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Terres de l’Ebre. Talls simultanis a tots els
municipis ebrencs per on passa la N-340, l’11
de desembre.                                       P4

Esports. L’Amposta, amb gols de Becerra,
s’emporta el derbi ebrenc, al camp del Jesús i
Maria (0-2).                                        P11

Terres de l’Ebre. L’equip de govern de
l’Ametlla de Mar explicarà l’estat de l’Ajuntament
en una reunió informativa, avui divendres.       P6
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El Mercat Central de Tortosa, situat vora el riu Ebre, ha vist passar milers d'històries d'un passat recent. Des
de bombardejos i riuades a focs artificials. N'ha vist de tots colors. Veure aquest edifici històric del segle XIX
et convida a entrar-hi. No cal ser un gourmet, el que ara en diríem un foodie, no. Només cal ser un amant de
la bona taula, dels bons productes de proximitat, només cal apreciar la riquesa alimentària que hi trobem i
valorar el mercat com a punt de proximitat. Tothom que tingui un mínim interès per la gastronomia i el pro-
ducte de la terra ha d’anar al mercat, a passejar, a inspirar-se… i per una bona taula, entenem un lloc: Anem
a comprar al Mercat. P12-13

Anem a comprar al mercat

Avui divendres, 27 de novembre, a les 19 h tindrà lloc la inauguració de l'exposició Cent anys del vapor Anita, organitzada conjuntament pels Serveis Territorials del
Departament de Cultura a les Terres de l'Ebre, per l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre i pel Museu de les Terres de l'Ebre, amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona i de
l'Ajuntament de Tortosa. L'acte comptarà amb la participació especial de Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries. 
Foto: Ramon Borrell Codorniu. Procedència: Arxiu Comarcal del Baix Ebre. P3

El Palau Oliver de Boteller de Tortosa acull, des d’avui divendres, l’exposició d’aquesta mítica embarcació ebrenca
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L’opinió del diari queda reflectida
exclusivament a través de l’edito-
rial. Els articles de la secció d’o-
pinió expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa seus

necessàriament.

15.000 exemplars 

55.000 lectors 

Editorial
Els cent anys del vapor Anita, un símbol del nostre passat

El vapor Anita va ser avarat el 28 d’octubre de 1915 i enguany es compleixen precisament cent anys. La riuada de 1937 va enfonsar aquesta mítica embar-
cació anomenada «Vapor Anita». (veure foto portada). El vapor sortia cada matí a les nou de davant del Mercat de Tortosa per al servei de passatgers entre
Tortosa i Amposta, Jesús i Maria, la Cava i l'Illa de Buda i posteriorment, després de renovar-lo i reconvertir-lo en una embarcació de gasoil (1924) uniria
Tortosa i Tarragona. Va ser avarat el 28 d'octubre de 1915, però la riuada de l'octubre de 1937 el va enfonsar a les aigües de l'extrem est de l'illa de Gràcia,
al Delta. Ara fa 78 anys del tràgic final d'aquest vaportet que donava vida a moltes ciutats ebrenques. El Palau Oliver de Boteller, acollirà l'exposició «100
anys del vapor Anita» i a banda de l’exposició, hi ha previst altres activitats: la presentació del llibre El vapor Anita: La història d’un mite, de Laura Tienda i
Albert Curto de l’editorial Pagès, conferències i visites guiades.  

El passat dimarts dia 24, la majoria dels socis i sòcies d’ADELA, ‘vam com-
partir una jornada de germanor a l’Hotel Flamingo de l’Ampolla. La troba-
da va ser molt profitosa tant a nivell personal, es fomenta la unió entre els
companys/es, com a nivell comercial, ja que els participants van poder
conèixer i adherir-se a les properes activitats. Des de la junta d’ADELA
volem agrair al Sr. Arasa i la Sra. Geno Cabrera, alcalde i regidora de
l’Ajuntament de l’Ampolla, per la seva assistència i implicació. També als
col·laboradors en l’organització de l’acte, la Confederació de Comerç de
les Terres de l’Ebre, Garcia Moreno, Heineken, Alsina & Sardà, Grupo
Pascual, Gin Harbour, Metròpolis i la Caixa. Però especialment als socis i
sòcies, sense els quals aquests projecte comú anomenat ADELA, no tin-
dria sentit’.

A L’AMPOLLA

Jornada de germanor d’ADELA

Agents de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra pertanyents a la
comissaria de Tortosa van detenir el passat 15 de novembre, tres joves,
de 29, 21 i 20 anys, tots tres de nacionalitat dominicana i veïns d’Amposta
(Montsià), com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública.  
El vespre del mateix dia 15, una patrulla dels mossos d’esquadra que es
trobava realitzant un control a la carretera TV-3454, al terme municipal de
Deltebre, va aturar un turisme, ocupat per tres joves, que circulava en
direcció a Amposta.
Durant la seva identificació, els joves van mostrar una actitud de nerviosis-
me i un d’ells va llençar una cartera al terra del vehicle.
Seguidament, els policies van demanar als ocupants que baixessin del
turisme per realitzar un escorcoll.
Com a resultat de l’escorcoll es va localitzar, amagat en la zona del motor,
un recipient de vidre que contenia 164 embolcalls de cocaïna i heroïna.
També es van localitzar 646 euros a l’interior de la cartera que un dels
joves havia llençat dins del vehicle. Per tot això, els tres joves van quedar
detinguts com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública.
Els detinguts van passar el 18 de novembre a disposició judicial davant
del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tortosa.

ACTUALITAT

Els Mossos d’Esquadra detenen tres homes 

per tràfic de drogues al Baix Ebre

Ens ha deixat una
bona persona.
Professional de la
medecina i exregidor
a l'Ajuntament de
Tortosa.
Una persona sempre
disposada a ajudar
als altres, un gran llui-
tador, un bon pare i
un bon company de
vida.
“La mort no ens roba
els éssers estimats.
Al contrari, ens els
guarda i ens els immortalitza en el record. La vida sí que ens els roba molts
cops i definitivament”. 
(F. Mauriac).

Des del Més Ebre, el nostre condol a Montse, Laia, Núria, familiars i amics.

ALS 56 ANYS

Ens ha deixat Gaspar Ricart

El Grup Balfegó ha exigit a
la Unió Europea que pren-
gui les mesures de pres-
sió necessàries per evitar
que cap país membre de
la Comissió Internacional
per a la Conservació de la
Tonyina Roja, ICCAT,
incompleixi el repartiment
de quotes de tonyina roja
acordada en l'organitza-
ció.
Per a l'empresa calera, la
falta d'acció demostrada
per Europa durant l'última
reunió d'aquest organisme és un perillós gir en el model de gestió de la pesca
de tonyina roja del ICCAT i obre una nova fase caracteritzada per la relaxació
en els sistemes i mesures de verificació i control del pla de recuperació de
l'espècie. El Grup ha comunicat que aquesta conclusió ha arribat pel rebuig a
la proposta del sector pesquer europeu de vetar la compra de tonyina roja pro-
cedent de Turquia, país que va comunicar al ICCAT la seva decisió de reservar-
se el dret a pescar la quantitat de tonyina que estimés i que durant 2015 ha
pescat el doble de la quota assignada. 

