amb una mica d'oli, ficar el grill d'all trinxat i els espi-
nacs frescos.
• Deixar coure donant unes voltes als espinacs, fins que deixin anar la seva aigua. Ficar
les pipes de carabassa, muntar el plat amb els espinacs i la carabassa amb les patates.
• Podeu decorar-ho amb tofu esmicolat.
• Un plat ideal amb moltes vitamines i sense greixos.

Bon profit!
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Domini del cel serè. No obstant això, hi haurà intervals de núvols baixos a punts del
litoral i prelitoral fins a mig matí i novament al litoral central a partir de la nit. A
més, a partir de la tarda també n'arribaran al vessant nord del Pirineu i al massís
del Port. Independentment, persistiran els estrats baixos a ponent tota la jornada.

Precipitacions
De matinada és possible algun plugim feble i inapreciable o minso a punts del lito-
ral i de ponent.

Temperatures
Les temperatures mínimes seran lleugerament més baixes a l'interior, mentre que
al litoral seran lleugerament més altes. De nou hi haurà inversió tèrmica matinal a
l'interior. Oscil·larà entre 0 i 5 ºC al Pirineu i Prepirineu, entre 9 i 14 ºC al litoral,
entre 5 i 10 ºC a ponent i al prelitoral central i sud i entre 3 i 8 ºC a la resta del país.
Pel que fa a les temperatures màximes pujaran entre lleugerament i moderadament
al sud de ponent i a punts del litoral sud, i a la resta baixaran lleugerament.
Rondaran entre 12 i 17 ºC a ponent, entre 19 i 24 ºC al litoral sud i entre 17 i 22
ºC a la resta del territori.

Visibilitat
Visibilitat bona en general, amb algunes boirines matinals al litoral. Independentment,
a cotes elevades de la serralada Prelitoral, Transversal, Pirineu i Prepirineu la visibili-
tat serà excel·lent. A banda, també hi haurà bancs de boira matinals a ponent i boiri-
nes a altres punts de l'interior; la boira serà persistent al nord del ponent tot el dia.

Vent
Vent fluix i de direcció variable de matinada. A partir de mig matí bufarà el vent de tra-
muntana i mestral als dos extrems del litoral entre fluix i moderat amb cops forts al nord
de l'Alt Empordà, tot i que al litoral de les terres de l'Ebre al centre del dia girarà a com-
ponent sud. A la resta del litoral, al prelitoral i quadrant nord-est el vent serà fluix i varia-
ble amb intervals de component sud i est al centre del dia, mentre que a la resta de
Catalunya es mantindrà fluix i variable amb intervals de component oest a ponent.

El temps. Previsió

MATÍ

SOL

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

23º 10°

Farmàcies de guàrdia.

Martí Marin, Mª dels Angels 

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

Ruiz Félez, Jaime

Plaça Major, s/n (Urb. Les Tres Cales) (L'Ametlla de Mar)  977 457821/646566261

Rafecas Renau, Joan Josep

Av. Generalitat, 7   (Tortosa)    977440327

Delgado, Jordi - Delgado, Pilar     

Felip Pedrell, 1 (Alcanar)    977732291/680904459        

Moran Sitja, Juan Carlos    

Barcelona, 123 A (Amposta) 977707701

Franquet, Elvira - Ruiz, Elvira                    

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Escuder Monfort, Lluís  

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

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Tindràs la possibilitat d’aclarir els teus senti-
ments. Respecte a la teva salut; fes canvis si
el teu mode de viure no et deixa atendre’t a tu
mateix de la forma necessària.

Taure
20/4 al 19/5

En l’amor mostra’t com ets i oblida’t del que
els altres vulguin pensar de tu. Respecte a la
teva salut; has de conrear més l’autodisciplina
si vols mantenir-te en forma.

Bessons
20/5 al 21/6

Has de seguir el teu camí amb una determina-
ció. Les teves idees no són equivocades.
Respecte a la teva salut, has de millorar el teu
cos invertint més hores a fer exercici físic.

Cranc
22/6 al 21/7

Amb Venus i el Sol transitant pel teu signe els
teus bioritmes sentimentals apunten cap a dalt.
La teva prioritat  actual ha de ser millorar la teva
conducció física.  

