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Obertura de diligències de la Guàrdia Civil per l’estelada a l’Ajuntament de Deltebre

Terres de l’Ebre. Els veïns demanen als
polítics a pronunciar-se per l’AP-7 gratuïta i que
ho facin ‘adherint-se a un manifest’.              P4

Esports. El Jesús i Maria rebrà l’Amposta
diumenge (11.30h) en el derbi ebrenc de la
jornada, a la Primera catalana.                   P12

Terres de l’Ebre. Deltebre aprova unes
ordenances amb ajudes pels més desafavorits:
‘Qui menys pugui, menys pagui’. P6
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El passat divendres 13 serà recordat com un dels dies més durs de la civilització occidental. A la pàgina 3,
ebrencs i ebrenques, que estaven passant uns dies o que, fins i tot viuen a la ciutat de la llum, ens expliquen
com van viure aquell dia i les hores posteriors, des de la capital francesa.

P3

Testimonis ebrencs de la tragèdia de París

L’Ajuntament de Deltebre lamenta l’obertura d’un expedient per part de la Guàrdia Civil, per tindre una estelada penjada a la façana de la casa consistorial. L’anunci d’aquesta acció el
va fer el mateix alcalde, Lluís Soler, a través de les xarxes socials, on va explicar que la polèmica l’ha obert un veí de la població després que li recriminés la presència d’aquest sím-
bol. Soler ha recordat en declaracions a Canal Terres de l’Ebre que l’estelada hi és per un acord de ple que va comptar amb el suport de la majoria dels grups municipals, i argumen-
ta que, per la seua ubicació, no incompleix cap normativa. Tal com informa ebredigital, l’alcalde convergent, que es defineix com a obertament independentista, admet estar “estupe-
facte” per l’obertura de diligències, i avança que no té cap intenció de retirar-la. P6
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pinió expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa seus

necessàriament.
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55.000 lectors 

Editorial
Res no pot justificar ni exculpar la barbàrie

El passat divendres 13 serà recordat com un dels dies més durs de la civilització occidental. A la pàgina 3, ebrencs i ebrenques, que estaven passant uns
dies o que ,fins i tot viuen a la ciutat de la llum, ens expliquen com van viure aquell dia i les hores posteriors, des de la capital francesa.
Els autors intel·lectuals i materials d'actes de terrorisme del segle XXI, ens expliquen el que fan, com ho fan i fins i tot per què ho fan.... Ho hem vist a
Turquia, Nigèria, França....
Fa uns dies, El primer ministre francès, Manuel Valls, va comentar que les maneres d’atacar i de matar evolucionen, fent referència a atacs químics i bacte-
riològics... De moment, però, segueixen les macabres decapitacions, els suïcides amb bombes, rifles d'assalt o ganivets...
Res no pot justificar ni exculpar la barbàrie.

Toni Melero sempre et rebia amb un
somriure. Una persona positiva,
carismàtica, que minimitzava els pro-
blemes i les rivalitats. Amic de tot-
hom que el coneixia. 
Una gran pèrdua. Robada. Als 58
anys. Ha marxat en menys d’un mes.
Fou directiu del Catalònia i també
jugador. Pare de Josep, directiu
actual. Activista i enamorat del futbol
sala a Tortosa, un campionat que ara
es recupera i que sempre bategarà
recordant a Toni. Un record que serà
permanent per tots els que et vam
conèixer. Un exemple i un referent.
Gràcies, Toni. Fins sempre!

Michel 

ALS 58 ANYS

Condol a Jesús i al Catalònia:
Ens ha deixat Toni Melero

La titular del Jutjat d'instrucció número 1 de Tortosa té el cas de la fallida de la
Cooperativa de l'Aldea en la fase final d'instrucció i ha decidit obrir procediment
abreujat, demanant a les parts que es posicionin en la causa. En una interlocutò-
ria del passat 23 d'octubre, al qual ha tingut accés l'ACN, la jutgessa concreta
les imputacions a un total de 17 persones i l'entitat Bankia per set delictes dife-
rents. Només una persona, l'exgerent Daniel Ferré, està imputat com a suposat
autor dels set delictes: societari, falsedat documental, insolvència punible, alça-
ment de béns, simulació de contracte, cobrament indegut de subvencions, i
apropiació indeguda. La jutgessa decideix, així, continuar les diligències prèvies
com a procediment abreujat i demana al Ministeri Fiscal i a les acusacions per-
sonades que sol·liciten l'obertura de judici oral formulant escrit d'acusació o el
sobreseïment de la causa o, excepcionalment, la pràctica de diligències comple-
mentàries. Sobre un possible delicte societari, la jutgessa imputa l'exgerent
Daniel Ferré, i a Mercè Benito, responsable de la comptabilitat de la Cooperativa
com a autors. També com a cooperadors necessaris o autors materials a l'ex-
president de la Cooperativa, José Fernando Falcó; al secretari, José Benito
Montoliu; i al tresorer, Juan Gilabert Escurriola. La jutgessa considera que els
responsables de la comptabilitat de la Cooperativa eren Ferré i Mercè Benito, i
els fa responsables de les irregularitats detectades en els comptes de l'entitat,
que després eren aprovats pel Consell Rector.

ACTUALITAT

El cas de la cooperativa de l'Aldea arriba al final 
de la instrucció amb la imputació 

de 17 persones i Bankia

Una pintura de Miquel Paton ha passat a formar part de la col·lecció de pintura de la Reial
Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona. El 18 de novembre, al Saló
d’actes de la Casa Llotja de Mar, en solemne sessió pública, es va celebrar l’acte de recep-
ció de la pintura “Caseta i sèquies” de Miquel Paton. Es tracta d’una pintura a l’oli sobre
cotó realitzada l’any 2014 i que forma part del projecte “Espai Re-Visat”. Aquesta pintura
ja va ser exposada al públic a Sant Carles de la Ràpita a l’espai de l’Església Nova.
Fotografía: Bea Dalmau.

ACTUALITAT

Miquel Paton, a la Reial Acadèmia Catalana
de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona

Antoni Martí (director territorial del Departament d’Ensenyament):“un reco-
neixement és un agraïment a l’esforç, dedicació, perseverança i força d’u-
na vida professional compromesa”. El Departament d’Ensenyament de les
Terres de l’Ebre ha celebrat un acte de reconeixement als 46 mestres i
professorat ebrenc jubilats durant el curs 2014-15, encapçalat pel direc-
tor territorial Antoni Martí, amb la participació de la Inspectora en Cap, Im-
ma Obiol; la cap de Personal, Cinta Cardona; l’adjunt a la direcció, Fran-
cesc Benet, i el secretari, Jesús Sorribes. 

Homenatge a una cinquantena de mestres i 
professorat jubilats el curs 2014-15 a l’Ebre
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Des de París, aquella mateixa nit,
aquest text que va penjar al seu facebo-
ok i que ens ha enviat per compartir-ho:
‘Estic a Paris� ara mateix i la ciutat és un
caos. Estava fora el carrer quan han
passat els atemptats i, de cop, els
carrers s'han omplert de cotxes de poli-
cia i ambulàncies. Ara, des de l'aparta-
ment s'escolten les sirenes i és que tot
ha passat al centre, just al costat d'on
estem jo i el meu amic Olivier. Han
demanat que tothom es quedi a casa perquè avui París i França viu un dels
atemptats més forts . M'agradaria poder dir que és emocionant, però ine-
vitablement neix la por i tot es torna molt fràgil. Gràcies als amics que us
heu preocupat. Sense la intenció de fer d'aquest escrit algo viral ni res per
l'estil; simplement us explico com em sento i que valoro molt, avui més que
mai, aquelles petites coses que sempre cantem junts. Ganes d'estar amb
tots vosaltres. Gràcies pel vostre suport amics. El meu condol a les vícti-
mes’.

Joan Rovira
Camarles

Divendres 13, dia fatídic a París
Ebrencs i Ebrenques, que estaven a la capital francesa aquest dia, ens expliquen com van viure la tragèdia

‘Sóc de la Sénia i visc a París
des de fa 3 anys i 3 mesos.
Tinc 31 anys. Sóc periodista.
Quan van tenir lloc els atemp-
tats jo era dins un tren de cara
a Estrasburg, on he passat el
cap de setmana, a casa d'una
amiga. Recordo estar al tren
mirant i que el mòbil comencés
a sonar. Tenia mil whatsapp,
missatges al facebook, truca-
des... Va ser quan ens vam as-
sabentar de tot. Vam començar a llegir facebook, twitter, diaris
d'aquí i d'allà i... El primer que vam fer va ser posar-nos en con-
tacte amb les nostres famílies perquè no patissin. En aquell mo-
ment, era tot molt confós. Vam arribar a Estrasburg a casa la
meva amiga i, allà, va ser quan ens vam adonar, realment, de l'a-
bast dels atemptats. I en poca estona, algú va rebre un altre mis-
satge on deia que hi havia hagut un altre atemptat, i després un
altre i un altre. Vaig passar hores i hores contestant missatges
de gent que s'interessava per mi i pels meus amics de París.
Gent que m'escrivia i amb qui feia temps que no parlava. Gent
amoïnada i espantada. Natros ens trobàvem estranys. Ens re-
trobàvem amb amics que feia temps que no veiem i teníem un
sentiment agredolç, la veritat.  I, ara, què? L'endemà només lle-
var-mos, vam mirar les notícies: 130 morts!!! Una esgarrifança
va recórrer el meu cos. Tenia mil missatges més al mòbil i les
notícies no paraven d'arribar. Dilluns a la feina, tothom parlava
del mateix. Gent que coneix gent que ha mort; una amiga que
treballa amb una noia que era al Bataclan i que va sobreviure;
una companya que viu just al costat del lloc dels fets, però que,
per sort, aquest divendres no hi era; una altra companya que té
una amiga que feia d'au pair a una família, on la mare va patir
tres tirs a la panxa, etc. Tothom coneix algú. Fa la impressió que
ho tens a prop, ben a prop. No obstant, la vida segueix. Jo aga-
fo tots els dies el metro per anar a treballar i tornar a casa. La
meva família està preocupada, ho sé, i això és el que em sap
més greu. Penso que no podem deixar que ens afecti. Les nos-
tres vides continuen i no podem sortir de casa pensant què pas-
sarà. El que hagi de ser serà. Per tant, jo prefereixo no pensar-
hi’.

Desi Forcadell
La Sénia

‘Sóc de la Sénia i fa dos
anys i mig que visc a Pa-
rís amb la meva pare-
lla.Tinc 30 anys i treballo
de Responsable de Sec-
tor. El divendres recordo
que estàvem sopant
amb uns amics france-
sos, juntament amb ma
mare que està de visita.
Sobre les 22h, Andrea,
la meva núvia, va rebre
una notificació al mòbil,
la qual parlava d'un tiro-
teig a Paris. Vam deixar
totes les converses
creuades que hi havia a
la taula i vam començar
a seguir les novetats. Cada cop la situació es complicava,
per lo que ens vam quedar fins passades les 12 de la nit a
casa d'ells. Finalment vam decidir anar cap a casa, evitant
de circular per Paris. No hi havia més de 10 cotxes per les
carreteres que vam passar. Les hores posteriors van ser
molt complicades, ja que cada cop la informació donada per
la premsa era més dura i la quantitat de gent afectada per
l'atemptat era superior. Vam rebre molts missatges de fami-
liars i amics per saber com anàvem...’

‘Sóc de La Sénia i fa 2 anys i 5 mesos que visc a París. Tinc 25 i estudio i treballo al mateix temps. Faig un MBA. Sóc enginyera a
EDF (Endesa a Espanya). Em va agafar d’imprevist. I tant que esperava que els jihadistes tornessin a atacar però, al moment que
va passar, no m’ho acaba de creure. Primer vaig sentir una mica de por perquè vaig pensar que pot -ser hi hauria algun ésser esti-
mat al centre de París i vaig patir per ells. A poc a poc vaig anar comprovant que tothom que coneixia estava bé i ja em vaig
tranquil·litzar però al mateix temps, vaig començar a sentir rabia per la injustícia que s’havia comès, perquè igual que han sigut ells,
hagués pogut ser jo. El que em fa més rabia, és que l’EI no només volen matar persones, ells volen matar la llibertat i la nostra ma-
nera de viure. La seva manera de matar (terrasses, concerts...) va molt més enllà que la pèrdua de persones. Unes hores després
vaig sentir un altre cop por per mi i pels que m’envolten, por de perdre la llibertat que gaudeixo, por que Paris no sigui la mateixa,
por de pensar que la meva rutina podria canviar, por d’allò que ens queda per viure i por pel que ens pugui arribar a passar’.

Jofre Tessier
La Sénia

Andrea Benet
La Sénia

‘Em dic Xavier Toset Granell, tinc 36 anys i m'ocupo d'una empresa que es dedica a la renova-
ció d'apartaments. He nascut a Paris i sempre hi he viscut. Els meus pares viuen a Móra d'Ebre
des que estan jubilats, però ja eren de la zona. Tota la família és de la zona (Móra d'Ebre, Móra
la Nova, Tivissa, Benissanet...). Aquest divendres, no vam sortir amb la meva xicota Violaine, i
ens vam quedar a casa a Alfortville perquè estàvem cansats. Abans d'anar a dormir, ens vam assabentar dels atemp-
tats pel Facebook, però no hi vaig creure perquè feien el partit i no estava interromput. Al cap de res vaig començar a
rebre missatges i trucades de gent de Móra que volien prendre notícies de si estava bé. Això em va posar directament
amb la realitat. Un cop més, després de Charlie Hebdo i l'Hyper Cascher, ens tornaven a atacar. Va començar una nit
llarga d'angoixa i d'espera seguin les notícies. Va ser un no parar de sirenes pel carrer, que anaven cap a París. La ten-
sió avança amb la nit amb els números de morts i ferits que no parava de pujar. El sentiment predominant que vaig tin-
dre, va ser la impotència i la rabia. La ràbia pel fet que persones que no han demanat res a ningú i que sol volien pas-
sar-ho bé aquella nit amb amics, acabin morts o ferits per culpa d'uns islamo-feixistes que sol volen provocar el terror i
la desolació. Ha sigut més dur que els atemptats de gener perquè s'han atacat a fets de vida normal i corrent. A gent
com tu i jo. El despertar del dissabte va ser estrany, amb incredulitat fins que tots els canals de la tele i internet em van
posar de nou amb la realitat de la nit passada. Vaig anar a l'oficina a finals del matí per acabar pressupostos i els carrers
estaven deserts. París va ser una ciutat morta. Allò que mai havia vist, ni al gener passat. Pocs dies després, Paris ha
tornat a trobar el seu ritme, però aquesta tragèdia està al cap de tothom. Des de dilluns, hi ha molts més embussos per
les carreteres, molta gent per qüestions de seguretat prefereix el cotxe. Per a concloure, als sentiments de ràbia, frus-
tració, pena i incredulitat, es mesclen unes ganes de tornar a una "vida normal" per a no entrar al joc dels terroristes’.

Xavier Toset
Parisenc amb descendència de Móra d’Ebre
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La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Alcanar, en sessió de data 22/10/2015, va aprovar inicialment el Pla de millora urbana de la Unitat d’Actuació UA-17,
del t.m. d’Alcanar, juntament amb l’informe d’avaluació ambiental que forma part de l’expedient.

Se sotmet aquest expedient a informació pública durant termini de 45 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de l’última publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona i/o en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal a què es refereix el projecte en tramitació, d’acord
amb la informació exigida pels articles 8.5.a) del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’art. 23.3 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.