ACTUALITAT

Balfegó reclama a la Unió Europea el
tancament de fronteres a la tonyina roja de

països que no respectin les quotes



DIVENDRES 27
DE NOVEMBRE
DE 2015

diarimés
ebreTERRES DE L’EBRE

3www.mesebre.cat

FOTO: MES EBRE «»«»

AJUNTAMENT DE MORA D’EBRE

ANUNCI

La Junta de Govern Local, en sessió de data 2 de novembre de 2015, va aprovar inicialment el Pla
especial urbanístic en l’àmbit de la finca situada al Polígon 30, parcel·la 4 de sòl no urbanitzable,
per regular  urbanísticament la finca per instal·lar un càmping que contempla els serveis d’hostale-
ria i restauració en sòl no urbanitzable,  juntament amb l’informe de sostenibilitat ambiental o estu-
di ambiental estratègic, que forma part del Pla esmentat, el qual se sotmet a informació pública pel
termini d’un mes durant el qual es podran presentar les al·legacions que es considerin adients.

Móra d’Ebre, 9 de novembre de 2015 
L’Alcalde

Joan Piñol i Mora

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
610 20 33 25
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Avui divendres, 27 de
novembre, a les 19 h
tindrà lloc la inauguració
de l'exposició Cent anys
del vapor Anita, organitza-
da conjuntament pels
Serveis Territorials del
Departament de Cultura a
les Terres de l'Ebre, per
l'Arxiu Comarcal del Baix
Ebre i pel Museu de les
Terres de l'Ebre, amb la
col·laboració de la
Diputació de Tarragona i
de l'Ajuntament de
Tortosa. L'acte comptarà
amb la participació espe-
cial de Quico el Célio, el
Noi i el Mut de Ferreries.
L'exposició es podrà visi-
tar fins al 26 de febrer
amb els següents horaris:
Del 28 de novembre fins
al 27 de desembre: de
dilluns a divendres de 9 a
14 h i de 18 a 20 h; dis-
sabtes, diumenges i fes-
tius d'11 a 13 h i de 18 a
20 h. Del 28 de desembre
fins al 26 de febrer: de

dilluns a divendres de 9 a
14 h. 
PROJECTE 
El vapor Anita és el darrer
vapor que va circular
entre Tortosa i la desem-
bocadura de l'Ebre i un
vaixell prou conegut per la
gent de les Terres de
l'Ebre. De fet, ha esdevin-
gut una icona contem-
porània gairebé mítica per
haver estat construït als
tallers Sales de Tortosa,
perquè és l'últim i per
haver-se enfonsat el 1937
amb motiu d'una riuada.
‘El 2015 es compleixen
100 anys de l'avarament
del vapor Anita, és doncs
un bon moment per a
commemorar l'efemèride
i, de passada, donar una
visió conjunta i actualitza-
da del que es coneix i del
que va representar en el
seu moment, i alhora, inci-
dir en un dels aspectes
més identitaris del territo-
ri: la navegabilitat fluvial.

Un centenar d'expositors, 40%
dels quals nous, repartits en un
recinte firal interior de 5.000
metres quadrats i un d'exterior de
25.000. Són les principals creden-
cials de la Fira de Mostres
d'Amposta, que enguany arriba a
la 55a edició. La fira, que tindrà
lloc del 5 al 8 de desembre, comp-
tarà amb gran novetat: l'entrada
gratuïta. "Feia molts anys que ho
reclamàvem des de l'oposició",
destaca l'alcalde, Adam Tomàs, tot
afegint que "la recaptació de l'en-

trada no és tan substancial i
creiem que no hi ha cap necessitat
en mantenir-la". Enguany, la inaugu-
racó de la Fira de Mostres serà dis-
sabte dia 5 (12h), a càrrec de
Miquel Fàbregas, president de la
Cambra Arrossera del Montsià. 
El cartell d'enguany, fet amb la tèc-
nica d'estampació i on es poden
veure quatre espais diferenciats
amb el pont penjant, un tractor,
una fulla i una ovella, és obra de l'e-
xalumne de l'Escola d'Art i Disseny
d'Amposta (Esardi), Ruben Planas.

La Fira de Mostres d’Amposta té una gran

novetat: l’entrada gratuïta

El Palau Oliver de Boteller de Tortosa acull 
l'exposició Cent anys del vapor Anita

La inauguració serà avui divendres 27 de novembre (19 h), amb la participació especial de Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries

Foto Gerard Vergés Zaragoza . Procedència : Arxiu Comarcal del Baix Ebre

El certamen tindrà lloc del 5 al 8 de desembre

Entre 250 i 300 veïns de les Terres de l’Ebre s’han manifes-
tat aquest diumenge a Sant Jaume d’Enveja per reclamar un
servei digne d’ambulàncies a la zona. La plataforma Salvem
les Ambulàncies, que ha convocat la protesta, denuncia la
reducció d’alguns serveis assistencials, totalment o parcial,
a Sant Jaume d’Enveja, l’Ametlla de Mar, Amposta, Móra d’E-
bre, Xerta i Batea. Segons ACN, els membres de l’entitat
han reclamat reunions amb els responsables de Salut al te-
rritori i exigeixen que se celebrin consultes als municipis
afectats per “preguntar si el poble hi està d’acord”. Un dels
membres de ‘Salvem les ambulàncies’, Artur Giménez, ha apuntat que la problemàtica s’agreuja perquè
“les infraestructures tampoc són bones al territori” i “costa arribar”. “En cas d’urgència, si estàs a 20
minuts no passa res, però en cas d’emergència et jugues la vida de les persones”, ha afirmat Giménez.

Més de 250 veïns de les Terres de l’Ebre es 
manifesten i reclamen un servei 

d’ambulàncies digne
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L'Ajuntament de Tortosa
debatrà el proper dilluns 30
de novembre, en un Ple
extraordinari, el projecte de
Pressupost per a l'exercici
2016. L'alcalde, Ferran Bel,
acompanyat del regidor
d'Hisenda, Emili Lehmann, i
dels portaveus dels grups
municipals de CiU, Meritxell
Roigé, i d'ERC, Josep Felip
Monclús, han explicat els
principals eixos dels primers
pressupostos del nou man-
dat. Cal recordar que CiU i
ERC van signar el juny pas-
sat un Acord de Governança
Estable en base al compli-
ment d'un seguit de punts
que es reflecteixen en el pre-
sent i successius pressu-
postos així com en el Pla
d'Actuació Municipal.
El pressupost general de
l'Ajuntament de Tortosa per
a 2016, que inclou

l ' A j u n t ame n t ,
Tortosa Salut,
GESAT, EPEL
Hospital de la
Santa Creu,
To r t o saspo r t ,
Gumtsa, Tortosa
Media, Tortosa
Innova i Consorci
dels Tres Reis, és
de 66.532.892
euros, un 6,65%
superior a l'exerci-
ci anterior. Els comptes de
l'Ajuntament per a l'any
vinent ascendeixen a
32.276.033 euros, un 3,69
per cent més que l'any
2015.
La recuperació i posada en
valor del nucli antic continua
sent un repte del nou govern
municipal. En aquest àmbit
s'inscriu la reforma integral
del pont de l'Estat, que
tindrà també uns efectes

evidents en la millora de la
mobilitat i la promoció de la
ciutat. Aquesta és la princi-
pal inversió del pressupost,
900.000 euros, procedents
d'una aportació de la
Diputació de Tarragona, que
s'afegeix als 300.000 euros
que l'Ajuntament hi destina
dins l'exercici 2015.
El manteniment de la ciutat,
en un sentit ampli, és un
dels eixos del nou mandat i
del present pressupost.