Lleó
22/7 al 22/8

Els teus assumptes amorosos i sexuals es
reactiven. Has de posar els cinc sentits en la
teva vida sentimental. La situació t’aconsella
tenir prudència a l’hora de conduir.  

Verge
23/8 al 21/9

Les teves relacions sentimentals poden estar
canviant a millor, encara pots viure alguna ten-
sió que una altra. Saturn revela la necessitat
d’alliberar-te de tot.

Balança
22/9 al 22/10

Mostraràs la teva habilitat per seduir la perso-
na que mes t’interessa. Respecte a la teva
salut; pensa que per mantenir-te en forma
sempre hauràs de fer algun esport.

Escorpí
22/10 al 21/11

Dins de la teva vida amorosa tindràs l’ocasió de
crear un nova il·lusió. Durant aquesta etapa millo-
rarà molt el teu aspecte personal i la teva capa-
citat per gaudir de la vida.

Sagitari
21/11 al 21/12

En l’amor les teves emocions més íntimes pas-
sen per un moment d’intensitat i sensibilitat .
Per millorar-la has de començar a pensar a
parar una mica la màquina.

Capricorn
21/12 al 19/01

Durant el dia d’avui tindràs una actitud posi-
tiva i calmada en la teva relació de parella.
Per mantenir un bon esta físic i anímic  t’has
d’allunyar del que et perjudica. 

Aquari
20/1 al 18/2

En assumptes d’amor tindràs una gran inde-
pendència a l’hora de decidir les coses que
realment et ve de gust fer. Avui  ets propens a
sofrir trastorns digestius.

Peixos
19/2 al 20/3

El Sol i Venus transitant per la teva casa cinc
indiquen que la teva capacitat per gaudir de l’a-
mor és major. Pensa que si descuides la teva
alimentació acabaràs tenint problemes.

CARTELLERA CINES

Amposta. Cinemes Amposta 

Telèfon 977 703 811

www.cineciudad.com

SICARIO
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
EL ÚLTIMO CAZADOR DE BRUJAS
divendres: 18.15 – 20.15 – 22.15 –
00.15
dissabte: 18.15 – 20.15 – 22.15 –
00.15
diumenge: 18.15 – 20.15 – 22.15
dilluns a dijous: 18.15 – 20.15 –
22.15
DEUDA DE HONOR
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
LA ADOPCIÓN
divendres: 18.20 – 20.20 – 22.20 –
00.20
dissabte: 16.20 – 18.20 – 20.20 –
22.20 – 00.20
diumenge: 16.20 – 18.20 – 20.20 –
22.20
dilluns a dijous: 18.20 – 20.20 –
22.20
DRAGON BALL Z
divendres: 18.15 

dissabte i diumenge: 16.15 – 18.15
dilluns a dijous: 18.15
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
ddilluns a dijous: 18.45 – 20.00 -
21.20 – 22.00
EL BECARIO
divendres: 18.10 – 20.10 – 22.30 –
00.40
dissabte: 16.00 – 18.10 – 20.20 –
22.30 – 00.40
diumenge: 16.00 – 18.10 – 20.20 –
22.30
dilluns a dijous: 18.10 – 20.20 –
22.30
HOTEL TRANSILVANIA 2
(CASTELLÀ)
divendres: 18.10 – 20.10
dissabte i diumenge: 16.10 – 18.10 –
20.10
dilluns a dijous: 18.10 – 20.10
SEGON ORIGEN (CATALÀ)
divendres a dilluns: 20.30
PARANORMAL ACTIVITY:
DIMENSIÓN FANTASMA
divendres a dissabte: 22.30 – 00.15
diumenge a dijous: 22.30
MI GRAN NOCHE
divendres a dijous: 20.30
BLACK MASS
divendres a dissabte: 22.35 – 00.40
diumenge a dilluns: 22.35  
MARTE
divendres a dilluns: 18.00 – 20.00 –
22.20
PAN, VIAJE A NUNCA JAMÁS
dissabte i diumenge: 16.00 
LA CUMBRE ESCARLATA
divendres i dissabte: 22.15 – 00.30
diumenge a dijous: 22.15
YOKO Y SUS AMIGOS
divendres: 18.10

dissabte i diumenge: 16.30 – 18.10
dilluns a dijous: 18.10
DEL REVES, INSIDE OUT
dissabte i diumenge: 16.15
ATRAPA LA BANDERA
divendres: 18.30
dissabte i diumenge: 16.30 – 18.30
dilluns a dijous: 18.30