L’ALCALDE,
Alfons Montserrat Esteller

Alcanar, 13 de novembre de 2015

AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D’ALCANAR
Montsià (Tarragona)

Codi Postal 43530 – C.I.F. – P 4300400 A – Registre Entitats: 01430043

ANUNCI

L'Ajuntament de Tortosa ha
aprovat aquest dilluns, en un
Ple extraordinari, "manifes-
tar el ple suport i l'adhesió"
del consistori a la resolució
aprovada dilluns passat pel
Parlament de Catalunya -i
suspesa cautelarment l'en-
demà mateix pel Tribunal
Constitucional- en què es
"declara solemnement l'inici
del procés de creació d'un
estat català independent en
forma de república" i es "pro-
clama l'obertura d'un pro-
cés constituent ciutadà (...)
per tal de preparar les
bases de la futura constitu-
ció catalana". El text aprovat
l'han remès l'Associació
Catalana de Municipis i
Comarques (ACM) i
l'Associació de Municipis
per la Independència (AMI)
als seus adherits, entre els
quals figura l'Ajuntament de
Tortosa, perquè l'aprovin en
els respectius plens.

Segons nota de
l’Ajuntament, l'acord ha
rebut el suport dels grups
de CiU, ERC i CUP. El grup
de Movem-ET ha demanat el
vot nominal; dels quatre
regidors que té aquest grup,
tres han assistit al Ple, i d'a-
quests, dos han votat a
favor i un altre s'ha abstin-
gut. No s'ha registrat cap
vot en contra. L'únic regidor
del Partit Popular ha excusat
la seva absència al Ple per
motius professionals. 
Els tres regidors del PSC
tampoc han assistit, cir-
cumstància que l'alcalde,
Ferran Bel, ha criticat tot
just acabar la sessió. "Abans
de començar, el portaveu
del PSC m'ha dit que no
assistirien perquè no volien
debatre, fet que m'ha deixat
perplex. Estem davant d'una
actitud de covardia política
que no entenc". En qualse-
vol cas, Bel ha valorat positi-

vament l'acord assolit en el
Ple i ha destacat l'absència
de cap vot en contra.
Per la seua part, el PSC de
Tortosa no ha assistit  al ple
extraordinari urgent convo-
cat a l’Ajuntament de
Tortosa que ha aprovat una
proposta, que ha advertit
que tothom qui la secundi
estarà fora de la Llei.
“Segons el nostre parer, ha
argumentat el portaveu
socialista, Enric Roig,
l’Ajuntament de Tortosa
desafia la legalitat portant a
aprovació una resolució pre-
sentada per Junts pel Sí i la
CUP al Parlament de
Catalunya que, entre altres
coses, declarava un procés
de desconnexió de la resta
d’Espanya i la plena sobira-
nia de Catalunya per no
haver de complir ni les lleis
ni les decisions del Tribunal
Constitucional”. 

Torna a Tortosa
la pista de
patinatge 
sobre gel 

Tortosa aprova donar suport a la
resolució del Parlament 

Que inicia el procès de creació d’un estat independent

Democràcia i Llibertat, la
formació composta per
Convergents, Demòcrates
de Catalunya i
Reagrupament,   a les
comarques del Camp de
Tarragona i Terres de l’
Ebre, ha presentat els
seus candidats a les llistes
de les properes eleccions
del 20 D al Congrés i el
Senat. 
El cap de llista al Congrés
per Tarragona,  i alcalde
de Tortosa,  Ferran Bel, ha puntualitzat que un dels objec-
tius del seu grup a Madrid serà reivindicar i “defensar ple-
nament”, l’ esperit del 27 S, alhora que “mentre seguim
formant part d’Espanya, treballar per resoldre les mancan-
ces i necessitats del territori; com han fet fins ara els nos-
tres antecessors”. 
Bel ha destacat la feina realitzada per Jordi Jané, anterior
diputat al Congrés durant dues legislatures, i actualment
Conseller d’Interior en funcions. Ha subratllat d’ ell “ la seva
constància , dedicació i continua presència del territori en
la defensa de temes de transcendència, com el Corredor
del Mediterrani, el desdoblament de l’ N-340 o l’ execució
de l’ A27”.

Bel: ‘El nostre objectiu
principal a Madrid serà
reivindicar el 27 S’

Democràcia i Llibertat presenta els candidats

El regidor de Comerç de
l'Ajuntament de Tortosa, Emili
Lehmann, acompanyat per
membres de la Federació
Comercial i de Serveis
Tortosa+ i del Club Patí
Dertusa, ha presentat els trets
i les principals novetats incor-
porades a la instal·lació de la
pista de patinatge sobre gel de
la qual la ciutat tornarà a gaudir
en aquesta campanya dels
Nadals 2015-2016. La pista
romandrà oberta des del 4 de
desembre fins la Diada de Reis,
6 de gener. En el primer cap de
setmana d'obertura al públic, la
pista de gel coincidirà amb la
celebració de la Fira de Nadal
al Nucli Antic. D’altra banda,
informar que Tortosa convoca
dues noves jornades de solida-
ritat amb el Gran Recapte
d'Aliments, per al divendres 27
i el dissabte 28. I també que ha
finalitzat la Campanya de
Recollida de Material Escolar
2015 a Tortosa.

El moviment veinal que reclama la gratuïtat de l’AP-7 per solu-
cionar l'alta sinistralitat de la N340 al seu pas per les províncies
de Tarragona va fer dimecres noves protestes amb nous talls
de la via. Van aprofitar la jornada per llegir un manifest  en el
que ‘volem agrair el suport rebut durant tot aquest temps tan
per moviments socials, veïns i veïnes del territori, plataformes,
partits polítics, sindicats, pel que per fer-ho públic i manifestar
aquest suport, evitant mals entesos en el tipus de suport i en
els punts que exigim, agrairíem que firmeu el següent manifest
de recolzament en la demanda de la gratuïtat de l'AP7 per a
tots els vehícles’. El manifest, entre altres punts, demana una
construcció responsable de rotondes i que NO es vincularà la
gratuïtat de l’AP-7 a la construcció d’infraestructures viàries per
al territori. Llorenç Navarro, president de la Federació
d’Associacions de Veïns d’Amposta,  declarava ahir que ‘ni el
Ministeri, ni la Generalitat ni alguns alcaldes estan per la labor.
Aposten per desviar els camions per l’autopista de forma obli-

gatòria, amb boni-
ficacions. Penso
que els interessos
han de quedar de
costat i hem de llui-
tar units. Els polí-
tics han de parlar
clar als seus veïns
i exposar a  qui defensen’. Ahir dijous es van fer nous talls de
la via per la tarde, a les Cases, l’Ametlla i Vinaròs.
Avui divendres, hi ha prevista una reunió d’alcaldes per conti-
nuar parlant de la problemàtica i perque pugui existir un punt de
consens general al que fins ara no s’hi arribat. La reunió serà a
l’ajuntament de l'Aldea, amb l’alcalde d’Alcanar, l'Ametlla,
l'Ampolla, Camarles, Perelló, la Ràpita, Amposta i el de l’Aldea.
A més dels presidents del Consells Comarcals Baix Ebre i del
Montsià. Foto: Sergi Queral. 

Els veïns demanen als polítics a pronunciar-se per l’AP-7
gratuïta i que ho facin ‘adherint-se a un manifest’

‘Els polítics han de parlar clar i exposar a qui defensen’ 

El Govern rapitenc ha presentat en sessió extraordinària del Ple
Municipal una modificació de crèdit extraordinari per a imple-
mentar nous projectes a la Ràpita. En concret, una quinzena
d’inversions que pugen un total d’1.937.129 euros, adreçades
a tirar endavant i iniciar aquells projectes que donen resposta
a les mancances històriques en infraestructures per a usos
socials i esportius, a més de finançar plans d’ocupació per a la
creació de llocs de treball per a la ciutadania rapitenca.
En aquest sentit, l’alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, ha des-
tacat la importància i “respecte” que suposa l’aprovació d’a-
questa modificació de crèdit, però ha ressaltat la necessitat de
“qualsevol Govern municipal de donar resposta a les mancan-
ces històriques que tenim, que tots coneixem i que tots reco-
neixem que són necessaris, no només els grups polítics sinó,
segurament, tota la gent del poble. Perquè tots sabem les
necessitats d’espais per a les entitats esportives i per a les
entitats socials que tenim”.

La Ràpita aprova inversions 
de prop de 2 MEUR 

‘Per cobrir mancances històriques’
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El Fòrum del Talent no deixa indiferent ningú. Per aquelles persones que encara no el
coneixen cal dir que és un projecte que treballa per a la gestió del canvi i la transforma-
ció cultural del territori, de les empreses, persones i organitzacions. I aquesta és el cin-
què any que de manera ininterrompuda ha estat present a la comarca del Montsià. 
En aquesta ocasió l’institut Montsià ha estat el marc on s’ha desenvolupat la sessió sobre
Diners, Consciència i Joventut, a càrrec de Joan Antoni Melé i Santi López Villa. Joan
Antoni Melé, gran impulsor i coneixedor de la banca ètica al nostre país amb Triodos
Bank i que dedica la seva vida al foment de l’economia conscient, les empreses sosteni-
bles i l’educació en valors. I la seva intervenció ha estat molt clara i dirigida sobretot als
assistents més joves. Amb l’objectiu de contribuir al canvi de model des de les seves
arrels, ajudant a què els joves, els seus pares i el professorat puguin crear una conscièn-
cia global que faci el món més just que l’actual. Gabriel Perles, el director del centre, i
Carme Navarro, presidenta del Consell Comarcal del Montsià, han donat la benvinguda a
les persones, i el coach Santi López Villa ha conclòs la sessió. El Fòrum del Talent és una
acció del projecte Montsià Actiu subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, en
el marc del Projecte “Treball a les 7 comarques”, i cofinançada pel Fons Social Europeu.
Refresca’t. L’Oficina Jove del Montsià ha organitzat diferents tallers de curta durada pels
municipis del Montsià sota el nom Càpsules Formatives Refesca’T. Es tracta de cursos
que ajuden a fomentar l’actitud emprenedora dels joves, així com dotar-los de les com-
petències transversals a l’hora de cercar feina. Tens un hobby? Busques feina? Aprèn a
combinar-ho i fer de les teves aficions una manera de guanyar-te la vida. La càpsula for-
mativa «Fes de la teva passió un treball» et mostrarà un exemple d’emprenedoria aprofi-
tant els coneixements que et proporciona una afició. Aquesta sessió tindrà lloc el dia 26
de novembre a les 19.30h al Casal Jove Lúdik d’Ulldecona, i serà a càrrec de Joel Garcia
de La ruta dels 7 Pobles de la Tinença de Benifassà. 
¿Penses que la salut mental està lligada a la corporal? Si et trobes bé, tots els aspectes
de la vida et resulten més fàcils. Aquest és el tema del taller «Mens Sana in Corpore
Sano» que es farà el dia 27 (12h) a l’Espai Jove de la Sénia, a càrrec de Ramon Curto.
Dia Internacional contra la Violència Masclista
Finalment, dir que SIE (Servei d’Intervenció Especialitzada) de les Terres de l’Ebre, SIAD,
(Servei d’Informació i Atenció a les Dones) del Consell Comarcal del Montsià, Pla de
Polítiques de Dones de l’Ajuntament d’Amposta i Lo Pati, Centre d’Art de les Terres de
l’Ebre organitzaren dimecres una jornada en commemoració del Dia Internacional contra
la Violència Masclista sota el nom de Masclismes i TIC: les noves tecnologies des de la
perspectiva de gènere. 

Obertura de diligències de la 
Guàrdia Civil per l’estelada a
l’Ajuntament de Deltebre

Forum del Talent, a la comarca del Montsià

Lluís Soler diu que no té cap intenció de retirar-la

El plenari de l’Ajuntament de
Deltebre ha aprovat les noves
ordenances fiscals amb els
vots favorables de CDC, CE-
Socialistes per Deltebre i PP, i
l’abstenció d’ERC i de la CUP.
Unes ordenances que con-
templen ajuts per a la ciutada-
nia que més ho necessita en
funció de les seves condi-
cions econòmiques i socials.
L’alcalde de Deltebre, Lluís
Soler, ha destacat que “nosal-
tres no pugem ni baixem tri-
buts, el que fem és aplicar la
premissa de què qui menys
pugui menys pagui gràcies a
la posada en funcionament d’unes noves bases socials i d’incentius econòmics per pri-
mera vegada a l’Ajuntament de Deltebre”. D’aquesta manera, les famílies que no puguin
fer front a diferents tributs essencials, com és el cas de l’IBI o les escombraries, es
podran acollir a aquestes bases obtenint una reducció de l’import del tribut o bé, fins i
tot, que no acabin pagant res. Entre les altres novetats més rellevants d’aquestes orde-
nances, destaquen, per exemple, la nova tarifa de les escombraries que aquesta vega-
da, enlloc de tenir una quota fixa de 140€ per a tothom, oscil·larà de forma variable
depenent del nombre d’habitants de la casa i dels seus metres quadrats. Així com també
la incorporació d’una tarifa social per al consum d’aigua amb la qual les famílies més
desafavorides pagaran molt menys, la rebaixa d’un 10% en les escombraries dels
comerços i la inclusió d’una taxa pels habitatges desocupats i en construcció, i de salu-
britat pública per al tractament del mosquit. El portaveu de CE-Socialistes per Deltebre,
José Emilio Bertomeu, ha destacat que “aquestes són unes ordenances molt treballades
tot i que l’any vinent, i a causa de les característiques del nostre municipi, haurem de
copsar si aquest treball es tradueix amb resultats positius per a la ciutadania”. Per la
seva banda, el portaveu d’ERC, Gervasi Aspa, ha manifestat que “tot i que aquestes
ordenances no plantegen una baixada dels impostos de manera directa, confiem que les
bonificacions establertes serveixin per rebaixar la pressió fiscal a la ciutadania”. El repre-
sentant del PP, Joan Bertomeu, ha esmentat que “durant el transcurs de l’any podrem
veure si aquestes ordenances són efectives i si no és així, quan toqui, ja tornarem a par-
lar sobre quins són els canvis que s’han d’establir per a modificar-les i millorar-les”.
Finalment la portaveu de la CUP, Dayana Santiago, ha dubtat sobre la incorporació de la
nova taxa del mosquit i ha destacat que “l’abstenció es deu al fet de què no es puguin
votar en punts separats les ordenances i les bases d’urgències socials, tributs locals i
d’incentius”. 
Complex esportiu municipal i dragatge de la bocana. El plenari també ha aprovat
deixar sense efecte i tornar a iniciar la resolució del contracte que va comportar el tan-
cament del complex esportiu municipal en l’anterior mandat. El tinent d’alcalde d’Afers
Interns i Institucionals, Kilian Franch, ha explicat que “això ha estat conseqüència direc-
ta de la negativa dels grups de l’oposició de celebrar el plenari urgent per resoldre la
resposta a les al·legacions el dia que tocava” . D’aquesta manera, tal i com ha indicat
Franch, s’haurà de “començar de nou amb tot aquest procés amb tot el malbaratament
de temps i diners que això comporta per a la ciutadania i també per als treballadors del
mateix complex esportiu”. Per altra banda, el plenari també ha aprovat una proposta d’al-
caldia que reclama  la realització d’actuacions urgents i també estructurals per al futur
per posar fi a la problemàtica d’accés a la bocana del Riu Ebre. En el mateix plenari
també s’ha habilitat dotació econòmica per a realitzar una acció d’urgència a la bocana
en el cas que l’administració competent no respongui a aquesta petició.

Segons nota de l’Ajuntament de Deltebre, el portaveu del PP,
Joan Bertomeu, ha anunciat que renuncia a l’acta de regidor
deixant, d’aquesta manera, una llarga trajectòria política de tre-
ball per al municipi i la seva ciutadania. 
En aquest sentit, l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha valorat
positivament la tasca i la feina realitzada per part de Bertomeu
i ha volgut donar èmfasi al component més personal de bona
relació durant aquests anys i que, alhora, Bertomeu ha supo-
sat ser un bon mestre polític en molts aspectes des que fa 8
anys Soler va començar la seva tasca a l’oposició com a regi-
dor a l’Ajuntament de Deltebre. Joan Bertomeu, que fou alcal-
de del 96 al 2000, deixa la política municipal, però seguirà
sent el número 2 en les llistes per Tarragona al Congrés. 