La Ràpita
aprova per

unanimitat un
pressupost d’11
milions d’euros 

La reforma del Pont de l’Estat,
principal inversió el 2016

L’Ajuntament de Tortosa debatrà dilluns el projecte de Pressupost

La Federació d'Amposta d'Associacions de Veïns va presen-
tar dimarts una denúncia a la comissaria dels Mossos
d'Esquadra d'Amposta que reclama la paralització immedia-
ta de les obres de construcció d'una rotonda a l'N-340 al
Perelló, a la intersecció amb la carretera TV-3022 cap a
Rasquera. Segons informació d’El Punt, els veïns alerten
que les obres obstaculitzen la circulació en cas d'emergèn-
cia nuclear, recorden que l'N-340 és una via d'evacuació del
pla Penta i que estem en alerta 4 per amenaça terrorista.
En la denúncia, la Federació d'Amposta d'Associacions de
Veïns demana als Mossos un informe sobre la perillositat de
tallar l'N-340 durant el període d'alerta terrorista. 

Talls a tots els municipis l’11 de desembre
Talls simultanis a l’entrada de cada una de les poblacions
per on passa la N-340. Aquesta és la nova mesura de força
que han anunciat els alcaldes del territori, davant les mesu-
res inexistents amb què el ministeri de Foment ‘ha respost
a les demandes en relació a la sinistralitat’. Els alcaldes
lamenten que la única actuació hagi estat la instal.lació de
cons i l’inici de la construcció de rotondes, però que per
contra no s’hagin aplicat ja les bonificacions perquè els
transportistes puguen circular per l’autopista, així com tam-
poc un compromís per desencallar la construcció de l’auto-
via i la gratuïtat del peatge mentre no estiguen fetes les
obres. En una reunió, divendres a l’Aldea, els municipis allí
representats van anunciar accions més intenses.

Denúncia veïnal perquè
s’aturi la construcció de la

rotonda del Perelló
‘S’està fent a la principal via d’evaquació de la nuclear’

En un ple extraordinari celebrat
aquest passat dimecres,
l'Ajuntament de Sant Carles de
la Ràpita va aprovar per unani-
mitat el pressupost municipal
pel 2016, que, des del punt de
vista tècnic, puja als
11.046.702 euros, que repre-
senten una disminució del 2
per cent respecte el pressu-
post d’enguany. Segons el regi-
dor d’Hisenda, Albert Salvadó,
els comptes aprovats “són con-
tinuistes respecte a la política
de contenció dels últims anys,
però, al mateix temps, garan-
teixen els serveis que s’oferei-
xen a la ciutadania i optimitzen
les despeses destinades a polí-
tiques socials”.  
A més, el govern municipal ha
aconseguit rebaixar el rati d’en-
deutament del 28 per cent
actual al 24 per cent. 

El president de la Federació de l’Ebre d’Esquerra Republicana
de Catalunya, Albert Salvadó, ha presentat els candidats
ebrencs que formaran part de les llistes per a les eleccions
espanyoles del 20 de desembre. Salvadó ha destacat que
‘ERC és un projecte col·lectiu que desborda de molt les sigles
del partit i per això hem situat dos independents, Jordi
Salvador i Miquel Aubà, per encapçalar les nostres llistes per a
la demarcació de Tarragona’. El president republicà ha recor-
dat que ‘el 27S vam guanyar el plebiscit i tenim un mandat
democràtic que estem fent realitat al Parlament i hem de
defensar a tot arreu, també a Madrid’. Salvadó ha afirmat que
les Terres de l’Ebre ‘hem patit sistemàticament la manca d’in-
versions en infraestructures de l’Estat espanyol, i hem vist com
l’Estat sempre pensava en nosaltres com a destí de projectes
negatius’. Després d’advertir que les Terres de l’Ebre s’hi
juguen molt, ‘perquè tenim amenaces molt importants que ens
vénen de Madrid’, ha fet una crida a la mobilització del votant

independentista per guanyar el frec a frec que es preveu amb
Ciutadans. 
Imatge de foto. Els candidats d’esquerra a dreta: Mayte Puell,
Joan Juncà, Miquel Aubà, Jordi Salvador, Carme Navarro,
Muntsa Cabetas i Cinta Agné.

Esquerra es presenta com ‘la millor garantia per defensar
les Terres de l’Ebre de les agressions dels governs espanyols’

Els candidats ebrencs formaran part d’una ‘candidatura valenta que anirà a picar pedra a Madrid’

Els socialistes d'Amposta han mostrat la seva satisfacció perquè
el ple ha aprovat per unanimitat, només CiU no hi ha donat suport
però s'hi ha abstingut, per tal que s'estudiï la viabilitat econòmica
del contracte d'arrendament del local on hi ha el servei de rehabi-
litació. El portaveu socialista, Francesc Miró, també ha celebrat
que la presentació de la moció hagi servit per forçar una negocia-
ció amb el propietari, com ha reconegut l'alcalde, i que permetrà
rebaixar en uns 200.000 E l'import que falta pagar del lloguer
amb opció de compra del local del carrer Amèrica.
D’altra banda, informar que nou persones s'han incorporat aques-
ta setmana a diferents àrees de l'Ajuntament  contractades dins
del programa Treball i Formació, desenvolupat per l'Ajuntament
d'Amposta a través d'una subvenció del Servei d'Ocupació de
Catalunya per a la contractació i formació de persones majors de
45 anys, aturades, inscrites com a demandants d'ocupació a
l'Oficina de Treball i que no perceben ni ajuts de prestacions ni
subsidis per desocupació.

L'Ajuntament d'Amposta estudiarà
la viabilitat de l'arrendament del
local del servei de rehabilitació

A proposta del PSC
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Prop d'una setante-
na d'empresaris i
emprenedors de les
Terres de l'Ebre han
participat aquest
dimecres en el
quart Seminari de
Creació de
Producte Turístic
organitzat pel
Consell Comarcal
del Baix Ebre, en el
marc del projecte
Baix Ebre Avant, i
que s'ha centrat en
el turisme actiu i de
natura, i en l'espe-
cialització dels territoris i dels serveis turístics. El conseller comarcal de Turisme, José
Emilio Bertomeu, ha inaugurat aquest seminari, l'últim programat per aquest any, celebrat
a EbreTerra, a Deltebre. Els assistents han conegut de primerà mà un avanç de les línies
estratègiques que inclou el pla d'acció 2016 del Patronat de Turisme de la Diputació de
Tarragona a les Terres de l'Ebre. Segons que ha explicat Albert Folch, responsable del
Patronat a les Terres de l'Ebre, les línies estratègiques passen per incrementar el reconei-
xement de la marca turística 'Terres de l'Ebre', augmentar les pernoctacions de mercats
internacionals i intensificar la difusió, especialment online. Folch ha insistit en el treball con-
junt del sector privat i públic per tenir una marca turística més forta. En aquest sentit, el
Patronat de Turisme crearà sis comissions de treball que marquen l'aposta a seguir: taula
de turisme rural, viles marineres, municipis de l'arròs, taula d'enoturisme, taula de creuers
i Reserva de la Biosfera.  
D’altra banda, el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Daniel Andreu, ha presen-
tat als responsables dels centres educatius i de les associacions de mares i pares de la
comarca el nou catàleg d'ensenyament del curs 2015/16. Es tracta d'una oferta formati-
va integrada per un total de catorze xerrades i tallers adreçades als estudiants de primà-
ria, ESO i batxillerat, que impartiran tècnics de la institució comarcal durant el segon i ter-
cer trimestre del curs escolar. Les xerrades tracten un ampli ventall de temàtiques.