Roquetes. Cinemes Ocine
Telèfon 977504080 / 902170831

www.ocine.es

EL ÚLTIMO CAZADOR DE BRUJAS
dimecres i divendres: 18.00 – 20.00 –
20.10 – 22.00
dissabte: 16.00 – 20.20 – 22.00 –
23.45
festius: 16.00 – 20.20 – 22.00
HOTEL TRANSILVANIA 2
dimecres i divendres:18.00 – 20.00  
dissabte: 16.00 – 18.00 – 20.00
festius:  16.00 – 18.00 – 20.00
MI GRAN NOCHE
dimecres i divendres: 18.00
dissabte: 18.00
festius:  18.00
MARTE (THE MARTIAN)
dimecres i divendres: 22.00
dissabte:  16.00 - 18.35 – 21.15 –
22.00 - 23.45
festius: 18.35 – 20.15
SPECTRE
dimecres i divendres: 18.35 –20.00 -
21.15 – 22.00
dissabte: 16.00 – 18.35 – 20.00 -
21.15 – 22.00 -  23.45
festius: 16.00 – 18.35 – 20.00 – 21.15
– 22.00
ATRAPA LA BANDERA
dimecres i divendres: 18.00
dissabte: 16.00
festius: 16.00
ATRAPA LA BANDERA (Català)

dimecres i divendres: 18.00
dissabte: 16.00 – 17.45
festius: 16.00 – 17.45
SICARIO
dimecres i divendres: 18.00 – 19.45 –
22.00
dissabte: 16.00 – 18.10 – 19.15 –
21.30 – 23.45
festius:  16.00 – 18.10 – 19.15 –
21.30
REGRESION
dissabte: 16.00
festius: 16.00

La Unió
Social - Flix

YO, ÉL Y RAQUEL
diumenge 15: 18.00       

Cinema Gandesa 
YO, ÉL Y RAQUEL
diumenge 15: 18.00

Cinema Ascó
YO, ÉL Y RAQUEL
diumenge 15: 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
Local en lloguer. Zona
Temple 330m2. planta
baixa. 1200€/mes .
Possibilitat de venta. Tel.
977 44 55 27
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

COMPRO
PÀRQUING

“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527

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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SECRETARI DEL CONSELL REGULADOR DE LA DO TERRA ALTA

Isabel Carrasco

Jordi Rius Gironés és
Enginyer Agrícola, enò-
leg i des del 2012, és
el Secretari del Consell
Regulador de la DO
Terra Alta i un dels res-
ponsables de la Festa
del Vi de Gandesa.
Home discret, enamo-
rat de la terra i dels
seus vins, valorarà la
28a Festa del Vi, que
va tenir lloc del 30 al 2
de novembre (Més Ebre
Núm. 786).

Més Ebre: Valoració d'a-
questa edició?
Jordi Rius: La valoració que
fem és molt positiva. Aquesta
és una festa que any rere any
s’ha anat consolidant i s’ha
anat convertint en una festa
enològica de renom amb
més activitats de cellers i
amb un públic cada cop més
encuriosit i seduït pels nos-
tres vins. Això ha estat possi-
ble gràcies a l’esforç de totes
les entitats implicades i a les
millores que s’han anat
implantant i que han permès
créixer en tots els sentits.

ME: Gandesa opta per orga-
nitzar, en 2017, el Concurs
Mundial de Garnatxes.
Enguany, amb la presència
del Sr. Fabrice Rieu, promo-
tor d'aquest Concurs, la pos-
sibilitat es podria tornar reali-
tat?
JR: (Riu) Esperem i confiem
que sí, no només per això,
sinó pels resultats obtinguts
en passades edicions en el
Concurs Mundial, i pel fet de
ser el segon any que hi
optem, ens fa ser optimistes

i encarar el futur amb il·lusió.