Tal com informa ebredigital, l’Ajuntament de Deltebre lamenta l’obertura d’un expe-
dient per part de la Guàrdia Civil, per tindre una estelada penjada a la façana de la
casa consistorial. L’anunci d’aquesta acció el va fer el mateix alcalde, Lluís Soler,
a través de les xarxes socials, on va explicar que la polèmica l’ha obert un veí de
la població després que li recriminés la presència d’aquest símbol. Soler ha recor-
dat en declaracions a Canal Terres de l’Ebre que l’estelada hi és per un acord de
ple que va comptar amb el suport de la majoria dels grups municipals, i argumen-
ta que, per la seua ubicació, no incompleix cap normativa. L’alcalde convergent,
que es defineix com a obertament independentista, admet estar “estupefacte” per
l’obertura de diligències, i avança que no té cap intenció de retirar-la.

Deltebre aprova unes ordenances fiscals amb
ajudes per a la ciutadania més desafavorida 

Bertomeu renuncia a l’acta de regidor
Deixa enrera una llarga trajectòria política al municipi 

‘Qui menys pugui, menys pagui’
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Dimecres passat, va tenir lloc a Gandesa un curs per a
emprenedors i petites mitjanes empreses de la comarca
amb l'objectiu de donar a conèixer les claus per a crear
una plataforma de venda en línia, sota l'organització del
Consell Comarcal de la Terra Alta. Hi van assistir quaran-
ta alumnes, emprenedors i representants de petites
empreses de la comarca, interessats en la temàtica de la
sessió, que ha sigut impartida per consultors de l'empre-
sa TACTIC Consultora Informatica, als locals Centre
Empresarial de la Terra Alta. Aquesta activitat formativa
es tornarà a programar el dia 20 de novembre, de 9.30
h a 12.00 h. Altrament, també s'organitza el curs
"Aprendre a promocionar el teu negoci", que s'impartirà
els dies 25 i 27 de novembre, de 9.30 h a 12.00 h, que tractarà sobre les principals eines de publicitat en
línia, tant gratuïta com de pagament, i l'impacte del SEO. També donarà pautes sobre la publicitat en les dife-
rents plataformes i xarxes socials (Google, Facebook, Google Shopping). Altrament, es donaran a conèixer els
sistemes de correu electrònic i màrqueting MailChimp, que ajuda a arribar directament al client.

Els emprenedors de la Terra Alta aprenen a crear
plataformes de venda en línia

Sota l’organització del Consell Comarcal

En la reunió realitzada aquest passat dilluns , el Consell de la Vila va escollir
les quinze propostes per als pressupostos participatius, les quals seran sot-
meses a votació popular al llarg de la primera setmana de desembre, pro-
cés en el qual hi podran participar tots els veïns i veïnes empadronats a Flix
majors de 16 anys. Com s'indicà anteriorment, foren seixanta-sis el total de
propostes presentades per veïns i col·lectius de Flix. Després d'una primera
selecció efectuada pel Consistori on es descartaren aquelles que no reunien
les condicions de les bases, la resta es va sotmetre a la valoració i votació
dels membres del Consell de la Vila. Algunes de les propostes són les
següents: 
Construcció d'un parc de salut a la zona del poble; Adequació d'un nou cen-
tre de rehabilitació; Habilitar una pista poliesportiva al centre del poble; Xarxa
de comunicació oberta, lliure i neutral de Flix; Posar dobles portes a l'edifici
del Mercat i tires antilliscants a les escales d'accés; Canvi de marcador del
Pavelló i equip de música i megafonia; Il·luminació exterior i museïtzació del
Castell Nou; Nou embarcador a la zona de l'escullera.

El Consell de la Vila escull les propostes
per als pressupostos participatius

A Flix

Un total de 41 cellers de la
Denominació d’Origen Montsant
han aterrat a Barcelona, al
recinte modernista de l’Hospital
de Sant Pau, per oferir un exclu-
siu tast dels seus vins als pro-
fessionals del sector.  
L’acte ha atret un total de 962
professionals de la restauració i

la distribució que han pogut
conèixer de primera mà els vins
que estimen la terra.
Sommeliers, botiguers, restau-
radors i representants de diver-
ses institucions del sector, han
omplert un espai únic que ha
bullit d'activitat fins les 9 del
vespre.

La D.O. Montsant reuneix
un miler de professionals
Al recinte modernista de l’Hospital del Sant Pau

El proper 4 de desembre, i amb
motiu dels 40 anys de l’Hotel
Miralles, a més de voler agraïr la
confiança dipositada a tots els
viatjants comercials que han
passat per la casa, alguns d’ells
cada quinze dies, altres cada
setmana i molts d’ells gairebé
cada dia, “farem un dinar amb
show inclós, per recordar els
vells temps, ja que durant molts

anys ho havíem estat celebrant i,
des de feia uns 10 que ja no es
duia a terme. Un altre motiu era,
també, perquè malauradament
hi ha hagut moltes baixes, for-
mes i sistemes de treballar, etc.
Així doncs, el divendres 4 de
desembre celebrarem un dinar
gairebé de germanor per recor-
dar que seguim formant una
família a Miralles”.

Festa dels Comercials, 
a l’Hotel Miralles

A Horta de Sant Joan, el dia 4 de desembre

EN UN MINUT

*Flix: Protecció Civil de la
Generalitat del Departament
d’Interior va provar ahir
dijous, 19 de novembre, les
sirenes de la xarxa d’alarmes
adscrites al Pla d’Emergència
Exterior del Sector Químic de
Catalunya PLASEQCAT.
*Móra d’Ebre:L'associació
Matem lo Bitxo va celebrar
aquest diumenge una jornada
plena d'activitats a Móra
d'Ebre per recaptar fons per
a la investigació del càncer
infantil. Un total de 856 perso-
nes van participar en una
caminada solidària pel terme i
el nucli urbà de la població, d'
uns 5 quilòmetres de longi-
tud. Prèviament, es va guar-
dar un minut de silenci per les
víctimes dels atemptats de
París. 
*Gandesa: Sota el lema
"Una nova economia basada
en la cooperació" s'ha cele-
brat aquest dimecres al Casal
de la Joventut de Gandesa la
tercera edició de la Jornada
d'Economia de la Terra Alta,
una activitat que ha aplegat
quaranta persones vincula-
des al món de l'empresa i de
les institucions de la comar-
ca. 

Més
notícies
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EN UN MINUT

* UN TOTAL DE 188
ESTUDIANTS DE QUA-
TRE INSTITUTS
EBRENCS participen en el
Dia de la Ciència del cam-
pus Terres de l’Ebre de la
URV. S’han impartit entre
dimarts i dimecres sis
tallers. L’objectiu és divul-
gar i acostar la recerca
que es realitza a la URV als
estudiants de segon  de
batxillerat de les Terres de
l’Ebre d’una manera lúdica i
entenedora, i així  contri-
buir a fomentar  les voca-
cions científiques entre
estudiants que en un futur
molt proper accediran al
sistema educatiu superior.
*ES PROGRAMA LA II
JORNADA D’ARQUEO-
LOGIA i Patrimoni de la
Guerra Civil al Front de
l’Ebre. Una Jornada centra-
da en l’estudi de les fosses
comunes que, de la ma ̀ de
destacats professionals en
l’am̀bit nacional i internacio-
nal, pretén fer una aproxi-
mació científica des de l’ar-
queologia i l’antropologia
forense. Tindrà lloc demà
dissabte, a l’Auditori Felip
Pedrell, de Tortosa.
*LA 17A FESTA DE L'OLI
de la Fatarella i Mostra de
Productes Artesanals i
Tradicionals, tindrà lloc els
dies 5 i 6 de desembre.
*EL DIA 25 DE NOVEM-
BRE, a les 18 h, a la seu
del Consell Comarcal de la
Terra Alta se celebrarà l'ac-
te commemoratiu del Dia
Internacional per a
l'Eliminació de la Violència
envers les Dones a la
comarca. 
*El campus Terres de
l’Ebre de la URV celebra
amb un concert gratuït de
Pepet i Marieta i B-SOS el
seu desè aniversari. Fou
ahir al pavelló firal de
Remolins. En aquests
anys, s’han llicenciat i gra-
duat 1.262 persones.

Més
notícies

Unió de Pagesos ha reclamat al departament d’Agricultura extremar les prevencions i els con-
trols per tal de prevenir la introducció de plagues devastadores per als cítrics, com el greening
o HLB, una malaltia molt destructiva a nivell mundial per a aquest conreu, que es caracteritza
perquè apareixen taques grogues als fruits. Aquesta plaga no té cap tractament fitosanitari, i
els arbres moren en un període de temps relativament curt, amb el consegüent perjudici per als
productors. Tant a Catalunya com a la resta de l’Estat no hi ha constància que hagi afectat con-
reus de cítrics. El sindicat va plantejar ahir als responsables d’Agricultura, en una reunió de la
Taula sectorial dels cítrics a Amposta, que els controls per evitar l’entrada de plagues siguin fins
i tot més estrictes que els previstos en el Pla Nacional del ministeri d’Agricultura, i que també
s’estenguin a les parcel·les abandonades o que no es cultiven. Unió de Pagesos també va dema-
nar a Agricultura que recuperi les previsions de collita en cítrics, que es van deixar de realitzar
fa tres o quatre anys, i que són bàsiques, tant per als citricultors com per les Organitzacions de
Productors, per poder planificar la campanya o preveure la possible dinàmica del mercat (preus
de mandarines i taronges en fresc, de taronges per suc, retirades del mercat, etc.). El sindicat
també va traslladar al Departament la necessitat de crear i donar força a la marca Cítrics de la
Reserva de la Biosfera de Terres de l’Ebre. Unió de Pagesos considera que no es pot desapro-
fitar l’oportunitat que ofereix aquesta qualificació aconseguida pel territori i aposta per promou-
re la comercialització de cítrics produïts a l’Ebre a través d’aquesta nova marca.

Unió de Pagesos reclama controls estrictes per
impedir que arribin noves malalties en cítrics

El proper dijous 26 de novembre l’equip del Síndic de
Greuges de Catalunya serà a Roquetes.
‘Atendrem les persones que vulguin fer consultes o pre-
sentar queixes contra una actuació de l’Administració
pública i també contra les empreses que presten ser-
veis d’interès general (llum, aigua, gas, etc.)’.
Les visites s’atendran a l’Ajuntament antic, carrer
Canal, 11.
Prèviament, cal concertar l’entrevista trucant al telèfon
gratuït:
900 124 124
o enviant un correu electrònic a
sindic@sindic.cat

El Sindic, a Roquetes
El dijous dia 26 de novembre

Dilluns es van iniciar a
Alcanar les XXII Jornades
Citrícoles, organitzades pel
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i
Alimentació (DARP). El pro-
grama d’aquesta nova edició
s’ha estructurat en dos
grans blocs on s’abordaran,
d’una banda, les amenaces
que afecten el sector (noves
plagues i malalties) i, d’altra,
les noves oportunitats (plans
de lluita i noves varietats). 
La inauguració (imatge de la
foto) va anar a càrrec de la
directora dels Serveis
Territorials del DARP a les
Terres de l’Ebre, Teresa
Sabaté, i del regidor
d’Agricultura, Jordi Monfort.
Tot seguit, els doctors de
l’IRTA Maria Teresa Martínez
i José Miguel Campos van
impartir la primera de les
conferències que va tractar
sobre la psila africana,
Trioza eryetreae, vector de

la malaltia Huanglongbing.
Dimarts van haver-hi dos
conferències sobre el pla de
lluita nacional contra la plaga
Huanglongbing i la nova
malaltia Xylella fastidiosa. En
l’apartat de noves oportuni-
tats en el sector, la con-
ferència de dimecres va
tractar sobre les noves
varietats de cítrics per tal
afavorir la desestacionalitza-

ció de la producció. Com a
novetat, aquest any les
Jornades recuperen la cele-
bració d’una taula rodona on
representants de diferents
sectors analitzaran la situa-
ció actual dels cítrics i les
perspectives de futur.
Aquesta taula sectorial es
va celebrar ahir dijous i va
clausurar la 22a edició de
les Jornades.

Oportunitats, amenaces i nous reptes de
futur, a debat en les 

XXII Jornades citrícoles d’Alcanar
Organitzades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Més Ebre recomana

VEGEU ENTREVISTA A CONTRAPORTADA.

18 de novembre comença el nou cicle de Cinema al Pati dedicat
a la violència de gènere amb una jornada sobre masclisme i TIC.
Enguany aquest cicle farà especial esment al tema del tràfic d’és-
sers humans amb finalitats sexuals amb la projecció de la
pel·lícula Chicas 24 horas de Mabel Lozano i la presència d’una
representant del programa Sicar.cat.
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Isabel CarrascoCRAC de la setmana: Nassim i Nayara 

«EL RECONEIXEMENT A LA CONSTÀNCIA»

Nayara 17 anys i Nassim
15 anys, són dos ger-
mans no biològics que
porten 16 i 14 anys res-
pectivament, amb la
família Rosales i, que en
aquests últims 4 anys,
han estat 3 cops seguits
campions de Catalunya,
sub-campions d'Espanya
2014, campions
d'Espanya  2015 i aquest
passat divendres, de 160
participants en cadira de
rodes de diferents paï-
sos, van quedar 5è al
campionat del món a
Roma, sent la primera
parella d'Espanya que
participa en la categoria
de Wheelchair (cadira de
rodes).

Més Ebre: A quina edat
vau començar?
Nayara: Als 3 anys vaig
començar ballet, als 7
anys, amb la modalitat de
rock acrobàtic, vaig parti-
cipar al campionat del
món a la república Txeca,
i als 9 anys em vaig iniciar
al ball de saló
Nassim: Jo, acompanyat
dels pares, anava a veure
la meva germana. Llavors,
un dia, el professor em va
dir: i tu? No t'agradaria
ballar? I així vaig
començar. Fa 4 anys que
ballem junts.

ME: En quina categoria
esteu?
Tots dos a la vegada:

Estem a l'elit! (i riuen).
Ballem i competim amb
parelles que arribem fins
als cinquanta anys i també
professionals.

ME: Quantes modalitats hi
ha?
NY: El wheelchair duo,
Combi Standard, Combi
Latin, Estil lliure i
Individual. Jo ballo en
Combi Latin i Combi Estil
Lliure.

ME: Quantes parelles, en
modalitat wheelchair, hi ha
actualment?
NS: Molt poques. A
Espanya només 4 o 5, tot
i que vam arribar a ser 8 i
10 parelles .

ME: Nayara tu ja estàs a
escala professional, no?
NA: Sí, he fet els 8 cursos
de la Royal Academy de
Londres. Ara, estic fent
primer de professional i
en ball esportiu estic en la
categoria A Nacional, a
més del Wheelchair .

ME: La Royal Academy, a
Londres?
NA: Nooo, això costaria
molts diners! Cada any
venia una professora
d'Anglaterra a examinar-
mos.

ME: Quantes vegades
entreneu?
NS: Venim 3 cops a la set-
mana a Making Dance de

Roquetes amb el nostre
entrenador Eduard
Casasampere.

ME: La teva cadira
Nassim, que té d'especial?
NS: L'ha fet el meu pare.
Està feta de 3 cadires
diferents. Les rodes de
davant son més petites,
porta només una roda en
lloc de dos, és més ràpida
pels girs i més lleugera.

ME: I els estudis? Com
van?
NS: Jo faig l'ESO.
NA: Jo he començat el
Batxillerat artístic.

ME: El vostre somni?
NA: El 26 de març del
2016 serà la copa del
món a Holanda, ens agra-
daria molt trobar patroci-
nador o espònsor per
poder ajudar als nostres
pares que s'han sacrificat
dia a dia, durant aquests
anys, per fer dels nostres
somnis una realitat.
NS: Sí, els pares han de
multiplicar les despeses
per 2! Seria fantàstic tenir
ajudar per seguir enda-
vant.

ME: Aquests joves que en
només 4 anys, han arribat
amb constància, disciplina
i dedicació, a ser recone-
guts a nivell mundial,
necessiten patrocini per
seguir endavant. Qui s'a-
punta? 