L’equip de govern de l’Ametlla de Mar
explicarà l’estat de l’Ajuntament en

una reunió informativa

IV Seminari Baix Ebre Avant

Avui divendres (20 h) a la Sala de la SCER: ‘Els veïns i veïnes
podran conèixer l’endeutament municipal, que ronda els 50 ME’

Sant Carles de la Ràpita és un de la vintena de municipis catalans que participa en el
programa FutbolNet, que impulsa la Fundació FC Barcelona, amb el suport de la
Diputació de Tarragona, i que té com a objectiu utilitzar el futbol com a eina per
fomentar valors entre els joves a través d’una innovadora metodologia pedagògica.
Aquest dimarts, l’Ajuntament de la Ràpita ha acollit la presentació del projecte, que
ha anat a càrrec de Josep Caparrós, alcalde de la ciutat; Carlos Sanchis, regidor
d’Atenció a les Persones;  Mohamed Sahib, patró de la Fundació FC Barcelona; i Núria
Callarisa, coordinadora FubolNet a Sant Carles de la Ràpita. 
L’Ajuntament de la Ràpita, a través de les regidories d’Atenció a les Persones i
d’Esports, ha signat un conveni de col·laboració amb la Fundació FC Barcelona per
tal de portar a terme durant aquest curs activitats de FutbolNet com a tasques extra-
escolars.  Hi participen 40 xiquets i xiquetes de 10 a 14 anys, escollits preferentment
segons criteris de vulnerabilitat social i econòmica. Segons l’alcalde, Josep
Caparrós, la característica principal del projecte és “que fomenta valors socials i
pedagògics entre els més joves a través de la pràctica de l’esport”. Així, segons
Caparrós, FutbolNet “ens permet utilitzar la marca Barça i els valors de la Masia en
benefici de l’educació dels xiquets i xiquetes que hi participen”. 'FutbolNet' és un pro-
jecte basat en la metodologia Futbol3, una eina d’intervenció social nova a Catalunya,
d’èxit reconegut en experiències a Colòmbia i a Alemanya. Durant la seva aplicació,
'FutbolNet' incideix en 5 valors (esforç, respecte, treball en equip, humilitat i ambició),
marcats com a essencials pel desenvolupament personal i que es debaten abans,
durant i després del joc.  El programa s’aplica des d’aquest mes de novembre i fins
al maig de 2016, amb dues sessions de dues hores per setmana i es practica en
espais escolars o urbans (interiors i exteriors) cedits per l’ajuntament. 
Cada sessió es divideix en tres parts: una discussió anterior al partit per parlar del
valor que es treballarà durant la sessió i pactar les normes del partit, un partit de fut-
bol i una xerrada posterior. El diàleg es converteix, doncs, en una part del joc i no en
un complement. Abans de l’aplicació de FutbolNet, la Fundació FC Barcelona forma
en la metodologia del projecte els educadors i monitors encarregats de treballar amb
els infants. A Sant Carles de la Ràpita, s’ha portat a terme la formació dels profes-
sionals dels quatre municipis de la demarcació de Tarragona que participen en el pro-
jecte: Salou, Calafell i Vilaseca, a banda de la Ràpita.

L’ajuntament d’Alcanar, mitjançant la regidoria de medi ambient i medi natural, i les entitats
aGOSaGAT i Progatet han iniciat una campanya conjunta d’esterilitzacions de felins, segons
informa el propi Ajuntament. Lla campanya és fruit del treball i compromís conjunt de les dife-
rents parts i constitueix una primera fase per al control de les colònies d’aquests felins.
L’objectiu de l’actuació és facilitar i millorar la convivència al municipi.
El regidor de Medi Ambient, Jordi Bort, ha volgut agrair especialment “l’esforç i la col·labo-
ració de les entitats que estan duent a terme aquesta tasca que, de ben segur, donarà bons
resultats”. 
Actualment s’estan realitzant aquestes actuacions en diverses colònies ubicades a les Cases
i està previst efectuar-les pròximament a les zones d’Alcanar i Alcanar Platja.
El regidor també ha avançat que, dintre del marc de treball i compromís adquirit, es faran
campanyes de sensibilització, informació i participació a través dels diferents mitjans de
comunicació.

L’equip de govern de l’Ametlla
de Mar, format per Esquerra
Republicana de Catalunya i
Compromís per la Cala, pre-
sentarà avui divendres a les
20 hores i a la Sala de la
Societat Cultural, Esportiva i
Recreativa, l’estat de
l’Ajuntament calero en una
reunió informativa amb els
veïns i veïnes del municipi.
En l’acte, on intervindran l’al-
calde, Jordi Gaseni, i el regi-
dor d’Hisenda, Antonio
Espuny, es donarà compte al
detall de l’endeutament muni-
cipal, calculat en
47.354.866 €. D’aquesta xifra se’n desprèn deutes bancaris i a proveïdors, tant de
l’Ajuntament com de La Cala Gestió, així com els deures contrets per la gestió dels serveis
municipals de l’aigua i l’enllumenat, i sentències fermes, com la del primer projecte de cons-
trucció de la Residència de la Gent Gran. Les partides del deute són:
Deute bancari: 18.058.000 €; Deute proveïdors: 6.952.255 €: Deute proveïdors
La Cala Gestio: 3.613.164 €; Deute proveïdors La Cala Serveis: 53.520 €; Deute
proveïdors CEM La Cala: 55.927 €; Deures amb Aqual̀ia, FCC i sentències fermes:
10.600.000 €; Altres factures La Cala Gestió, Residència i pont Les Tres Cales:
8.022.000 €;  Total: 47.354.866 €
L’alcalde, Jordi Gaseni, explica que “no volíem fer només de notaris. Necessitem explicar
l’Ajuntament que ens hem trobat però també aportar les solucions que pensem que són les
adequades per tirar el poble endavant”. El batlle republicà exposa que han hagut d’esperar
prop de sis mesos per poder detallar la situació perquè han hagut de realitzar una exhaus-
tiva auditoria de la gestió feta anteriorment. Així mateix, recorda que és un acte de transpa-
rència de cara al municipi i que l’equip de govern te ́ el deure d’informar els ciutadans.

La Ràpita és un dels municipis que
participa al projecte FutbolNet

Alcanar inicia una campanya
d’esterilitizacions de felins

Primera fase de control de les colònies existents

L’imparteix la Fundació FC Barcelona
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Avui divendres 27 de novembre, a les
20.30 h, tindrà lloc al teatre municipal
de La Llanterna de Móra d'Ebre la II
Festa de l'Esport Local, acte de reco-
neixement social del municipi que pre-
tén premiar l'esforç de les entitats i
persones implicades en l'esport, ja
siguin esportistes, tècnics o d'altres
persones relacionats amb el món de
l'esport local. L'acte l'organitzen la
Regidoria d'Esports de l'Ajuntament
de Móra d'Ebre i Societat Esportiva
Móra d'Ebre, amb la col·laboració de
les entitats esportives de la població.
La Festa de l'Esport Local atorgarà guardons al millor esportista local de 2015, categoria on s'han pre-
sentat vuit candidatures; al millor equip local 2015 (sis candidatures), i a la millor entitat o tècnic d'es-
ports local 2015 (5 candidatures).

Festa de l'Esport Local de Móra d'Ebre 2015
L'acte tindrà lloc avui divendres dia 27 de novembre al teatre de La Llanterna.