ME: Actualment quants
cellers de la Denominació
d’Origen té la Terra Alta i com
se seleccionen els cellers
participants en la Festa del
Vi?
JR: La DO Terra Alta compta
actualment amb 49 cellers
inscrits, 40 d’ells embotella-
dors. La convocatòria és
oberta a tots els cellers ins-
crits, distribuïdors i empre-
ses comercialitzadores de
vins amb DO Terra Alta. La
participació és totalment
voluntària. Cada any partici-
pen prop de 30 cellers que
són fidels a la Festa del Vi a
Gandesa, als seus clients.

ME: A banda de les activitats

que formen part del progra-
ma oficial, els diferents
cellers i empreses del món
del vi ofereixen activitats eno-
turístiques paral·leles com,
visites als cellers, estades,
degustacions, maridatges...
Segueixen aquestes activi-
tats la resta de l'any?
JR: Sí, de fet, cada cop,
s’està fent més esforç per
poder oferir al visitant tot un
seguit d’activitats enoturísti-
ques i actualment hi ha més
de 20 cellers que ofereixen
aquesta possibilitat durant tot
l’any. De fet, la majoria de
cellers disposen d’un equip
humà, unes instal·lacions i un
entorn apte per l’enoturisme,
ja que aquest és el pròxim
pas que ha de fer la Terra Alta
per a ser reconeguda de

manera indiscutible. Inclús, el
mateix Consell Regulador dis-
posa d’una botiga a la matei-
xa seu, per posar a l’abast la
compra de vins amb DO
Terra Alta, per poder ampliar
l’oferta enoturística.

ME: Els premis Vinari 2015 i
la DO Terra Alta
JR: Afortunadament els vins
de la DO Terra Alta estan més
guardonats i això ajuda a
posicionar la garnatxa blanca
i la Terra alta dins del panora-
ma vitivinícola català. Diríem,
en poques paraules que la
garnatxa blanca situa la DO
Terra Alta al món. Tots els
premis són benvinguts.

ME: Sembla que el vi brisat
està de moda?

JR: El vi brisat sempre ha
estat un vi típic de producció
de la zona. Sí que és veritat
que en els últims anys la seva
elaboració s’ha minimitzat
perquè no era un vi comer-
cial. Però en els últims anys,
diferents cellers de la terra
alta han volgut recuperar
aquests vins amb una elabo-
ració tecnificada i modernit-
zada, que fan que aquests
vins siguin més comercials.

ME: Com ha anat la verema
aquest any?
JR: Des del punt de vista de
la qualitat, la verema ha estat
més que notable. L’únic que
es podria trobar a faltar és
que les calors extremes de
l’estiu, van fer baixar l’acidesa
del raïm. Tot i això, la qualitat

ha estat alta, de notable a
excel·lent. Des del punt de
vista de la quantitat ha estat
excepcional. Normalment és
36/37 milions de kg i
enguany 42.

ME: La garnatxa blanca
seguirà sent la varietat estre-
lla de la zona o hi pot haver
una altra varietat autòctona
més?
JR: És indiscutible que si par-
lem de raïm blanc, la garnat-
xa blanca és l’emblema de la
terra alta. Les noves planta-
cions que s’estan fent, posi-
cionen aquesta varietat, en el
lloc numero 1 del rànquing.
De totes maneres, si bus-
quem un raïm que identifiqui
en claredat la zona de pro-
ducció i la història de la terra
alta, en el cas de raïm negre,
seria el morenillo.

ME: Enguany s'ha realitzat
una jornada professional al
Poble Vell de Corbera d’Ebre.
Que me'n pot dir?
JR: Per a nosaltres és tot un
plaer poder organitzar una
jornada com aquesta en la
que han assistit prop de 150
restauradors, la majoria d’ells
de l’àrea metropolitana de
Barcelona. És un acte que els
cellers demanaven i que ha
sigut molt profitós per totes
les parts implicades.

ME: Quines prioritats té la DO?
JR: La promoció des del punt
de vista professional és la
nostra principal prioritat.
Tenim uns productes molt
ben elaborats i ara la nostra
feina a fer és donar-los a
conèixer per tot arreu. Estem
intentant promocionar els
nostres vins al públic profes-
sional per facilitar la compra
de vins del públic final a tra-
vés de professionals. 

Jordi Rius

ACTUALITAT

«ENGUANY LA QUALITAT DE LA VEREMA HA ESTAT MÉS QUE NOTABLE I LA QUANTITAT EXCEPCIONAL»