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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La Cava va guanyar la Riera i porta 14 punts de 18. Està en pro-
gressió. Diumenge va fer vibrar a la seua afició com feia temps.
Ferran, de penal, va marcar l’1-0. Abans del descans, va arribar la
jugada polèmica amb l’expulsió del local David (36’). La seua ex-
pulsió, causa-efecte per una acció d’un rival, va molestar a l’afició
local perquè el jugador de la Riera va sortir impune del conflicte.
A la represa, tot i que la Riera va empatar, la Cava, amb deu, va
ser un equip orgullós i lluitador, com li agrada a la seua afició. I va
treballar al màxim, amb molta intensitat, fins que Jaime, ja en bon
estat de forma, va assistir a Eric que va marcar un gol d’or. Impor-
tant per ell i per l’equip que va ser acomiadat entre aplaudiments
per recompensar el seu esforç i la seua dinàmica actual. 

La Cava fa gaudir a la seua
afició amb una victòria èpica

Chimeno fa el miracle
2-1, CONTRA LA RIERA, AMB 10 DES DEL 36

El Camarles, 3 punts de 18, s’ha estancat en els darrers partits quan
està sent irregular i quan està cometent massa concessions defensi-
ves que el rival aprofita. Ferreres, debutant i que va aportar molta
presència ofensiva, va empatar el primer gol vallenc. Però a l’inici de
la represa, un Camarles fred (no és el primer cop que li passa) va re-
bre dos gols que ja van deixar el duel molt coll amunt. Teixidó va es-
tablir el 4-2 però acte seguit va arribar el quart gol local que decidia
el partit per al conjunt de López. Els camarlencs, que diumenge re-
ben el Cambrils, tenen la baixa de Sergio Ruiz, amb rotura als isquios. 

El Camarles paga cares les seues 
errades defensives, a Valls (4-2)

DEBUT DE FERRERES, AMB GOL

El Catalònia necessitava el triomf, i va aconseguir-lo al camp de l’Hos-
pitalet, diumenge (0-1). Un gol de Toni Ondazabal va valdre un triomf
que era vital per agafar aire i esvair dubtes després de quatre jorna-
des sense conèixer la victòria. I més tal com està la situació dels
equips tarragonins de la Primera catalana. 

A la represa, Toni Oruj va acabar jugant amb quatre davanters i l’-
Hospitalet va pressionar molt amunt, creant diverses situacions de
gol. El Cata, no obstant, va estar ferm en defensa i va sumar una
victòria treballada. Una victòria dedicada per a Toni Melero, exjugador
i exdirectiu del club de la Santa Creu. 

El Catalònia es retroba amb el triomf,
després de quatre jornades

VICTÒRIA DEDICADA, A HOSPITALET (0-1)

L’Ampolla guanyava 3-0 al descans. Àlex, un jugador visitant en
pròpia porteria i Robert van marcar. Però a la represa, el Ràcing
Bonavista va remuntar,. empatant i tenint opcions per a fer e. 3-
4. També és cert que l’Ampolla, a darrera hora, va reaccionar i va
disposar d’una ocasió amb un gol anul.lat per l’àrbitre que “enca-
ra no entenem perquè”. Baltasar Capera, tècnic local, comentava
que “quan no es juga bé i no es domina el joc, et poden remuntar
un 3-0 que, cal dir, que fou més per concessions del rival que per
mèrit nostre, a la primera meitat. Una llàstima perquè una victòria
ens hagués anat bé pels partits que ens venen ara”. 

L’Ampolla veu com se li escapa un 3-0,
a la represa, contra el Ràcing

AL FINAL, GOL ANUL.LAT MOLT DISCUTIT

El Jesús i Maria rebrà diumenge
(11.30 h) en el derbi. Un partit
en el que els dos equips busca-
ran la victòria per motius dife-
rents. El Jesús i Maria per con-
solidar-se a la part alta de la
taula mentre que l’Amposta per
impulsar-se i tenir opcions de
sortir de la baixa.

El Jesús i Maria arriba al der-
bi després de perdre al camp
del Vilanova (1-0), amb gol de
penal. ‘Abans hi havia fora de
joc. A més també van haver al-
tres jugades polèmiques com
un possible penal no xiulat”,
deien des de Jesús i Maria on

es considerava que “es va per-
dre però vam fer la millor sego-
na part del que portem de cam-
pionat, amb domini del joc i
ocasions, però no vam poder
empatar”. El J. i Maria ha fitxat
a Jusi Gavaldà, exjugador de
l’Ascó i que estava al Morell.
Ivan Gonzalez va tornar a jugar
després de la lesió. Van ser bai-
xa Borrull, Cornejo, Gallego i Ar-
turo. L’Amposta, per la seua
part, va perdre a casa contra el
Suburense (0-1). No va merèi-
xer la derrota en el debut de Be-
to a la banqueta. El porter visi-
tant fou el jugador destacat.

J. i Maria-Amposta, el derbi
Jusi (Morell), fitxatge dels de l’Aube

DIUMENGE 11.30 H

La Rapitenca va guanyar al
camp del Catllar (2-3) i ja puja al
cim classificatori, amb els ma-
teixos punts que el Suburense,
el líder. Guiu va marcar aviat
però Cristan empatava abans
del descans. Carlos feia el 2-1 a
la represa i el partit va ser trepi-
dant, amb molt de ritme. La Ra-
pitenca, amb el seu estil, va as-
setjar l’àrea local i el Catllar,
amb espais i opcions de contra,
va poder sentenciar amb una re-
matada al pal. Manolo Puig, a la
sortida d’una falta, va empatar. I
Andreu Guiu (a la foto), poc des-

prés, va aconseguir el 2-3 da-
vant de l’euforia de tot un equip
que fa pinya i que està enlairat.
La Rapitenca, en ratxa, rebrà
diumenge el Castelldefels. Sergi
José, ara al Burriana, podria es-
tar en l’òrbita per a tornar. 

L’Ascó, malgrat millorar i tenir al
rival tancat, no va poder puntuar
en la seua visita al camp del Ru-

bí (2-0) i, d’aquesta forma, se-
gueix en dinàmica negativa (2
punts de 15).

Rapitenca, colíder
Diumenge rebrà el Castelldefels (12 h)

VA VÈNCER AL CATLLAR (2-3)

No hi ha reacció
L’Ascó perd a Rubí (2 punts de 15)

TERCERA DIVISIÓ

El Tortosa va sumar una victòria amb doble valor contra el R. Bítem (4-1). Una victòra que,
per la forma, dóna molta credibilitat al líder i al seu projecte actual. I això que el R. Bítem,
malgrat jugar molt endarrerit amb un 5-4-1, es va avançar aprofitant Miguel una errada en
cadena del Tortosa darrera. De les poques que comet en zona d’influència el conjunt roigi-
blanc. Va ser la única opció visitant. Amb el 0-1, quan els locals pitjor estaven, una geniali-
tat del geni Chillon, amb un gol de 30 metres, va valdre un empat que al Tortosa li va donar
molta força. Els darrers minuts de la primera meitat ja van ser d’arribades d’un Tortosa que
va tenir dues opcions. A la represa, després d’un inici igualat, amb un R. Bítem un xic més
posat, una doble pèrdua visitant i un replegament deficient van propiciar una jugada d’esco-
la del Tortosa, extraordinàriament culminada per Ives. L’argentí va sortir a la represa i va do-
nar la qualitat necessària. Van ser 15 minuts de fàbula per al líder que, de penal, sentencia-
va, i que, poc després, en una magnífica contra portada per Chillon per la dreta i definida
per Ives va sentenciar i s’afiança en el liderat, deixant un rival directe a vuit punts. En la pro-
pera jornada, històrica visita del Tortosa (5 victòries seguides) al camp del Godall, per pri-
mer cop en partit oficial. 

Un altre pas endavant ferm del Tortosa
EL LÍDER VA SUPERAR EL R BITEM A LA SEGONA PART (4-1)

L’Ascó no reacciona. Va perdre a Rubí

El Gandesa va golejar el Go-
dall, obtenint la golejada de la
temporada (7-0). No va ser un
partit trampa perquè els locals
van estar molt endollats des de
l’inici i, com és habitual, al minut
20 ja guanyaven 2-0, gols de
Gumi i Cristian. Dilla s’estrenava
al 23 i feia el 4-0 a la mitja hora.
A la segona meitat va baixar la
intensitat després de que aviat, Dilla va marcar el 5-0. L’hortolà Vives va fer el sisè gol amb una cen-
trada xut i finalment, el pichichi Dilla va establir el 7-0 i va culminar un pòquer de gols. Dilla, que va fa-
llar un penal, ja en porta 14 i és el pichichi del grup. El Gandesa es consoldia a la segona plaça, a dos
punts del líder. És el seu rival més directe. Són set victòries i un empat. Diumenge fou un dia amb
gran ambient amb la presentació del futbol base. El cor gandesà batega amb força. 

Gandesa: a l’estel.la del líder
VA GOLEJAR EL GODALL (7-0) I ESTÀ A DOS PUNTS

L’Ulldecona no va sortir amb
la intensitat adequada i l’Alca-
nar, amb gols d’Adrià (10),
Souphine i Ivan Diaz es va po-
sar amb l’1-4 a la segona mei-
tat (63’). Llavors, ni el més opti-
mista comptava amb una
remuntada. Era un miracle. I el
miracle el va protagonitzar Chi-
meno que aviat va marcar el 2-
4 i acte seguit el 3-4. De penal,
va aconseguir l’empat. I en els
darrers minuts, amb un Ullde-
cona abocat, els locals van te-

nir dues opcions per guanyar.
Diumenge, derbi a Bítem en-

tre dos equips amb igualtat de
punts. Sergi Navarro, tècnic de
l’Ulldecona, viurà un partit espe-
cial: “vaig estar molt bé a Bítem
i sempre guardaré grans re-
cords dels dos anys, tant per-
sonal com esportivament, so-
bre tot la temporada passada
quan vam acabar tercers no-
més per darrera del Vilaseca i
Jesús i Maria. Diumenge serà
un dia de retrobament i espe-

cial però ara estic a l'Ulldecona
i, com és lògic, anem a traure
un bon resultat i a intentar sor-
pendre'ls. Ells, jugant, a casa,
són un equip fort i que, a més,
buscarà refer-se de les dues
derrotes".

AMB TRES GOLS, VA IGUALAR UN PARTIT EN QUÈ L’ALCANAR GUANYAVA 1-4

El porter Selu ha causat bai-
xa del CD la Cava. La junta diha
accedit a donar-li perquè el por-
ter estava il.lusionat en fitxar en
un equip de categoria superior.
No obstant, s’ha considerat
que la gestió del fitxatge s’ha-
gués pogut efectuar d’una altra
manera tenint en compte, a
més, les alçades de lliga en les
que ja s’està. Marc Masdeu,
porter amb molta projecció, té
ara plena confiança. 

Selu és baixa i va
a l’Amposta

L’Ulldecona, que ha tingut
la baixa de Santi (fitxa amb
el S. Bàrbara) visita el R.
Bítem, partit especial per al

tècnic Navarro

Proper partit
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L’opinió de Joaquin Celma. EL MINUT 91

Jo ja vaig avisar a principi de temporada, la Rapitenca podria ascendir. D’entrada,
està sorprenent, no ja pels resultats, que són molt bons, l’equip és un dels líders, si-
nó pel seu joc. M’atreviria a dir que en algun partit s'ha vist gairebé futbol de Sego-
na divisió B. M'han dit dos aficionats que han gaudit més aquesta temporada en els
cinc partits disputats a casa pel joc desplegat que en les dues últimes temporades.
El partit del Lleida, que va guanyar l’equip rapitenc, els aficionats fins i tot perdent
haguessin sortit contents. Encert total el fitxatge de Nando Crespo, mister que li
agrada tocar la pilota i el futbol combinatiu, amb moviments precisos dels seus juga-
dors. L'afició de la Rapitenca està gaudint al màxim. 
A la Rapitenca tots són bones notícies, el futbol base millor que mai, juvenil, cadet i
infantil al pòdium de la classificació de la Preferent i cada temporada en augment de
jugadors d'altres localitats. Un 50% ja són fora de la Ràpita i deu de la província de
Castellon i tenen fins a un canari. En total, 260 jugadors. L'altra bona notícia en
aquest club que aquest any el dèficit quedarà a zero, dels 40.000 euros que s'arros-
segava fa tres temporades. Els números ja quadren i per això està don Ramon, el seu
president, que porta el club a mil·límetre, ell i el seu comptable fan numeros tots els
dies i aquests són el pressupost del club 190.000 euros, amb els ingressos de les
quotes del futbol base i més els 503 socis, amb l’ajuda de l'ajuntament important i
generosa, més publicitat i espònsor ja cobreixen les despeses. Sort que està Don Ra-
mon per quadrar els comptes i al mateix temps tenir controlat i lligat al seu secreta-
ri tècnic que per si ell fora, seria capaç de portar la meitat de tropes de jugadors de
molt ‘cache’. És la seva passió; ell i en gaudeix: "Jo me n’aniré d'aquest club quan
aconseguim la promoció per a la Segona divisió B", em diu. ¿On és l'èxit d'aquest club
que s'ha menjat la flor i nata del planter comarcal i ha agafat el poderio del futbol
ebrenc davant d'un Tortosa que era el rei dels reis? Molt senzill en tres persones que
es porten molt bé: Ramon seu president que està envoltat d'una junta que són qua-
tre gats però bons. Fernando,el  seu secretari tècnic, un venedor nat; un rapitenc de
soca-rel i Coto, l'alma mater del futbol base que està demostrant a tot Catalunya que
la Rapitenca ja té un segell important en el territori de les quatre províncies. Què pas-
sarà quan aquests personatges marxin? Don Ramon em diu: "Mentre el cos aguanti,
intentaré estar aquí". Fernando és més feliç que una mona amb cent plàtans i Coto
vol seguir progressant al planter amb la il.lusió de tenir un segon camp en màxim tres
anys i per fi comptar amb un filial l'esdevenidora temporada, perquè juguin els que
puguin arribar al primer equip. Aquest club va arribar a tenir 900 socis, en l'època
daurada de Tercera. Avui han baixat gairebé a la meitat, la passada van causar bai-
xa 100 socis, aquesta temporada la sangria va acabar. La massa social de futbol ba-
se creix, el degoteig de socis finalitza i si el equip segueix il·lusionat i si es puja a Ter-
cera, pot augmentar. La pregunta que vostès es faran: ascendirà la Rapitenca? És
aviat per dir-ho però pinta molt bé, la segona volta, aquest equip anirà com una mo-
to. Si els que comanden la nau porten ja nou anys en aquest club, Coto, Ramon i Fer-
nando poden aconseguir més fites si s’ho proposen. Sempre s'han envoltat de bons
entrenadors: Teixidó, Garcia Sanjuán, Delfin i ara Nando i els seus tres ajudants. 
El que va demanar Nando li ho han hagin concedit: Òscar, Guiu, Puig, Genís, Vilano-
va, Ángel i va demanar més i li van portar a Marquès i Oriol i ara vol a Cristina Ven-
tura i també li portaran. Aquesta setmana, dels 17 equips d'aquest club van guanyar
14. Viu un moment dolç, esperem que no descarrili.
1A CATALANA. AMPOSTA I JESÚS I MARIA   van fregar l’empat. Almenys l'Amposta no
va perdre per golejada i va donar bona imatge. Diumenge, partit complicat en el der-
bi a Jesús i Maria. Crec que guanyarà l'equip de Beto. Queda confirmat que Teixidó
no era l'únic culpable. El Jesús i Maria va merèixer empatar a Vilanova. Va tenir oca-
sions; també destacar el mal arbitratge. La Rapitenca va remuntar el 2-1 en els úl-
tims minuts, va marcar el seu primer gol Manolo Puig i això que és tímid. Guiu va fer
la resta.
2A CATALANA. ULL AMB ELS DE LA PART DE BAIX. Segueix la tònica d'aquesta lliga
entre els 11 principals classificats, 9 ebrencs. Però sóc realista. Ull Roda, Valls, Ca-
nonja, Hospitalet, Torreforta i Bonavista que ja veuran com aniran pujant llocs, fitxa-
ran. Els sobren jugadors per la seva zona. El Remolins-Bitem es va avançar en el mar-
cador però el Tortosa va remuntar. Aquest equip no el para ningú per l’ascens. És el
futbol, l’Ampolla guanyava 3-0, es va relaxar i quan se’n va adonar, el rival els va em-
patar. Té un calendari mortal: La Riera, la Cava, Gandesa, Tortosa, Ulldecona, Cam-
brils i Valls. Perdia 1-4 l’Ulldecona i va remuntar gràcies als canvis que va fer el mis-
ter. Chimeno va marcar 3 gols, enfront d'un Alcanar que segueix donant guerra cada
jornada, mentre el Cambrils és la decepció ja porta tres partits empatats a casa. Gan-
desa porta vuit jornades invicte i agafa molta distància del 4 classificat. Aquest Ca-
marles no arrenca, tot i el debut de Ferreres que va marcar el gol i va ser el desta-
cat. Només una victòria en les últimes set jornades i una defensa que no va estar fina.
Important victòria del Catalònia que portava quatre jornades sense guanyar.
3A CATALANA. SEGUEIX LA IGUALTAT. Només queden quatre equips imbatuts: Móra
la Nova a casa i Roquetenc i S. Bàrbara en camp contrari. L’únic equip que quedava
imbatut, el Roquetenc, va perdre davant d'un Vilalba que a casa no guanya però en
camp contrari està que se’n surt amb quatre victòries. L'equip de Subi, desconegut.
El de Robert, meravellós. El Flix va jugar el primer partit com a local al camp del Mó-
ra d’Ebre i va assolir una  victòria que li donarà ales. Va guanyar a un Deltebre que