El Consell Comarcal de la Terra Alta
ha contractat un coordinador i deu
treballadors durant sis mesos en el
marc del Programa de Treball i
Formació 2015, promogut i finançat
pel Servei d'Ocupació de Catalunya
(SOC), amb la col·laboració del
Consell Comarcal. La selecció de les persones contactades s'ha fet en
col·laboració amb el Servei d'Ocupació de Catalunya entre els inscrits atu-
rats majors de 45 anys que no cobren cap tipus de subsidi. Quatre d'a-
quests llocs de treball es destinen a feines de la Via Verda, en el tram que
pertany a la comarca de la Terra Alta, en concret a fer tasques de mante-
niment i conservació del mobiliari existent, treballs de neteja d'accessos i
vorals, i reparació de paviments. La Via Verda és un dels principals actius
turístics de la comarca, visitat per milers de turistes al llarg de l'any. 

El Consell Comarcal de la Terra Alta
contracta 11 persones

En el marc del Programa Treball i Formació 2015

El Consell Comarcal de la Terra
Alta ha sigut aquest dimecres
l'escenari de l'acte commemora-
tiu del Dia Internacional contra la
Violència envers les Dones, que
ha aplegat representants institu-
cionals, dirigents de les diferents
associacions de dones dels
dotze pobles de la contrada i
persones a títol individual. La lec-
tura del manifest de la diada ha
anat a càrrec enguany de Sandra
Gallardo, de l'Associació de
Dones de Gandesa
L'acte l'ha obert el president
comarcal, Carles Luz, qui s'ha
referit a la xacra social que
representa la violència envers les
dones i ha qualificat d'inadmissi-
ble la xifra de 48 dones mortes
enguany a mans de la seua pare-
lla o exparella. Luz ha manifestat
el compromís de les institucions
terraltines en l’eradicació de la
violència masclista i ha lloat la
tasca de prevenció i suport que
efectuen els Serveis Socials del
Consell Comarcal en aquest sen-

tit. També s'ha referit a la
importància de les associacions
de dones en l'àmbit rural.
D’altra banda, Móra d'Ebre ha
celebrat també aquest dimecres
el Dia Internacional per a

l'Eliminació de la Violència
envers les Dones amb una con-
centració i la lectura del manifest
de la diada a la plaça de Baix,
davant la porta de l'Ajuntament.
L'acte ha aplegat representants

de tots els grups polítics munici-
pals, representants de les enti-
tats locals i veïns a títol indivi-
dual. 
El manifest l'ha llegit la regidora
Maria Rodríguez.

Dia Internacional per a l’Eliminació 
de la Violència envers les dones

Concentració a Móra d’Ebre i actes commemoratius a Gandesa

EN UN MINUT

*Móra la Nova:
L’Ajuntament de Móra la
Nova va signar un conveni
de col·laboració amb la
Diputació de Tarragona per
garantir el funcionament de
l’Escola d’Art municipal.

*Móra d’Ebre: Resum dels
principals acords del Ple
municipal de dilluns: conge-
lació d'ordenaces fiscals,
carrer Pepita Grangé Torà,
nou Centre Obert per a
infants, dissolució del
Consell d'Esports, concur-
sos per a adjudicar el bar
del Casal dels Avis i
Xiringuito del passeig del
Pont, i reobertura provisio-
nal del bar del Poliesportiu.
*Flix: Avui començarà la
campanya "Per Nadal, com-
pra a Flix. Viu el comerç fli-
xanco", organitzada per
l'Ajuntament de Flix i la Unió
de Comerciants, i que s'es-
tendrà fins al dia 5 de gener.
D’altra banda, en clau flixan-
ca, dir que està obert el
període per presentar ofer-
tes per l'explotació de la
barra del bar de la carpa
d'hivern 

Més
notícies
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EN UN MINUT

* L’HOSPITAL VERGE
DE LA CINTA DE TOR-
TOSA va rebre dimarts a
Madrid el premi Top 20,
a la gestió hospitalària.
Es tracta d’un guardó d’a-
bast estatal que reconeix
diversos paràmetres del
funcionaments dels cen-
tres assistencials. Per
quart any consecutiu ha
remarcat els valors que
aconsegueix l’hospital de
referència de les Terres
de l’Ebre, sent, a més,
l’únic premiat a la demar-
cació de Tarragona.
*EL NUCLI ANTIC orga-
nitza la seua 8a fira de
#NadalATortosa amb 60
paradistes, activitats
infantils i una exposició
de clicks. A partir del
divendres vinent, dia 4
de desembre. El mateix
dia també s’iniciarà la
Fira de Nadal de Tivissa.
*ASCÓ celebrarà aquest
cap de setmana, 28 i 29
de novembre, la 7a edi-
ció de la Fira de Nadal i la
5a Mostra del Cava.
* L ' A S S O C I A C I Ó
NUCLEAR ASCÓ
VANDELLÒS II aporta
150.000 euros al Consell
Comarcal de la Ribera
d'Ebre per dedicar a tas-
ques de promoció econò-
mica i també als serveis
socials. ANAV dóna conti-
nuïtat així a la seua políti-
ca de col·laboració amb
l'ens comarcal, que basa
financia una gran part
dels serveis a les perso-
nes amb aquests fons.
*EL RESTAURANT
TORREÓ DE L’INDIÀ
DE L’HOTEL VILLA
RETIRO DE XERTA, I
LES MOLES, D’ULLDE-
CONA, han revalidat la
seua estrella michelin,
que els inclou entre els
restaurants més notables
del món. 
Informa: ebredigital.cat

Més
notícies

El proper any començarà la prime-
ra fase de la rehabilitació dels
carrers del casc antic d’Horta de
Sant Joan, un projecte, que ja es
va gestionar en la legislatura muni-
cipal anterior i que s’ha culminat
ara, i comptarà amb un pressu-
post de vora un milió d’euros.
Segons ebredigital.cat, la inversió
correrà a càrrec del govern cen-
tral, la Generalitat i una petita part
correspondrà a l’ajuntament del
poble.  La partida estarà cofinançada entre el ministeri de Foment, a través de l’1,5% Cultural, la
Generalitat i l’ajuntament del municipi. És tracta de la restauració més ambiciosa que es posarà
en marxa a partir d’aquest any amb fons de l’Estat. El gruix dels treballs consistiran en millorar
l’estètica i les instal.lacions dels diferents carrers de la localitat. L’ajuntament té previst impulsar
les obres en dues fases i el projecte ja ha estat presentat a l’Estat per desbloquejar la partida.
De fet, ho han hagut de registrar dues vegades perquè el ministeri va rebutjar el primer dossier
en estar escrit en català. La localitat valora positivament la inversió i espera que es facin els pri-
mers treballs el més aviat que sigui possible. D’altra banda, dins de l’actualitat informativa d’Horta,
dir que la societat estatal Aigües de les Conques Mediterrànies (Acuamed), depenent del Ministeri
d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, ha finalitzat les obres del sistema de sanejament del
municipi. L'execució dels treballs ha suposat una inversió propera als 3,6 milions d'euros.

Inversió d’1 milió d’euros per rehabilitar 
el casc antic d’Horta

La subdirectora general de Construccions, Manteniment i Equipaments de Centre
Públics de la Generalitat de Catalunya, Núria Ivern, va visitar l’escola de Sant Agustí
de Riba-roja per conèixer el centre on aquest curs estudien 65 alumnes d’Infantil i
Primària, des de P3 fins a 6è, i especialment el nou sistema de calefacció de l’e-
difici.Durant la seva visita, s’ha interessat i ha felicitat el municipi pel nou sistema
de calefacció per biomassa instal·lat el curs passat a l’escola, i l’estalvi energètic
que ha suposat per les arques municipals aquesta inversió. I és que a més d’una
millora en el confort de les aules, la instal·lació de dues calderes de biomassa a
l’escola ha suposat reduir a la meitat la despesa energètica de l’edifici, això són
fins a 5.000 euros anuals menys en la factura que paga l’Ajuntament. La inversió
municipal en les noves instal·lacions va ser de 30.000 euros, als quals s’han de
sumar els 56.773 invertits aquest estiu per substituir els vells radiadors de ferro
de feia més de 40 anys, per uns nous radiadors d’alumini.

El nou sistema de calefacció de l’escola de Riba-roja, model
d’estalvi energètic per a altres centres educatius del país

Es va instal.lar l’any passat i ha suposat un estalvi de 5.000 E anuals 

L’Ajuntament de Deltebre ha
signat un conveni de col·labo-
ració amb les societats de
caçadors de Jesús i Maria i
Sant Miquel de La Cava per
tal de cedir-los els terrenys
d’un arrossar i destinar-los a
activitats d’ensinistrament i
d’entrenament de gossos de
caça. Aquests terrenys, que
ocupen una superfície de set
jornals, estan ubicats al bell
mig del Delta i actualment
s'estaven conreant per al cul-
tiu de l'arròs. L’alcalde de
Deltebre, Lluís Soler, ha des-
tacat “la bona voluntat i la
col·laboració de les dues
societat de caçadors per tal
de tirar endavant aquest pro-
jecte”. El tinent d’alcalde
d’Afers Interns i Institucionals,
Kilian Franch, ha explicat que
“donem una resposta i una
solució a les demandes que

ens han estat realitzant els
caçadors de manera conti-
nuada durant molt de
temps”. Franch tambe ́ ha
destacat que “amb el funcio-
nament d’aquest camp, els
caçadors podran tenir una
zona per a entrenar els gos-
sos durant tot l’any i, al
mateix temps, per a ensinis-
trar-los”.

Brigada municipal
D’altra banda, dir també que
l’Ajuntament de Deltebre, a
través de plans d'ocupació
subvencionats pel Servei
d'Ocupació de Catalunya
(SOC), ha contractat a cinc
persones que exerciran,
duran els propers sis mesos,
com a peons de la brigada
municipal.

Deltebre comptarà amb una zona
d’entrenament i d’ensinistrament de

gossos de caça
Conveni signat amb les societats de caçadors locals

Més Ebre recomana

El Casal Cultural de Tivissa acollirà el proper diumenge
29 de novembre, a les 19 hores, la presentació de l’obra
guanyadora del XVI Premi d’Assaig Artur Bladé i
Desumvila, Lluís Brull. Un home bo, d’Adolf Brull i
Monner. 
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Isabel Carrasco
CRAC de la setmana: 
Sílvia Ampolla  versus   Sílvia Lluís Poy 

«PEP GIMENO ÉS EL “PARE DEL MEU CANTAR”»
Ja fa uns quants anys que
conec a la Sílvia. El pri-
mer cop que la veig veure
va ser a casa d'una amiga
que tenim en comú, la
seua «mana gran», com
ella li diu, al cor del Delta
de l'Ebre. Em va impactar
el seu somriure, no és
d'estranyar, és dentista.
També em van impactar
els seus ulls, uns ulls
grans, intensos que inten-
taven retenir tot el que
passava al seu voltant per
transformar-ho amb
paraules i música amb
una veu, la seua veu,
dolça que acaricia quan
canta. És una dona de
terra i mar, de les nostres
terres, de la nostra gent, i
que difon l'essència de la
nostra cultura musical.

Més Ebre: Com i quan una
odontòloga comença a sentir
aquesta passió per la música
tradicional i en fa una part de
la seua vida?
Silvia Ampolla: Va ser gaire-
bé per casualitat; quan per fi
estava instal·lada al meu nou
pis de l’Ampolla i m’havia tret
de sobre el pes de l’examen
de les "opos", vaig interessar-
me per anar a rondar i conèi-
xer el poble, i vaig preguntar
on podria trobar gent. Em
van recomanar que anés a
unes trobades on la gent
canta i jo, que mai havia can-
tat, hi vaig fer cap, i em vaig
quedar «prendada» de l’ener-
gia que es crea quan un grup
de gent comparteix el cant i
la música tradicional. Des de
llavors, no he pogut deixar de
cantar i fer música.
ME: la Jota i la Rondalla per
tu.
SA: La Rondalla, pel que he
pogut viure, és una part
importantíssima de la nostra

tradició; és la melangia del
passat per a les persones
que recorden les antigues
rondalles, i els cantadors avui
l’hem fet molt nostra, ja que
és la manera més alegre i
propera de dir les veritats a
la cara de la gent, i de la mà
del nostre folklore.
ME: Ets una persona prope-
ra que de seguida caus bé a
la gent. Tens facilitat per
apropar-te a la gent. Això
només succeeix amb la músi-
ca?
SA: Diria que no. Sempre
m’ha encantat la gent, va
amb la meua manera de ser,
i suposo que així ho expresso
també quan canto o quan
faig música, allà on estigui.
ME: Com a odontòloga, la
teva professió. Aquí sí que
xoca! Veure una dona dolça,
sensible, tendra, en una pro-
fessió que, sol espantar una
mica... Ja saps, això d'obrir
la boca i no poder parlar...
Has cantat mai a un pacient?
SA: Encara no he cantat mai
a la feina! Mai se m’hauria
acudit, però gràcies per la
idea! De fet, procuro separar
el màxim possible la meua
professió i imatge com a
odontòloga de la meua ves-
sant social.i musical. Però la
meua manera de ser, un poc
despreocupada, em delata
sovint.
ME: Un personatge impor-
tant per tu. Pep Gimeno. Ha
estat un abans i un després?
SA: Sens dubte. El Pep és el
meu referent. No tan sols a
nivell musical per la seua veu
carregada de veritat i per la
força que pren la terra on s’a-
rrelen els seus cants, sinó
que també és el meu referent
humà. És per ell que ara jo
canto, perquè havia passat
un temps una mica desani-
mada d'aquest món del fol-

klore, i el fet de conèixer-lo a
ell i poder conviure amb ell i
la seua rondalla em va carre-
gar d’il·lusió, i em va donar
una força molt gran per tirar
endavant amb el meu camí.
És el “pare del meu cantar”,
una gran persona a qui val
molt la pena conèixer i escol-
tar sempre que es pugui.
ME: 6 veus per al poeta.
Explica'm. Hi haurà continua-
ció?
SA: Una de les experiències
més enriquidores que recor-
do haver viscut! Va començar
com un projecte de construir
temes tradicionals amb les
lletres de Vicent Andrés
Estellés, partint de les expe-
riències de cadascuna en el
món de la música tradicional.
La idea inicial era fer potser
algun concert durant l’any
Estellés al País Valencià...i
vam acabar gravant un disc
on ja s’ha esgotat la 2a edi-

ció i fent concerts sense
parar des del 2013.
Va ser un honor molt gran ser
una de les membres d’este
projecte, i hi vaig aprendre
molt, i alhora vaig tenir la
satisfacció de poder-hi apor-
tar ritmes i melodies de
l’Ebre i dels meus amics dels
Pirineus.
Però també és cert que el
grup estava format per 5
dones valencianes i jo que
era la “catalaneta” (i així em
reconeix molta gent quan
vaig per les terres valencia-
nes), i amb el temps, els viat-
ges pels concerts gairebé
setmanals que hi teníem, els
assajos, i les distàncies, van
suposar un desgast impor-
tant per mi, i alhora sentia la
necessitat de “tornar a casa”
i posar la meua energia en
les cançons del territori, i
apostar per un camí més pro-
per i amb més identitat