Aquesta Rapitenca enamora

no sap el que és guanyar en camp contrari. Després de tres jornades sense guanyar,
el Perelló va vèncer a Campredó que amb aquest resultat es queda mig ko. Ull amb
aquest Aldeana que fa vuit jornades invicte, va empatar davant d'un S. Bàrbara que
mo acaba de despegar. Només una victòria en les últimes cinc jornades. Després de
sis, el Corbera va aconseguir la seva primera victòria però va suar tinta per guanyar
el Jesús i Maria B. Atenció amb el Batea després del correctiu de la setmana passa-
da van despertar amb 9 gols i set en la segona part i això que a Agus  el van retirar
al minut 65. Horta i La Sénia van empatar en un partit on va regnar la boira. 
400 espectadors en el derbi de Olimpic-Móra la Nova, l'equip de Muñoz segueix la se-
va ratxa de vuit jornades invicte. Ara sabrem si l’Atmella és un bon lider, següents par-
tits jugarà amb el Batea, Olimpic, Perelló, Flix i Roquetenc, aquesta setmana va vèn-
cer al camp de l’Ascó, equip que en les onze jornades ha marcat. El seu mister Ruben
em diu "Jo no he vist que l’Ametlla sigui superior per guanyar 1-3, però va aconse-
guir-ho”.
Un entrenador de Tercera catalana quan li vaig preguntar quin era el secret del seu

equip per a guanyar, em va respondre: ‘actitud, actitud i actitud. Es com si vas a per
una tia, el mateia. A per totes!”.

TERCERA CATALANA

L’Olimpic continua imparable. Va
golejar en el derbi a un Móra la
Nova que va estar de resaca de la
golejada al Batea. I això que es va
avançar en el marcador amb gol
d’Aleix. Però l’Olimpic va insistir i a
còpia d’empenta va remuntar
amb el 3-1, abans del descans.
Sergi Vila (2) i Dani van marcar.
Avançada la represa, Sergi feia un
hat-tric (6 gols en dues jornades) i
sentenciava. La festa va ampliar-
se amb el 5-1, de David. Alei xre-
duia distàncies en temps afegit.
L’Olimpic, 18 punts de 24. 

Partit tàctic i igualat entre dos aspi-
rants a lluitar per places d’ascens.
Dani Porcar va fer l’1-0 però el rapi-
tenc de l’Aldeana, Marc Garcia, feia
l’empat. El partit estava obert.
L’Aldeana, ben posada, va fer l’1-2
obra de Didac. A la represa, De la
Torre, inspirat, va empatar. Darrera
mitja hora intensa en què tot hagués
pogut passar. Al final, empat.
L’Aldeana porta 20 punts de 24.

S BÀRBARA-ALDEANA 2-2

El Roquetenc, després de guan-
yar a Jesús i Maria, va afrontar el
partit un xic acomodat. I el
Vilalba, que s’adapta millor com a
visitant, va estar ben posat i va
anar per feina, amb més actitud i
intensitat. Abdul i John van posar
el 0-2 que reflectia l’estat d’uns i
d’uns altres. Povill, amb un dit de
la mà fisurat, en la jugada del pri-
mer gol, va haver de ser substi-
tuït. Johan i Abdul, amb control
màgic, van fer el 0-4 a la represa.
El Roquetenc reaccionà en els
darrers minuts amb gols de
Pardo i altres ocasions davant
d’un Vilalba ja més relaxat que va
tenir una opció clara a la contra. 

El Perelló va sumar tres punts
vitals perquè va guanyar fora des-
prés de les darreres derrotes en
els desplaçaments. Magí, molt
aviat, va marcar el 0-1, i Arnau va
fer el segon a la mitja hora. El
Campredó, més posat que en les
últimes jornades, va respondre
però sense culminar les situacions
que va poder crear. Malgrat inten-
tar-ho a la represa, el gol local no
va arribar i el Perelló va sentenciar
amb el gol de Magí, segon que va
feia dissabte. I important per la
seua confiança. 

L’Ametlla va guanyar al camp de
l’Ascó, en un partit igualat en el
que l’efectivitat dels visitants va
ser clau. Rullo va obrir el camí
amb dos gols en cinc minuts.
Desconcert dels locals que, no
obstant, van entrar en el partit
amb el gol del pichichi Oriol. Amb
l’1-2, el partit va estar obert. De
l’empat, es va passar a l’1-3 obra
de Froi amb assistència d’Igors.

ASCÓ-AMETLLA 1-3

El partit a la primera meitat enca-
ra va estar igualat. Jordi Vilanova
va fer l’1-0 i Agustí, de penal, va
marcar el 2-0 abans del descans.
Aquest gol va fer mal al Ginestar
que va acusar el 3-0 a l’inici de la
represa. A partir d’aquí, vendaval
local amb dos gols més d’Agustí
que en va fer 4 i que ja en porta
19. Enric, David, Arnau i Adrià
Sunyer van marcar els altres. El
Batea segueix de prop el líder.  

BATEA-GINESTAR 9-1

L’Horta es va avançar aviat amb
un gol de Manel. No va saber
encarrilar el partit i la Sénia, en el
darrer tram de la primera meitat,
va guanyar metres fins que
Ramon va empatar al 43. A la
represa, la boira espesa va fer
impossible poder jugar. El partit
es va acabar però sense visibilitat. 

El Flix va guanyar el Deltebre (2-1) en
un partit que va disputar com a local
a Móra d’Ebre. Joan Porta va fer l’1-0
i Edgar empatava a la represa, quan
els visitants van millorar. Amb l’1-1, el
partit va estar obert. El Deltebre va
poder marcar l’1-2 però el Flix, amb el
cor, va aconseguir la victòria amb el
segon gol. Un triomf molt valuós per
agafar impuls. El Deltebre no pot
encadenar la segona victòria. 

El Corbera va guanyar després de sis
jornades sense fer-ho (2 punts de 18).
No va ser fàcil. El J i Maria va fer una
bona impressió. Nicola feia el 0-1.
Roger, Amado i Gordo van remuntar.
Rullo posava el 3-2 abans del des-
cans. Però Roger feia el quart per als
loacls. Rullo va marcar el 4-3 i els de
l’Aube que van tenir l’ocasió per
empatar. 

Victòria de líder Tempesta a la represa Podia passar de tot

ROQUETENC-VILALBA 2-4

Actitud
CAMPREDÓ-PERELLÓ 1-3

Més encert visitant
OLIMPIC-M NOVA 5-2

SúperOlímpic

HORTA-LA SÉNIA 1-1

Emboirats

FLIX-DELTEBRE 2-1

Victòria ‘local’ del Flix

CORBERA-J I MARIA 4-3

Torna el triomf

-Carlos Gilabert va debutar
amb el Roquetenc en el

retorn al club en el que es va
criar deportivament.

-Santi Sancho, davanter que
va ser una de les claus de

l’ascens de l’Ulldecona la tem-
porada passada, ha fitxat
aquesta setmana amb el 

S. Bàrbara.
-Demà dissabte, derbi al cim
de la taula. El líder Ametlla
rebrà el Batea, segon.

-Ramon Grau, exGandesa,
exMóra la Nova i exFlix, i que
ara estava a l’Hospitalet,  ha

fitxat amb el Corbera. 

QUARTA CATALANA

Demà s’enfronten els dos primers classificats i aspirants a l’as-
cens: el Catalònia rebrà el Pinell.  Els de la Santa Creu van guan-
yar a Camarles per 1-3, havent de remuntar amb gols d’Aleix i de
Toni Barberà. Mamadou, al final, va aconseguir l’1-3. El Pinell va
vèncer 2-0 a un Roquetenc que mereixia més i que va estar mi-
llor que un conjunt local que fou més efectiu que no pas brillant.
L’Arnes puja a la tercera plaça després de guanyar al Xerta amb
tres gols de Miquel. El Bot segueix il.lusionant-se amb el triomf al
camp de l’Ebre Escola per 1-3, amb dos gols de Cristian i un del
benifalletenc Ramos. Andreu Cervera va donar el triomf al Sant
Jaume contra el Benissanet i Amposta i Tivenys van empatar a
dos gols. Rachid va fer el gol local en el descompte. 

Catalònia-Pinell, duel de líders
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JOAQUIN CELMA

ALCANAR
ALDEANA
AMPOLLA
AMPOSTA
ASCÓ B
AMETLLA
BATEA
CAMARLES
CAMPREDÓ
CORBERA
DELTEBRE
FLIX
GANDESA
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: 

GOLEJADORS

LA REGULARITAT DELS NOSTRES EQUIPS: AVUI  PRIMERA, SEGONA i TERCERA CATALANA  (1)

ELS CRACS DE LA QUARTA JORNADA

ADRIÀ
SERGI AURÉ
IGNASI
BARRUFET
ORIOL
RULLO
AGUSTÍ
FERRERES
PAU
ROGER
GERARD
CARRANZA
DILLA
PAU GONZALEZ
JOAN ESMEL
TONI ONDAZABAL
ALBERT TORRES
RULLO
JAIME
RAMON IBAÑEZ
FERRAN
DANI CALVO
MAGÍ
GUIU
SERGI BEL
DAVID PARDO
PIO
IVES
CHIMENO
ABDUL

Top secret
Tots els dies es lleva a les sis dela matí. Corre hora i mitja. Ha fet 5 maratons, la seva marca 2 h 58’.

Va fer la de Nova York amb el seu germà. El seu pare va ser un important jugador i capità del Nàstic.
Aquest personatge és Angel Garcia. A J. i Maria estan molt contents amb ell: "Bona persona, responsa-
ble, disciplinat i treballador”. I té a ratlla els directius: no els deixa entrar al vestidor. És gairebé segur que
la propera temporada seguirà.

La crisi de l'Amposta la vaig anunciar fa diverses setmanes amb l'article: "Amposta, xàfec o diluvi". No
obstant, té temps per reaccionar i pot fer-ho amb el tècnic, Beto. Un 10 per la seva amabilitat i atencions.

De moment, el segon de Teixidó a l'Amposta ja dirigeix el juvenil de la Rapitenca. La pregunta del mi-
lió: per quan el desembarcament de Teixidó amb algun càrrec al club?.

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

Són ja sis jornades sense
perdre les que porta la Cava.
La passada temporada va
tenir una gran segona volta;
en aquesta ja porta camí. La
victòria de diumenge contra
la Riera fou èpica. El cervell
Ferran, l'estrella Llaveria,
David, recuperat, tot i l’expul-
sió, i Jaime ja estan altra
vegada a la càrrega. El tàndem tècnic Guillermo-Joanma funciona. Una cosa és segura no pati-
ran. Al contrari, gaudiran. Selu és baixa però es confia molt amb el jove Marc Masdeu.

Pulsacions de la jornada
*Rècord Guines aquest any de porters a l’Amposta: Diego no va renovar, Raül Jiménez va estar una set-
mana, Iniesta va rebre la baixa, Gerard el segon porter es va lesionar i en tres setmanes han arribat dos
nous porters: Nacho i ara Selu, de la Cava i ex Tortosa.
*Set derrotes porta l’Ascó. La passada lliga, 8 en tot el campionat. De moment, segueix Miguel Rubio.
A Morell, algun interessat vol fer el llit a Pallarés, el tècnic.
*El jugador Rafa Benito, del juvenil de la Rapitenca, se li travar la llengua en el partit a la Floresta. Li van
salvar la vida el metge Pedro Carceller i un bomber, que era a la graderia. Amb unes alicates li van po-
der posar la llengua al lloc. Van ser moments molt durs fins que recuperà la consciència. Molts jugadors
plorant no van poder continuar el partit. Recomanació: els clubs han de portar al botiquin un tub de gue-
del especial per a aquestes ocasions.
*Jusi jugador de Tercera divisió del Morell i exAscó i exPobla Mafumet, fitxatge estrella del Jesús i Ma-
ria. A més, en aquest equip és alta després de la seva lesió, el davanter Ivan Gonzalez.
Ho vinc anunciant des de fa moltes setmanes: explotarà la bomba a La Sénia, el seu mister Òscar Mas-
setti va presentar la dimissió. Serrano arribarà aviat
*Matemàtiques barates: gairebé segur baixaran tres equips de 1a. Catalana. Això afectarà els descen-
sos de 2a i 3a catalana. Es prepara una segona volta de pressió en cada jornada, poden haver-hi entre
6-7 descensos a 2a catalana i quatre de 3a. a 4a.
*Algun entrenador de 2a catalana potser no menja els torrons.

ADRIÀ
SERGI AURÉ
IGNASI
BARRUFET
ORIOL
RULLO
AGUSTÍ
FERRERES
PAU
ROGER
GERARD
CARRANZA
DILLA
PAU GONZALEZ
JOAN ESMEL
TONI ONDAZABAL
ALBERT TORRES
RULLO
JAIME
RAMON IBAÑEZ
FERRAN
DANI CALVO
MAGÍ
GUIU
SERGI BEL
DAVID PARDO
PIO
IVES
CHIMENO
ABDUL

ALCANAR
ALDEANA
AMPOLLA
AMPOSTA
ASCÓ B
AMETLLA
BATEA
CAMARLES
CAMPREDÓ
CORBERA
DELTEBRE
FLIX
GANDESA
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

Enric
Catalònia

Narcís
Perelló

Andreu Guiu
Rapitenca

Rullo
J i Maria

Rullo
Ametlla

Abdul
Vilalba

Dani Calvo
Olímpic

Pio
S Bàrbara

JUGADOR

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

1A CATALANA
Nº

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

GOLS JUGADOR

Dilla (Gandesa)
Chimeno (Ull)
Miguel (R Bítem)
Chillón (Tortosa)
Adrià (Alc)
Llaberia (LaCava)
Garrido (Cambr)
Robert (Ampolla)
Regolf (Cata.)
Jota (R Bítem)
Guille (Ampolla)
Arnau (Tortosa)
Ivan (Alc)
Teixidó (Cama)
Jaime (la Cava)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

2A CATALANA
Nº

14
13
12
10
10
9
8
5
5
5
5
5
5
5
4

GOLS JUGADOR

Agustí (Batea)
De la Torre (SBà)
Oriol (Ascó)
Sergi (Olimpic)
Oriol (Ascó)
Roger (Corbera)
Magí (Perelló)
Rullo (Ametlla)
Aleix (M Nova)
Adrià Miro (Ascó)
Marc Garcia (Ald)
Froi (Ametlla)
Joan Porta (Flix)
Robert (Alde)
John (Vilalba)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

3A CATALANA
Nº

19
12
10
11
11
10
8
8
7
7
6
6
6
5
5

GOLS

JUGADOR

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

25
22
21
13
12
11
11
10
10
10
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

UD J. I MARIA
Nº P.