ebrenca.
ME: Quants instruments
musicals toques? En quin et
trobes més identificada?
SA: Bé, vaig començar apre-
nent a tocar la guitarra per
poder cantar i acompanyar-
me, i vaig viatjar als Pirineus
a aprendre percussions tradi-
cionals (pandereta, pande-
ro...). Quan vaig anar a viure
a València, em vaig introduir
en la rondalla tradicional, on
he après a tocar ritmes tradi-
cionals amb guitarra, guita-
rró i també he estudiat llaüt.
Ara estic aprenent a tocar l’a-
cordió diatònic, que m’encan-
ta perquè pot fer melodia i
acompanyament alhora. De
tota manera, no em conside-
ro cap virtuosa de cap instru-
ment. Sols he après el neces-
sari per poder interpretar els
temes que a mi m’agraden.
El meu instrument preferit és
el guitarró. Per la seua sono-

ritat, perquè és lleuger i
còmode de tocar, i, sobretot,
perquè he après a tocar-lo de
la mà del millor guitarroner
dels Països Catalans, el
Vicent Carrasco, el meu mes-
tre de corda tradicional.
ME: La improvisació en el
cant.
SA: La improvisació és la
millor manera de passar una
bona estona! És molt divertit
perquè mai saps on pots
anar a parar, i sempre hi ha
alguna sorpresa. A mi m’en-
canta, i crec que tothom
podria provar-ho. Segur que
tindríem alguna sorpresa.
ME: Els teus projectes
SA: Un que em fa especial
il·lusió és estar recuperant la
rondalla de corda de Paüls, el
poble del meu pare i els
meus iaios. Estem fent assa-
jos a l’antic bar del poble,
que és de mons iaios, i
estem tornant a tocar com
feien al poble fa més de 30
anys. Hem format la rondalla
"Los Segadors de Paüls".
També estic en un projecte
que crec que pot ser algo
bonic... però de moment, no
puc dir-ne res més. Espero
que em concediu una altra
entrevista més endavant,
quan aquest projecte sigui ja
una realitat, i vos ho explica-
ré amb tot tipus de detalls!
ME: Fet. I per acabar Sílvia,
quin seria el missatge que a
través d'una rondalla t'agra-
daria transmetre?
SA: Que som de les Terres
de l’Ebre; que la nostra cultu-
ra és esta terra que ens esti-
mem; que lo riu és vida, i que
mos agermana, i així ha de
ser sempre; i que, des del
respecte, el saber escoltar, i
l'alegria que ens caracteritza,
mai deixarem de treballar per
un present i un futur més
digne per a estes terres.

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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L’Amposta es va emportar el derbi ebrenc de la jornada, al camp del Jesús i Maria. Tres punts que donen molta confiança a l’e-
quip que ara entrena Beto. Becerra va ser el golejador de la matinal a l’Aube, amb dos gols (0-2). I això que el Jesús i Maria va co-
mençar bé, fidel al seu estil. I va tenir dues ocasions per marcar, una d’elles semblava inverosimil no aprofitar-la. Amb els minuts,
l’Amposta va créixer i amb un Òscar Benet molt posat per banda esquerra i amb Gustavo recuperat, va crear fins a tres ocasions
claríssimes de gol que Àlex, porter local, va evitar. Becerra no va estar encertat en aquestes jugades. El J. i Maria, amb qui va de-
butar Jusi, va avançar línies a la represa i fou llavors quan l’Amposta va sorpendre a la contra, amb la velocitat del millor davanter
de la categoria. Així, minut 60, Becerra va guanyar l’esquena amb la seua velocitat i va superar Àlex, amb qui tenia un ‘pique’ pen-
dent. Amb el 0-1, el Jesús i Maria va arriscar. Però no tenia claredat davant d’un Amposta que s’ha reactivat i que defensivament va
estar molt més ordenat que jornades preceents. L’equip sembla alliberat. I va jugar amb més intensitat que el rival. Ja amb el Jesús
i Maria abocat, una intercepció d’Òscar Benet va suposar una passada en profunditat que Becerra, amb més calma que al primer
temps, va saber resoldre. Com un geni. Era el 0-2, que fou definitiu. Un gran resultat per a l’Amposta que tenia urgència d’una victò-
ria per poder tenir esperances de sortir del pou classificatori. Pel Jesús i Maria, va ser un partit trampa. Ara, amb 3 punts de 12,
s’ha encallat i diumege haurà de guanyar el Balaguer, també a l’Aube (11.30 h), per esvair dubtes. La categoria està molt anivella-
da i tres punts ho canvien tot.

Becerra oxigena a l’Amposta
EL JESÚS I MARIA, DESPRÉS D’UN BON INICI DE PARTIT, NO VA PODER REACCIONAR

L’equip de Beto s’imposa al camp del Jesús i Maria (0-2), amb gols del crac ampostí

El FC Godall mereix el més
ampli dels reconeixements per
tot el que ha aconseguit en els
darrers dos anys. Un grup d’a-
mics, la majoria en desacord
en la seua etapa en un club an-
terior, la Sénia, es van ajuntar
i van pujar de Quarta a Tercera
i de Tercera a Segona. 

Van haver-hi dubtes de pujar
a Segona, però ho havia de
fer. Ara està a Segona catala-
na i ja sap que té molt a guan-
yar i poc a perdre. Ha d’assa-
borir l’experiència. 

L’inici no ha estat positiu.
Bartolí no va acabar d’adaptar-
se. No va encaixar. Josep Lluís
té una visió professionalitzada
del futbol, vivint-lo al màxim i
volent fer funcionar un club
com una empresa.  I no dic
que estigui desencaminat. Al
contrari. Però aquests parà-
metres estaven lluny de la filo-
sofia dels jugadors del Godall
que han demostrat ser apli-
cats i compromesos però
amb un altre registre, més a la
seua manera. Va arribar Ra-
mon Callarisa i la situació no
va millorar. És cert que el Go-
dall ha tingut moltes baixes en
l’inici de la lliga.  I això es nota.
Ara ha aterrat Mario Maza,
ambnoves il.lusions i amb ga-
nes de connectar amb l’equip.
Es el que aquest necessita,
bon ambient i disfrutar del fut-

bol.  Ha estat el
secret de dos
ascensos se-
guits. 

El diumege passat, el Godall
s’enfrontava al Tortosa. Un
partit inèdit. Un club dels histò-
rics del futbol català contra un
debutant a la Segona catala-
na. I el Godall, a còpia d’il.lu-
sió, va guanyar. Fou el premi a
la gestió dels darrers anys. A
jugar en una categoria gran
per un poble petit i un club mo-
dest. El Tortosa va ser la vícti-
ma. Potser si algú pensava
que el Tortosa ja era campió
després dels darrers resultats,
aquest contratemps li anirà
bé. Segur. Per traure bones
conclusions. La derrota fou
dolorosa en tots els àmbits,
per la situació i pel que signifi-
ca. Però ha de ser per apen-
dre.

Per als godallencs el resul-
tat fou de somni.  Un resultat
del que també van gaudir-ne
molts altres aficionats d’altres
clubs que diumenge estaven
més pendents del que passa-
va a Godall, que del seu partit. 

En qualsevol cas, felicito al
Godall, independenment del
que faci enguany i del que pu-
gui passar en el futur, per tot
el que ha aconseguit fins ara,
afegint la històrica victòria
contra el Tortosa.  