1
3
4

1

3

2

G. JUGADOR

Manolo Puig
Andreu Guiu
Peke
Òscar Rodriguez
Sam Garcia
Josué Andreu
Xavi Anell
Raül Istoc
Moha Rida
Oriol
Albert Villarroya

20
18
17
14
14
12
12
10
9
7
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

UE RAPITENCA
Nº P.

1
3
4
2

2

2

G.

JUGADOR

De La Torre
Gerard Curto
Saul
Dani Porcar
Jose M. Pio
Toni Domingo
Jordi Roda
Edgar Esbri
Xavier Arasa
Ximo Marti
Miguel

33
29
13
12
12
12
8
6
5
5
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF S BÀRBARA
Nº P.

12
4
4
2

1
1

G. JUGADOR

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

34
28
17
15
14
13
8
8
7
6
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF VILALBA
Nº P.

4
2

1
2

2
1
3

G.

JUGADOR

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

44
29
27
20
10
9
8
5
3
3
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CD ALCANAR
Nº P.

5
1
10
3

1

1

G. JUGADOR

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

44
20
18
11
11
9
8
8
8
6
6

CF CAMARLES
P.

2

2

2
5
1

G. JUGADOR

Enric Ubalde
Javier  Dilla
Albert Soldevilla
Jaume Gumiel
Pere Martinez
Josep Domènech
Cristan Valles
Jaume Guiu
Genis Navarro
David Rojas
Joan Batiste

29
26
17
15
15
14
12
12
11
6
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF GANDESA
NºNº P.

14

3
1
1
2
2

G. JUGADOR

Manu Fernandez
Kevin Moreno
Joan Labernia
Joan Zaragoza
Xavi Pastor
Carlos Querol
Rafel Moreso
Xavi Platero
Pau Gonzalez
Jordi Porres
Oriol Matamoros

35
22
17
17
14
9
7
7
5
3
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF GODALL
Nº P.

1

2

G.

JUGADOR

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

27
26
20
14
13
12
9
8
7
6
6

CF J CATALÒNIA
P.

1
2
2

1
5
2

G.

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

35
29
28
20
19
11
8
4
4
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

OLIMPIC
NºNº P. G. JUGADORJUGADOR

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

33
23
18
17
15
13
10
9
5
4
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CE PERELLÓ
Nº P.

3

8
1
1
3

1
1

11
2
1
2
1

1
2
4

G.

JUGADOR

Marc Vernet
Joan Sabaté
David Callarisa
Adrià Vargas
Rafa Ribera
Gustavo Soriano
Joan Barrufet
Josep Becerra
Aleix Cuenca
Gerard
Omar

19
16
15
14
14
13
13
11
9
7
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF AMPOSTA
Nº P.

4
1

3

6

G.

JUGADOR

Cristian Diaz
Marc Alegre
Alfons Povill
Marc Prades
Ivan Martin
Maikel Fernandez
Marc Curto
Victor Bertomeu
Aleix Chavarria
Bonilla
David Pardo

18
18
14
14
12
12
10
10
9
8
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CD ROQUETENC
Nº P.

2

3

2
2
1
1
2

G.
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És un dels pulmons
del Jesús Catalònia,
gran defensa que
domina el joc aeri,
l’anticipació, amb
gran col·locació,
intensitat, competi-
tiu, entregat i que té
sentiment pel club
amb el que juga. Li
agrada la pizza, fora
del camp és molt
noble i vol a Jesús
com el seu poble:
Masdenverge.
Pregunta: Qui t’ha
recolzat més en el fut-
bol?
Resposta: El meu
pare. 
P: Quina olor fa un ves-
tidor?
R: A tensió i alegria. 
P: Què és una mare?. 
R: El màxim, t’ha donat
la vida. Només pots
tenir paraules d’agrai-
ment per tot el que fa.  
P: El teu lema?.
R: Utilitzar el sentit
comú.
P: Com ets?.
R: Molt legal, noble.
Penso que si a la vida
fas bé les coses,
aquesta t’ho tornarà. Es
el meu Karma.
P: Prens cap ‘droga’
abans d’un partit?.
R: Sempre i mai falla.
Des que ho faig, em
trobo millor: un got d’ai-
gua amb sucre abans
d’un partit. Es com glu-
cosa. Eugeni, com-
panys fins la temporada
passada, també ho
feia.   
P: Si en els descansos,
hi hagués una massat-
jista, es guanyarien
més partits?.
R: Ja tenim una fisio.
Es diu Marta, ve una
vegada a la setmana
als entrenaments per
veure si ens fa mal algu-
na cosa i abans del par-

tit, revisa si algú li fa
mal alguna cosa. Està
molt pendent de nosal-
tres. A més és molt
guapa.
P: Vas tenir una oferta
del Jesús i Maria però
et vas quedar al Cata. 
R: Sí, fou quan estava
Ximo Talarn d’entrena-
dor. 
P: Si et fa una oferta el
Tortosa cobrant més de
200 euros del que
cobres a Jesús, aniries?
R: No, estic molt bé a
Jesús, on em cuiden
molt. Estic com a casa.
Em considero com un
jesusenc més i no tot
són els diners, i menys
en futbol regional. Si
potser fora una catego-
ria més, m’ho pensaria,
sempre i quan hi
hagués un interès per
part del club en fitxar-
me. O sigui, per pro-
gressar esportivament
podria tenir sentit, per-
què això potser una
motivació, però per una
qüestió monetària no
marxaria mai del
Catalònia. Jo cobrava a
l’Aldeana i vaig marxar
ajugar a Masdenverge
sense cobrar. 
P: La teua trajectòria?
R: Vaig començar a
jugar a futbol base de
l’Ebre Escola i després
vaig passar a l’Amposta
cadet a Preferent, allí
vaig trobar a un dels
entrenadors que més
m'han marcat, Carlos
Alós, pel que transme-
tia, pels seus planteja-
ments. Deixo l'Amposta
en juvenil i un any abans
d'acabar la meva etapa
de futbol base, vaig al
Masdenverge, que és el
meu poble, a tercera
catalana; en les
següents temporada
juga a Sant Jaume, des-

prés Aldeana, retorno
al Masdenverge i final-
ment vaig fitxar pel
Jesús Catalònia on
porto 6 anys.
P: El teu millor entrena-
dor?
R: Carlos Alós, com ja
he esmentat, però ara
he de destacar a Enric,
que el tinc a Jesús, és
un dels millors per la
seva professionalitat,
per com s'explica, per
la seua forma de veure
el futbol, pel tracte i per
ser una gran persona. 
P: Què és per a tu el
Catalònia?
R: Es una unió entre
junta, jugadors i afició.
És tot el mateix. Com ja
he dit, sento tant per
Jesús com pel meu
poble, Masdenverge.  
P: Quan pegues un fort
xut a la pilota, com a
defensa. Què et diuen?.
R: Doncs que...que és
un Iniestazo... 
P: Ets defensa però
acostumes a marcar.
R: Bé, si en algun cór-
ner, és quan pujo.  
P: Tens un germà
jugant a futbol (imatge
de la foto).
R: Si, Àlex Iniesta, que
va estar al Tortosa i a
Amposta, i li van donar
la baixa, crec que injus-
tament, és un gran por-
ter i no ho dic perquè
sigui jo el seu germà.
P: Un partit que mai
oblidaràs?
R: Fa tres temporades,
ens juguem el descens
en l'última jornada, el
Roquetenc estava sal-
vat i ens va fer 5 gols,
Aleix en va marcar tres.
Aquell dia vaig plorar
molt. Després ens vam
salvar per compensa-
ció.
P: Què és el que t’ha
aportat el fútbol?

R: Saber formar part
d'un grup; responsabili-
tat, noblesa i ser valent.
P: A quin jugador t’hi
sembles?.
R: Diuen que  Piqué.
P: El millor àrbitre?.
R: Daniel Cañabate,
deixa jugar i és dialo-
gant.
P: T’agrada entrenar?.
R: Si. Desconnectes,
veus als companys, i a
més d’entrenar, hi ha
intensitat.
P: Un entrenador pecu-
liar?.
R: A Amposta, vaig
tenir un tècnic amb el
que vam estar un mes a

la pretemporada entre-
nant només físic, no
vam veure el pilota i les
tres primeres jornades
vam guanyar però al
final gairebé vam aca-
bar descendint, guardo
un grat record d’ell.
P: Una mala ratxa?.
R: Vam perdre dues
setmanes seguides
amb el Catalònia, a
Cambrils 6-1, i a Jesús i
Maria 7-1. Després vam
fer teràpia al vestidor. 
P: Què menges abans
d’un partit?.
R: Un plat de sopa i
dues hamburgueses del
carnisser del meu

poble. 
P: Has passat por en
algun partit?.
R: Una mica al camp
del Prat, amb
l'Amposta. Va haver-hi
una tangana a la prime-
ra volta i quan vam anar
allà ens van trencar la
finestra de l'autocar. 
P: És una droga el fut-
bol?.
R: Pot ser-ho, solament
fa falta veure un Barça-
Madrid, tota Espanya
està parada.
P: Per què hi ha gent
que prefereix veure el
Barça que no pas l’e-
quip del seu poble?
R: És un poder medià-
tic.
P: El futbol, a les Terres
de l’Ebre, es viu amb
més passió?.
R: Aquí ens coneixem
tots i això crea més
rivalitats.
P: Què sents quan
perds?.
R: Ràbia i frustació.
P: Tres bons amics?.
R: En tinc uns quants
però si he de dir tres
noms diria Fran Reolid,
Cristian Arasa i Eugeni. 
P: Quin és el millor
jugador de les Terres
de l’Ebre que has jugat?
R: Pitarque, sempre el

recordaré, pura màgia.
P: Un company curiós?
R: Nacho, amb ell sem-
pre t’ho passes bé.
P: El més timit?
R: Quan jugava amb
Subi, ell sempre ben
vestit, amb la seua
gomina.
P: Es complicat ser
defensa?
R: Ho és més ser
davanter i marcar gol.
P: Què canviaries del
futbol?
R: Els canvis, jo faria
com a primera divisió:
tres per partit.
P: Què prefereixes, un
bon entrenador o un
bon equip?
R: Un bon entrenador
pot fer bo a un equip.
P: Compta’m una anèc-
dota?
R: En un partit a Vilalba,
al desplaçament van
venir dos amics. Ells
van beure vi al dinar,
nosaltres aigua. Al final
del partit van entrar al
vestidor i van fer cap a
la dutxa vestits. 
P: La paraula més boni-
ca que et diu la teua
núvia?
R: Amor. 
P: Fa uns anys, quan
deien que el món es
podia acabar, a Brasil
es van ajuntar gent per
fer una orgia?
R: (jeje) Jo m’apuntava.

By: Joaquin Celma

XX
FOTO CELMA

AVUI: DANI INIESTA, JUGADOR DEL CF J. CATALÒNIA

PROPERA SETMANA: 

ÀNGEL SÁNCHEZ

25 «Al Catalònia, estic com a casa»
EL PULMÓ DE LA SANTA CREU

Protagonistes de la setmana

Adrià (Alcanar), la temporada passada va marcar 14 gols. Aquesta ja en porta 10. Agus, del Batea, ja ha marcat la meitat de la passada temporada, que van ser 37. El rècord de Chime-
no, ara a l’Ulldecona,  també és bestial, porta 13 gols i ha superat la marca de la temporada passada amb 9 dianes. Dilla, del Gandesa, ja ha igualat la xifra de gols de la passada tempo-
rada, amb 14 dianes. Selu ha fitxat amb l’Amposta. I la directiva del Camarles, lluitant i treballant al màxim per tirar el club avant, amb tots els fitxatges efectuats aquesta temporada. 
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PRÒXIMA JORNADA

dissabte  

Tivenys-Xerta (15.15h)

Catalònia-Pinell (15.45h)

diumenge 

Arnes-Ebre E (15.30h)

la Galera-Amposta (15.30h)

Benissanet-Camarles (16h)

Bot-S Jaume (16h)

RESULTATS

7a jornada 4a catalana 

Xerta-Arnes 2-5

Ebre E-Bot 1-3

Amposta-Tivenys  2-2

La Galera,  descansava

Pinell-Roquetenc  2-0

S Jaume-Benissanet    1-0

Camarles-Catalònia         1-3

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF  GC   P

1. Catalònia 22 8 19

2. Pinell 17 4 16

3. Arnes 19 13 13

4. la Galera 17 11 12

5. Bot 16 14 10

6. Roquetenc 10 11 9

7. Ebre Escola 13 16 9

8. S Jaume 8 11 9

9. Tivenys 14 13 8

10. Amposta 6 11 8

11. Xerta 10 22 4

12. Camarles 10 17 3

13. Beninssanet 7 18 1

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Molins-PB Lloret

Tortosa E-Sabadell

(diu 12 h)

Pardinyes-Fontsanta

At Prat-Santpedor

S Andreu-S Pere

Porqueres-S Gabriel

C Clar-Guineueta

F Júpiter-S Eugenia

RESULTATS

9a jornada 

Santpedor-C Clar  4-3

S Gabriel-F Júpiter   6-1

E Guineueta-S Andreu 2-1

Sabadell-Pardinyes  2-0

PB Lloret-Tortosa E 1-5

S Pere-Molins    1-2

S Eugenia-At Prat     2-1

Fontsanta-Porqueres   1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Sabadell 26 3 25

2. S Gabriel 35 9 24

3. Molins 26 11 22

4. S Pere 36 10 21

5. Tortosa E 26 19 16

6. E. Guineueta 18 14 16

7. At Prat 24 12 13

8. Pardinyes 17 17 13

9. C Clar 27 18 11

10. S Andreu 17 20 11

11. Porqueres 22 24 10

12. Fontsanta 13 17 9

13. S Eugenia 13 24 8

14. Santpedor 12 35 6

15. F Júpiter 6 42 1

16. PB Lloret 8 51 1

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA 

Aldeana-Ulldecona

Ginestar-Alcanar

Horta-S Jaume

Alcanar-Olimpic

la Cava-Tortosa Ebre

S Bàrbara-Gandesa

R Bítem-J i Maria

RESULTATS 

6a jornada

la Cava-Alcanar    4-2

Gandesa-R Bítem    1-1

J i Maria-Olimpic    2-4

Tortosa E-Horta    5-2

Alcanar-S Bàrbara    5-2

Ulldecona-Ginestar  5-2

S Jaume-Aldeana         1-5

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Alcanar 49 6  18

2. la Cava 31 10 15

3. Tortosa E 21 9 13

4. Ulldecona 20 15 12

5. Olimpic 23 20 12

6. S Bàrbara 20 18 12

7. Alcanar 24 18  9

8. Horta 15 19  9

9. J i Maria 10 28  6

10. R Bítem 11 29  5

11. Ginestar 15 14  4

12.  Aldeana 12 17  4

13. Gandesa 12 32  1

14. S Jaume 2 30      0

Femení 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA 

Alcanar-Vinaròs

Aldeana-la Sénia

Rapitenca-Catalònia

Tortosa-Canareu

J i Maria-Amposta

Perelló, descansarà

Ametlla-Roquetenc

RESULTATS

5a jornada 

J i Maria, descansava

Catalònia-Aldeana  1-11

Canareu-Rapitenca  1-2

Roquetenc-Perelló  2-0

Amposta-Tortosa  5-2

la Sénia-Alcanar     1-9

Vinaròs-Ametlla           7-0

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC   P

1.Aldeana 30 3 15

2. Amposta 12 5 12

3. Rapitenca 20 8 12

4. Vinaròs 15 4 12

5. Catalònia 17 21 9

6. Alcanar 14 8 7

7. la Sénia 9 20 7

8. Roquetenc 6 5 6

9. Tortosa 10 11 3

10. J i Maria 6 10 3

11. Canareu 1 7 1

12. Perelló 5 13 1

13. Ametlla 5 35     0

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

Campredó-Flix (15h)
Ametlla-Batea (15.30h)
M Nova-Perelló (16h)

diumenge 
Vilalba-Corbera (15.15h)
Ginestar-Olimpic (16h)
la Sénia-Ascó (16h)

Deltebre-Roquetenc (16.15h)
S Bàrbara-J i Maria (16.30h)

Aldeana-Horta (17h)

RESULTATS

11a jornada, Tercera catalana  

Roquetenc-Vilalba 2-4

Flix-Deltebre 2-1

Campredó-Perelló 1-3

S. Bàrbara-Aldeana 2-2

Corbera-J i Maria 4-3

Horta-la Sénia 1-1

Batea-Ginestar 9-1

Olimpic-M Nova 5-2

Ascó-Ametlla 1-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. L’Ametlla 11 23 11 27

2. Batea 11 34 17 22

3. S Bàrbara 11 33 22 20

4. Aldeana 11 25 15 20

5. Roquetenc 11 19 12 20

6. Perelló 11 18 13 19

7. Olimpic 11 27 19 18

8. Móra Nova 11 23 20 18

9. Corbera 11 19 17 15

10. Vilalba 11 15 13 15

11. Ascó 11 26 25 15

12. J i Maria 11 19 26 13

13. la Sénia 11 14 15 11

14. Deltebre 11 16 19 11

15. Flix 11 13 19 11

16. Horta 11 10 22 10

17. Ginestar 11 13 38 5

18. Campredó 11 14 38 4

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

diumenge 
Catalònia-la Cava (16 h)
Canonja-Hospitalet (11.45h)
Torreforta-R Barà (11.45h)
Godall-Tortosa (15.15h)
Alcanar-Valls (16h)

R Bítem-Ulldecona (16h)
La Riera-Ampolla (16.30h)
Camarles-Cambrils (17h)
R Bonavista-Gandesa (17h)

RESULTATS

11a jornada, Segona catalana

Cambrils-Torreforta 2-2

la Cava-la Riera 2-1

Ulldecona-Alcanar 4-4

Ampolla-R Bonavista 3-3

Hospitalet-Catalònia 0-1

Valls-Camarles 4-2

Roda Berà-Canonja 2-2

Tortosa-R. Bítem 4-1

Gandesa-Godall 7-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Tortosa 11 28 10 27

2. Gandesa 11 28 9 25

3. Cambrils 11 27 10 21

4. Rem. Bítem 11 23 15 19

5. la Cava 11 24 17 19

6. la Riera 11 20 13 19

7. Ulldecona 11 21 16 19

8. Alcanar 11 25 24 15

9. Catalònia 11 14 17 14

10. Camarles 11 15 20 14

11. Ampolla 11 16 25 14

12. Valls 11 16 20 13

13. R Bonavista 11 19 16 12

14. Torreforta 11 14 17 12

15. Roda Berà 11 15 21 12

16. Hospitalet 11 9 22 8

17. Canonja 11 7 20 6

18. Godall 11 6 35 2

Segona catalana

Els
resultats
de la
jornada

L’Ascó va perdre al camp
del Rubí (2-0) i ja porta
cinc jornades sense

guanyar, 2 punts de 15. 
No reacciona. 

Dinàmica negativa
PRÒXIMA JORNADA 
Morell-Muntanyesa
Júpiter-Terrassa

Cerdanyola-S Andreu
Masnou-Europa
Gavà-Peralada

Ascó-Sabadell (diu 12 h)
Vilafranca-Rubí
Figueres-Manlleu
Palamós-Prat

Santfeliuenc-Granollers

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Prat 14 8 5 1 27 11 29
2. Sabadell 14 7 4 3 21 9 25
3. Júpiter 14 7 4 3 23 15 25
4. Gavà 14 6 6 2 20 12 24
5. Granollers 14 6 5 3 20 15 23
6. Muntanyesa 14 7 2 5 19 16 23
7. Vilafranca 14 6 4 4 22 23 22
8. Manlleu 14 6 2 6 14 15 20
9. Figueres 14 4 7 3 18 11 19
10. Terrassa 14 6 1 7 14 25 19
11. S Andreu 14 5 3 6 19 19 18
12. Cerdanyola 14 4 5 5 16 18 17
13. Ascó 14 5 2 7 15 20 17
14. Palamós 14 4 5 5 18 24 17
15. Europa 14 3 7 4 16 11 16
16. Rubí 14 4 3 7 12 22 15
17. Santfeliuenc 14 3 5 6 16 20 14
18. Morell 14 4 2 8 14 24 14
19. Peralada 14 2 6 6 16 19 12
20. Masnou 14 2 4 8 12 23 10

Tercera divisió RESULTATS
14a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Lleida-Catllar

J i Maria-Amposta
(diu 11.30h)

Viladecans-Terrassa
S Ildefons-Vilaseca

Rapitenca-Castelldefels
(diu 17h)

Torredembarra-Santboià
Balaguer-Vianova
V Alegre-Reddis

Suburense-Igualada

RESULTATS

11a jornada, Primera catalana

Igualada-Lleida 3-1

Reddis-Viladecans 0-1

Terrassa-Balaguer 1-0

Santboià-V Alegre 1-1

Castelldefels-S Ildefons 2-1

Catllar-Rapitenca 2-3

Vilaseca-Torredem. 1-0

Vilanova-J i Maria 1-0

Amposta-Suburense 0-1

Primera catalana

Una acció del partit Rubí-Ascó, 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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Ahir dijous va fer-se la presentació de la 1a Regata Bandera Lliga Catalana 2015 que tindrà lloc
a Tortosa demà dissabte 21 de novembre. Es tracta d'un tipus de regata molt estesa arreu
d'Europa, sent la primera vegada que es fa a Catalunya. Hi prendran part remers a nivell inter-
nacional amb format curt de 350 metres i en modalitats ABF, ABM, CF i CM.
La regata tindrà lloc entre el pont de l'Estat i el pont del Tren a partir de les 13.00 hores, i està
organitzada pel Club de Rem Tortosa amb el suport de l'Ajuntament de Tortosa i la Federació
Catalana de Rem.

I Regata bandera Lliga catalana/Open Internacional
REMLES VINYES DEL CONVENT CB CANTAIRES TORTOSA. (78-76)

El sènior masculí, que es va desplaçar al camp del F.C.Barcelona "B", 1-3 amb parcials (23-25,
27-25, 22-25 i 31-33). Per altra banda, l'equip femení, es va desplaçar al camp d'un potentis-
sim Sant Pere i Sant Pau. 3-0 en parcials (25-9, 25-20 i 25-20).
El juvenil i cadet masculí, es van desplaçar al camp del Balàfia (LLeida), perdent els dos partits
per 3-2. Per últim, el cadet i juvenil femení, van rebre al C.V.Vilafranca Negre. L'equip cadet, va
guanyar per un contundent 3-0 en parcials (25-15, 25-13 i 25-17). A l'equip juvenil, li va costar
més superar a l'equip visitant, però finalment es van imposar també per 3-0 en parcials (25-21,
26-24 i 28-26).

Victòria  contra el Barça

C VOLEI ROQUETES

Va guanyar l’afició

Presentació multitudinaria i
molt colorida dels equips del
CB Cantaires Tortosa 15-16.
El Dissabte “vam viure una
gran tarde de bàsquet al
Pavelló de Ferreries, on el nos-
tre club va presentar 14
Equips i 170 jugadors. Agraïr a
tots els jugadors, pares, socis
i simpatitzants el vostre recol-
zament fent que la presentació

fos extraordinària. També
paraules d'agraïment per a les
administracions i autoritats
assistents, Consell Esportiu
del Baix Ebre, Secretaria
General d'Esports a les Terres
de L'Ebre, Federació Catalana
de Bàsquet i Ajuntament de
Tortosa. També una menció
especial a tots els patrocina-
dors i col.laboradors que ens

donen suport aquesta tempo-
rada”. Amb la presentació dels
equips com a avantsala del
partit que havia de disputar
Les Vinyes del Convent CB
Cantaires enfront el CB Grup
Barna B, el marc era ideal, i
fins i tot, majestuós. I gran
victòria contra un gran: CB
Grup Barna. Victòria brillant,
lluitada i important (78-76).

ÈXIT DE PARTICIPACIÓ EN LA PRIMERA EDICIÓ

El Club Handbol Amposta va perdre a casa contra el Morverde (30-34) en un partit en el que no
va poder mantenir el nivell dels darrers i sobre tot a la segona meitat es va veure superat per
un rival molt encertat. El partit es va trencar a la represa quan les visitants foren efectives davant
d’un Amposta que no va tenir fluidesa i que, a més, va cometre massa errades en atac que van
propiciar que el conjunt valencià pugués contraatacar i, a més, fent-ho amb encert. A manca de
deu minuts, el resultat era de 22 -31 que reflectia el que estava succeint. L’Amposta, en els
darrers minuts, va reaccionar i juntament amb el relaxament del rival es va poder ajustar el mar-
cador fins el 30-34 final. 

La primera edició del Cros ATE-Ciutat de Tortosa “Gran Premi
Eduardo Fornós” celebrat el passat diumenge a la zona del Parc
de Remolins va resultar tot un èxit. Al bon índex d’inscripció de
participants, sobre uns tres-cents, cal sumar la bona acollida
que va tenir  el circuit utilitzat, totalment de gespa, adequada-
ment senyalitzat i en òptimes condicions per la pràctica d’a-
quest esport. En total es van desenvolupar un total de tretze
curses de totes les categories, des de patufets fins a veterans,
amb la particularitat que algunes amb la mateixa distància es va
optar per agrupar-les en dos circuits de 500 i 1.500 metres res-
pectivament. La bona climatologia va sumar-se a una matinal
que va servir també per retre un homenatge a Eduardo Fornós
que des d’ara donarà nom al cros i  que als seus 92 anys va pre-
sidir el lliurament de premis. Ferran Bel, alcalde de Tortosa, va
destacar la figura de Fornós, “perquè representa com ningú els
valors dels mestres i professors d’educació física en la promo-
ció de l’esport”.

El Club Handbol Amposta perd amb el Morverde

I Cros 
ATE Ciutat de Tortosa 

Fa dos caps de setmana, el
pilot de Tivenys Jordi Pinyol
va correr el campionat
d’Enduro a Igualada i va que-
dar en segona posició de
l’Estatal, que fou la última
prova del 2015. Un altre
resultat important del pilot
ebrenc, un referent a la seua
població

Nou èxit
ENDURO. JORDI PINYOL, PILOT DE TIVENYS

HANDBOL

Infantil Femení. C.H. Sant Llorenç – S Feliu, 18 (10) -   C.E. Tortosa, 26 (10)
Continua la ratxa guanyadora de les noies tortosines al grup C de 1ª Catalana Infantil femenina. Nou partit
a Sant Feliu de Llobregat, al pavelló Andrey Xepkin, i setena victòria que permet arribar a la a la jornada de
descans amb tots els partits guanyats. Infantil Masculí. C.H. Salou 18 (8) - C.E. Tortosa 27 (11).
Molt bon partit dels tortosins després de la primera derrota. Es va posar de manifest la bona influència dels
seus entrenadors Joel Bel i Rosa Chertó.
Cadet  Masculí. AMPA Manyanet, 45 - C.E. Tortosa, 25. El diumenge es va disputar el partit contra l’equip
de Barcelona AMPA Manyanet que va començar amb igualtat de forces durant el primers instants, però es
va decantar pels locals amb els minuts. 
Juvenil Masculí. C.E.H. Vendrell 17 (6) - C.E. Tortosa 18 (13).
Sènior Femení. C.H. Cardedeu “A” 29 (14) - C.E. Tortosa 26 (14). S’escapa en els darrers minuts.
Sènior Masculí “B”. C.E. Tortosa 28 (16) - Joventut Handbol la Llagosta “B” 24 (15) Gran victòria.
Sènior Masculí “A”. C.H. Vilanova Hipersimply 32 (14)  - C.E. Tortosa 39 (20)
El Sènior Masculí A es retroba amb el bon joc i amb la victòria, la segona a domicili, al camp del cuer, equip
conegut de la temporada passada recent ascendit a la categoria com el CE Tortosa.
El passat dissabte dia 14 al Pavelló Firal  es va realitzar la primera jornada de la lliga de mini-handbol on hi
van participar 19 equips (prebenjamí, benjamí i aleví. En categoria prebenjamí es va imposar l’equip de
l’Escola Ferreries al Cinta Curto. En categoria benjamí, el Cinta Curto es va imposar al Perelló i, finalment,
en categoria aleví el Ferreries es va imposar en el gol d’or.  La propera jornada es realitzarà el dissabte dia
28.

Centre d’Esports Tortosa
EN UN MINUT

Aquest proper diumenge
22 de novembre es dispu-
tarà el 33é Descens de
l´Ebre, organitzat per la
federació catalana de
Rem, el Club Nautic
Amposta i el Club de Rem
Tortosa una regata de llar-
ga tradició amb un reco-
rregut de 16km on s´espe-
ra la participació de 18
clubs d´arreu de l´estat,
amb un total aproximada-
ment de 600 remers en
diferents modalitats i amb
les categories  de cadet,
juvenil, sénior i veterà tant
masculí com femina. La
durada aproximada és
d´una hora, un bon esforç
dins d´un recorregut i pai-
satge preciós, el nostre
estimat riu Ebre. L´hora
d´inici serà a les 10h a
l´embarcador de la seu
social del Club de Rem
Tortosa.

Més
poliesportiu
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«Per a tots els gustos»

Avui: Bacallà amb mel i fruits secs

INGREDIENTS (PER A 4 PERSONES):
• 5 talls de bacallà dessalat
• 2 cebes
• 1 grill d'all
• farina
• oli d'oliva
• 2 cullerades de mel
• 3 cullerades d'aigua
• pinyons
• nous

PREPARACIÓ:
• Escórrer i eixugar molt bé el bacallà dessalat. Enfari-
nar-lo (espolsar la farina restant), fregir i reservar.
Tallar la ceba i confitar-la juntament amb un grill d'all trin-
xat amb l'oli de fregir el bacallà. Ficar la ceba a la base
de la safata del forn, juntament amb una barreja d'una
cullerada de mel amb 3 cullerades d'aigua.
Posar sobre el bacallà reservat i regar-lo amb la resta de
mel, els pinyons i les nous. Gratinar al forn fins que aga-
fi una mica de color.
Bon profit! 

Maridatge
Vi Negre Jove Temperatura 14º-16º

CONEIXEU ELS TIPUS DE FRUITS SECS?

Existeixen dos tipus de fruits secs, uns són els fruits secs amb closca i els altres són els
fruits secs amb carn. Els primers són oleaginosos i aporten energia en forma de lípids, per
això són molt calòrics. La tasa de calories present en 100 g de fruits secs pot ser de fins

a 600kcal.

Els fruits secs amb closca són rics en fibra, en minerals com el magnesi, el calci, el ferro i
el fósfor. També contenen vitamines B1, B2, B5, B6, B9, E i PP. Pel que fa als fruits secs
amb carn, són rics en gúcids i pobres en greixos. Aquests fruits secs són una gran font de

vitamines i de minerals, i rics alhora en fibres.

MÉS EBRE RECOMANA
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Cel serè o poc ennuvolat per núvols alts, més nombrosos al final del dia al nord del
territori, i amb algun núvol baix al sector sud de la Costa Brava durant la tarda. A
banda, a l'inici del matí hi haurà estrats baixos o bancs de boira en planes i fonda-
lades de l'interior que a l'altiplà central persistiran fins a mig matí.
Independentment, a partir del vespre la nuvolositat augmentarà al vessant nord del
Pirineu i al final del dia el cel quedarà molt ennuvolat o cobert.

Precipitacions
Al final del dia són probables algunes precipitacions febles al vessant nord del
Pirineu. La cota de neu voltarà els 2400 metres.

Temperatures
La temperatura mínima pujarà lleugerament en general, si bé al terç sud del país
l'ascens serà entre lleuger i moderat. Oscil·larà entre els 1 i 6 ºC al Pirineu, entre
els 3 i 8 ºC al Prepirineu, a la depressió central i al prelitoral nord i central, entre
els 6 i 11 ºC al prelitoral sud i al litoral nord, i entre els 8 i 13 ºC a la resta del terri-
tori. La màxima pujarà entre lleugerament i moderadament a la meitat sud del terri-
tori, moderadament i puntualment de forma notable a ponent i lleugerament a la
resta. Oscil·laran entre els 20 i 25 ºC a la meitat sud del prelitoral i al litoral, i entre
els 17 i 22 ºC a la resta del territori, puntualment per sota d'aquest rang a l'altiplà
central.

Visibilitat
La visibilitat serà entre bona i excel·lent en general. Malgrat això, fins a l'inici del matí
hi haurà boirines en general i alguns bancs de boira en valls i fondalades de l'interior
del país que a l'Altiplà central persistiran fins a mig matí. A banda, al vessant nord del
Pirineu la visibilitat empitjorarà al final del dia.

Vent
Bufarà vent fluix i de direcció variable fins a l'inici del matí, amb terral fluix al litoral. A
partir de llavors s'imposarà el vent de component oest entre fluix i moderat amb cops
forts en general, tret del quadrant nord-est on bufarà fluix amb cops moderats de com-
ponent sud. Al final del dia es reforçarà a cotes elevades de la meitat sud del prelitoral,
al Pirineu i al Prepirineu, amb cops puntualment molt forts de vent.

El temps. Previsió

MATÍ

SOL

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

23º 9°

Farmàcies de guàrdia.

Queralt, Matilde - Queralt, Montserrat  

Av. Goles de l'Ebre, 272     (Deltebre)    977480070

Pedrola, Joanna - Olivella, Roser 

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

Torrent Costilla, Francisco Xavier

Felip Pedrell, 94   (Tortosa)    977441830

Delgado Boix, Jordi     

Generalitat, 17 (Alcanar)    

Romances Pujol, Maria del Carmen     

Crta de Grao, 49 (Amposta) 977700483

Bel, Mercè - Mur, Carles                     

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Escuder Monfort, Lluís  

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

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Hauràs de fer un esforç per resoldre qüestions
de treball que seran de molta importància,
però procura no actuar de manera massa
brusca.

Taure
20/4 al 19/5

És possible que hagis  de prendre decisions
ràpidament, fes-ho amb fase en el que cone-
guis i puguis, però de cap manera et quedis
paralitzat.  

Bessons
20/5 al 21/6

El dia serà mogut . Pel que fa al teu treball, és
possible que es presentin canvis que també
hauran de veure amb la teva economia , però
seran canvis bons.

Cranc
22/6 al 21/7

Hauràs d’enfrontar la teva relació sentimental o
d’associació amb realisme, i si és una cosa que
s’ha d’acabar, no continuïs proposant-lo . Ara és
el moment.  

Lleó
22/7 al 22/8

Aquest serà el millor dia per prendre una deci-
sió en qüestions de feina, perquè és possible
que puguis fer el gran salt que necessites per
progressar.

Verge
23/8 al 21/9

Les teves relacions sentimentals requeriran de
tota la teva atenció, i hauràs de resoldre els
problemes que hagin quedat bloquejats. Deixa
que tothom sigui lliure.

Balança
22/9 al 22/10

Aquest serà un dia que els grans mals hauran
de resoldre’s amb gran solucions i per a tu
això es farà notar en les teves relacions fami-
liars i assumptes de feina.

Escorpí
22/10 al 21/11

El dia serà bo per parlar clarament amb els teus
fills, amb els teus amics i amb la teva parella en
relacions de festeig, però no vegis solament els
errors dels altres.

Sagitari
21/11 al 21/12

Poden sorgir situacions especials relaciona-
des amb la llar , la família i qüestions de diners
, que tindran un bon resultat. Deixa que els
teus sentiments positius et guiïn.

Capricorn
21/12 al 19/01

Tindràs força i voluntat per resoldre proble-
mes o per iniciar coses noves, però no et
passis en les teves paraules ni en els teus
actes. Mostra diplomàcia i bona voluntat.

Aquari
20/1 al 18/2

A partir d’avui podràs tenir mes clares les
coses i ara sí que sabràs com actuar. És pos-
sible que rebis un suport econòmic, però no et
confiïs per això.

Peixos
19/2 al 20/3

Ara si que podràs prendre les decisions que has
estat analitzant des de fa temps, i obtindràs
més del que imagines. Comptaràs amb ajuda
d’amics.

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.

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
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 85COMPRO

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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L’entrevista

«»«»

Isabel Carrasco

Jordi Finestres i
Martínez és periodista,
especialitzat en l’àmbit
de la comunicació
esportiva i política, i
també de la divulgació i
investigació històrica a
la revista Sàpiens. Ha
treballat en diversos
mitjans de comunica-
ció, tant en premsa
com a la televisió. Ha
publicat més d’una vin-
tena de llibres, la majo-
ria dels quals, centrats
en temàtica històrica i
en l’esport. Avui parla-
rem del seu últim llibre:
«Retrat d'un magnici-
di»- Les últimes hores
del President
Companys, que presen-
tarà el proper 27 de
Novembre a l'Arxiu
Comarcal del Montsià a
les 19h.

Més Ebre: «Retrat d'un mag-
nicidi»- Un apassionant relat
que ens permet seguir minut
a minut un dels episodis més
negres del passat recent del
nostre país. Com arranca el
projecte?
Jordi Finestres : El projecte
arranca l’estiu del 2014 con-
juntament amb un bon amic,
en Quim Roser, amb el qual
ens vam marcar com a objec-
tiu conèixer a fons la identitat
de les persones que van par-
ticipar en el procés a mort
del President Companys just
quan es complien els 75 anys
de la seva mort. I en plena
investigació ens arriba un
seguit de pistes, mitjançant
una font fiable, sobre Benjamí
Benet que ens porta a intensi-
ficar la recerca per descobrir
el nom de la persona que va
comandar l’escamot d’afuse-
llament i qui va disparar els
obligats trets de gràcia con-
tra el President. En paral·lel,
anem descrivint les últimes
hores del President
Companys gràcies a la docu-
mentació de la qual dispo-
sem i amb aportacions ben
personals, com l’entrevista
que vaig tenir l’honor de fer a
Ramon de Colubí, el militar
defensor de Companys, que
vaig conèixer a Caracas la
tardor del 2003.

ME: Podem dir que és una
documentada història, que es
llegeix en alguns passatges,
com una novel·la i on reveles

el nom del sotsoficial que va
disparar els dos trets de grà-
cia a Companys, Benjamí
Benet. Es desvela un dels
grans misteris. Explica'ns la
manera «rocambolesca» de
com vas descobrir la identitat
de la persona que va posar el
punt final a la vida del presi-
dent? 
JF: Després d’una entrevista
radiofònica, el juliol del 2014,
es posa en contacte amb mi
una persona que em diu
conèixer qui és el sotsoficial
que comandava l’escamot
d’afusellament. En desconei-
xia que es tractava del seu
nét, ja que no m’ho va dir fins
que el Quim i jo vam trobar
l’expedient, a Madrid, de
Benjamí Benet. El nét, però,
ens va donar algunes pistes
per localitzar la identitat del
seu avi –que no va conèixer
mai- tot i que fins al final vam
entendre que no ens podia dir
el nom perquè no volia tren-
car un compromís íntim, fami-
liar. No ho va fer, però a par-
tir de dades concretes sobre
Benet vam anar configurant
la investigació que va arribar
a bon port. Gràcies a les
noves tecnologies, per un
missatge privat de la xarxa
social facebook. Les prime-
res pistes van apuntar cap a
la demarcació de Tarragona i
a les Illes Balears i a les ini-
cials del nom i cognom de
Benjamí Benet (B.B.), que ens
van posar sobre la pista tot i
que no va ser fàcil perquè
calia quadrar totes aquestes
informacions amb els arxius
militars, que són molts i dis-
persos arreu de l’estat. 

ME: Com dius, encara avui,
el govern espanyol no ha
reconegut el crim que va
cometre el franquisme afuse-
llant un president europeu en
ple segle XX.
JF: L’any 1970 el govern ale-
many, fent cas a la llei aleman-
ya, va dictaminar que l’esposa
de Companys tenia dret a una
pensió de viduïtat per haver
perdut el marit a causa del
nazisme. Fou una  victòria
moral de la Carme Ballester,
que arribà tard, però que con-
firmava que Lluís Companys
va ser víctima d’un crim
espanyol i alemany. A dia d’a-
vui, però, el govern espanyol
encara no ha instat a les auto-
ritats judicials a revisar el con-
sell de guerra que condemnà
a mort l’únic president euro-
peu escollit democràticament
afusellat en ple segle XX. És
inadmissible.

ME: Macià i Companys:
Rivalitat política i personal?
JF: Són dos cares oposades
de la mateixa moneda. Tot i
que ambdós són republicans
i són les persones fortes
d’ERC d’ençà la fundació d’a-
questa formació política el
març del 1931, la procedèn-
cia era molt diferent: Macià
havia estat militar;
Companys, advocat laboralis-
ta, i ambdós no coincideixen
massa en quin ha de ser l’en-
caix de Catalunya amb
l’Espanya republicana l’abril
del 1931. Però amb el pas
del temps la relació millorarà,
en tots els sentits, d’afinitat
personal i coincidència políti-
ca, especialment en la qües-
tió nacional. Companys, al
meu parer, va ser un digne
successor del President
Macià. 

ME: El vespre del 6 d’octubre
del 1934, Companys va pro-
clamar l’Estat Català de la
República Federal Espanyola.
Catalunya s’hauria pogut
independitzar el 1936? Va ser
l’oportunitat perduda?
JF: En proclamar l’Estat
Català de la República
Federal Espanyola la gent no
sabia del cert si es tractava
d’una proclama nacional o
social, o ambdues coses a la
vegada. I avui en dia el debat
encara és viu i intens. Jo no
crec que fos una proclamació
independentista sinó la res-
posta a la involució social i

democràtica que estava
experimentant la República
espanyola amb la victòria de
les dretes i la força dels
lerrouxistes, els quals posa-
ven en perill les essències de
la mateixa República, de
molts drets i llibertats adqui-
rits des del 1931 i qüestiona-
va l’autonomia catalana.

ME: L'exili- El 5 de febrer del
1939, després de la desfeta
de la batalla de l’Ebre, l’ocupa-
ció de Barcelona, i davant l’a-
vanç de l’exèrcit feixista cap a
la frontera, Companys se’n va
de Catalunya.
JF: Se’n va a contracor. La
desfeta final a la batalla de
l’Ebre, al novembre, marcarà
l’inici del final de la Catalunya
republicana. El 23 de gener
de 1939, davant l’avanç de
les tropes feixistes cap a la
capital catalana, Companys,
a contracor, insisteixo, per-
què en més d’una vegada,
havia pensat en quedar-se
assegut al seu despatx presi-
dencial quan entressin les for-
ces franquistes, va haver de
marxar cap a Sant Hilari
Sacalm. L’endemà de l’ocupa-
ció de Barcelona, el 27 de
gener, Companys i els seus
es dirigeixen a la població de
Darnius (Alt Empordà), on
romandrà tres dies abans
d’instal·lar-se a l’Agullana,
població on es concentraren
les màximes autoritats de la
República i de la Generalitat.
El 5 de febrer, davant l’avanç

de l’exèrcit feixista,
Companys ha de marxar del
país. No es podia imaginar
que hi tornaria al cap d’uns
mesos, detingut per la policia
alemanya i espanyola...

ME: La detenció- Carme
Ballester, l'esposa de Lluís
Companys, va escriure amb
tot detall la detenció el 13 d’a-
gost del 1940, tal com tu
relates al teu llibre. Parla'm de
la figura de Carme Ballester i
de la  germana de
Companys, Ramona.
JF: Són dues dones molt for-
tes, amb molta personalitat,
que viuen i actuen amb una
gran valentia i dignitat el pro-
cés a mort del marit i el
germà. Ballester no es vol
separar d’ell a França i
Ramona vol estar al seu cos-
tat en tot moment a
Barcelona. Les dues viuran la
tragèdia amb un fort dolor,
hauran de compartir el dol
personal amb penúries
econòmiques, però mai dei-
xaran de recordar i reivindicar
Lluís Companys.

ME: El judici- Al teu llibre cites
un informe policial en què s’a-
cusava a Companys, entre
molts altres fets, d’haver obli-
gat les tres filles d’una amant
a prostituir-se. A més, el con-
sell de guerra a Lluís
Companys ni tan sols va
durar una hora i la seva defen-
sa, que va durar deu minuts,
no va quedar registrada en
cap document.
JF: Des del punt de vista jurí-
dic el sumaríssim va ser una
autèntica farsa i es van dir
moltes mentides, moltes.
Durant el seu mandat,
Companys va defensar l’ordre
establert i les lleis vigents de
la república. Des del punt de
vista de l’estat de dret és
impossible justificar el procés
contra Companys. Quan vaig
entrevistar Ramon de Colubí,
el militar que va fer de defen-
sor de Companys, la primera
cosa que em va dir va ser
que tot plegat era una farsa.
Em va explicar que quan li van
encarregar la defensa de
Companys, tots tenien clar
quina era la sentència i que
es tractava de mantenir les
aparences. No hi havia res a
fer. No van permetre que la
defensa aportés testimonis i
la declaració íntegra de
Colubí al judici no va quedar ni
registrada, efectivament.

ME: El tortosí Ramón Puig de
Ramón, el jutge que va ins-

truir el cas.
JF: El capità general de
Catalunya, Luis Orgaz, va
ordenar al general de brigada
Ramón de Puig i Ramón, de
73 anys, i per tant ja retirat de
la vida militar activa –estava a
la reserva des del 1930-, que
portés la instrucció del cas.
Nascut a Tortosa, De Puig era
una vella glòria de l’exèrcit,
pensem que havia ingressat a
l’acadèmia militar el 1885.
Ara, com a militar només va
participar una vegada en una
acció de guerra, i va ser a
Barcelona, durant els fets de
la Setmana Tràgica del 1909.
De Puig, com la resta de
membres del tribunal militar,
eren militars a la reserva, que
no havien fet la guerra del 36,
tot i ser afectes al règim de
Franco, òbviament. Semblava
que si es posava venerables
veterans al consell, tot agafa-
va una aparença més huma-
na, més tranquil·la. Era
esperpèntic.

ME: Comentes que Lluís
Companys va ser víctima d'un
crim espanyol i alemany
JF: Sens dubte, un crim que
és conseqüència dels acords
firmats entre l’Espanya de
Franco i l’Alemanya de Hitler
en matèria policial l’any 1938
i que permet el lliurament de
persones entre ambdós
règims sense fer cas a les
normatives internacionals en
matèria d’extradició de refu-
giats polítics, cas del
President Companys.

ME: El mocador tacat de
sang. Que en pots dir? Pot
ser el títol d'un pròxim llibre? 
JF: I tant! L'historiador Josep
Benet l’any 2005 va assegu-
rar que el mocador que duia
Companys en el moment de
l’afusellament, així com d’al-
tres objectes personals, es
trobaven en un arxiu propietat
del ministeri de Defensa, que
hauria custodiat material
requisat durant la postguerra.
Hi va haver converses pel
retorn del mocador, però
sense èxit. Aquest mocador
simbolitza moltes coses, ja
que 75 anys després de la
mort del President, tinguem
els indicis que el mocador és
a mans de l'Estat espanyol,
incapaç de fer un gest emo-
cional de tornar-lo a la família.
Si les autoritats polítiques o
militars de l'estat tenen cons-
ciència que guarden això i no
fan cap intent de retorn, ales-
hores és una penyora de gue-
rra, ho tinc clar.

Jordi Finestres
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«LLUÍS COMPANYS VA SER VÍCTIMA D'UN CRIM ESPANYOL I ALEMANY»
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