FC Godall

‘FOOTBALL AND ENGLISH CAMP’

ORGANITZA SPORTS CHALLENGE

Anglès, futbol i educació emocional seran els ingredients bà-
sics per al nou campus de Nadal que organitza Sports Challen-
ge. Els infants podran adquirir coneixements amb anglès a tra-
vés dels diferents entrenaments futbolístics i a, a més, adquiriran
habilitats i competències emocionals per enfrontar-se a la com-
petició. El campus comptarà amb entrenadors com Àlex Accen-
si (entrenador del FC Barcelona Escola Polònia), Joan Casanova
(entrenador GPS New Jersey d’Amèrica),  Mònica Vallés (psicòlo-
ga esportiva) i els directors del campus: David Vilanova i Albert
Forcadell.

De moment, confiança amb el cos tècnic

L’Ascó millora però no guanya
TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó va empatar a casa
amb el filial del Sabadell (0-0)
i segueix sense trencar la
dinàmica de resultats de les
darreres sis jornades (2 punts
de 18). L’equip va millorar i va
tenir opcions però ara ja se’l
veu, en ocasions, mancat de
confiança. El president Miquel
Pérez va declarar a Canal Te-
rres de l’Ebre, diluns passat,
al programa MINUT 91, que
“hi ha confiança amb Miguel
Rubio i la idea és que continui
i que acabe la temporada”.

No obstant, això seria sempre
que la dinàmica canviï i que
l’equip es retrobi amb els
bons resultats. No fer-ho, po-
dria precipitar una decisió so-
bre el futur del tècnic. 
Foto: Iris Solà

L’Ascó visita el Sant Andreu
diumenge a les 12 h

Proper partit

La Rapitenca perd amb el Castelldefels (1-2)

Es frena la inèrcia
PRIMERA CATALANA

La Rapitenca va perdre diumenge a casa contra el Castelldefels (1-
2). D’aquesta forma, va veure trencada la seua ratxa de resultats po-
sitius. Miki Carrillo, tècnic del Castelldefels, havia estudiat força bé el
partit, pressionant la línia de creació de la Rapitenca i ocupant amb
molt d’encert el camp. La Rapitenca tenia dificultats per superar la pri-
mera línia de pressió del rival i per això no es va trobar còmode ha-
vent de ser, en algunes fases, més directe perquè el partit tendia a
ser allargat. A més, durant el primer acte, els rapitencs van estar es-
pessos. I això no els ajudava. No obstant, les dues primeres ocasions
van ser locals, a través de Puig i de Xavi, amb tret espectacular al tra-
vesser. Però fou arran d’una pèrdua de pilota local al mig del camp,
quan Jairo va marcar el 0-1. A la represa, aviat, un desajust al darrera
dels locals el va tornar a aprofitar Jairo. 0-2. La Rapitenca amb el cor
i amb l’actitud que no havia tingut al primer temps, va acabar abocant-
se, obtenint l’1-2 i fent sensacions de poder aconseguir un empat que
finalment no es va produir. Diumenge, derbi a Vilaseca (12.30 h). 

Celebracions d'un dels gols de Becerra. 
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Catalònia i la Cava van empatar en un partit igualat i en el que van
haver-hi poques ocasions. Els locals en van tenir un parell a la prime-
ra meitat, la més clara una pilota que va anar al pal amb el llança-
ment d’una falta. Els visitants, ben posats defensivament, van tenir
les seues opcions a l’inici de la represa, quan van estar més incisius
en atac. Posteriorment, amb els minuts, el partit va tornar a igualar-
se, amb molt migcampisme. El Cata, amb els canvis, va insistir més
però tampoc amb molta claredat. El jove porter del CD la Cava,
Marc Masdeu, va evitar els llançaments locals. En els darrers mi-
nuts, l’afició local va reclamar un penal. El Cata no va poder assolir
el segon triomf seguit. La Cava porta 15 punts de 21. 

Catalònia i la Cava empaten
sense gols

Manel Vizcarro i els pals salven l’Ulldecona
ELS DE CAMARERO, SET JORNADES SENSE PERDRE

El Camarles va reaccionar a la represa, una vegada havia rebut el 0-
1 a la primera meitat. Va oferir sensacions de millora i va tancar el ri-
val a la seua àrea, fins que Teixidó va empatar. Van haver-hi opcions
per poder guanyar però el Cambrils també en va disposar-ne. L’empat
no permet a l’equip de Bartolo trencar amb la dinàmica negativa i és
que només ha sumat 4 punts de 21. És cert que la categoria està ajus-
tada (en 6 punts hi ha 7 equips) però la situació s’agreuja amb l’ame-
naça de les compensacions. El Camarles, amb Ferreres que torna des-
prés de ser baixa diumenge, visita el Roda, equip de la seua lliga. 

El Camarles  segueix sense 
trobar el punt d’inflexió

EMPAT A CASA AMB EL CAMBRILS

Després d’una primera meitat anivellada, amb control visitant, a la
represa, el duel es va trencar quan l’inspirat Adrià va marcar l’1-0.
El Valls va empatar i l’Alcanar va tenir rèplica amb un gol de Bryan,
el Neymar de la Fanecada. 

Però en els darrers minuts, amb el 2-1, la insistència visitant va
generar el 2-2 i els dubtes per als locals que van veure com en
temps afegit, Palanca va marcar el 2-3. Una derrota dolorosa per a
l’equip canareu que ara s’ha estancat amb un punt en tres jornades.
En la propera jornada visita el Cambrils.  

L’Alcanar s’estanca en els darrers cinc
minuts, contra el Valls (2-3)

AL 85, GUANYAVA 2-1

L’Ampolla va perdre a la Riera (2-1). Bili va fer el 0-1 i el conjunt lo-
cal empatava poc després. A la represa, amb l’1-1, segons Baltasar
Capera, “aquesta setmana he de dir que estic molt content de l’equip,
va dominar en moltes fases i va estar ben posat. Ells, que tenien bai-
xes, es van quedar en deu avançada la segona meitat. Semblava, tal
com estàvem, que podíem guanyar, perquè teníem també ocasions.
No obstant, ja al final, una jugada en la que vam estar molt apàtics en
defensa, la Riera va marcar el 2-1”. Guijarro, jugador basc que per fei-
na ha vingut a l’Ebre i que viu a l’Ampolla, ha fitxat i va debutar.  

A l’Ampolla se li tornen a escapar
punts en els darrers minuts

DEBUT DE GUIJARRO

La llegenda del FC Godall va viure un punt i seguit diumenge. El modest equip del Montsià, que en-
cara no havia guanyat, rebia el líder, el Tortosa. El pronòstic semblava clar. Però no va ser així. El Tor-
tosa, després de cinc victòries seguides, va rebre una cura d’humilitat. I no es pot dir que no va afron-
tar el duel amb compromís i serietat. No. Va començar bé, avançant-se en el marcador i tenint altres
opcions. El problema fou que, amb els minuts, va anar perdent respecte al partit i quan se’n va ado-
nar que se li complicava, ja fou tard. El Tortosa va perdonar i el Godall, amb orgull, humilitat, treball i
il.lusió, es va posar dins del partit. I arran d’una acció en què Carles va desviar la pilota, els locals van
empatar. Amb l’1-1, el Tortosa, que havia fet un pal, va fallar un penal. Carles va voler assumir respon-
sabilitats. La pilota va anar fora. I abans del descans, Ramos marcava el 2-1. Així s’arribava al des-
cans. Llavors la inquietud va envadir al Tortosa que va començar a ser conscient de que estava inter-
pretant malament el partit. I que els desproposits s’acumulaven. El Líder, amb canvis, va apretar a la
segona meitat i va tornar a crear ocasions, amb pilotes que van anar al pal.  El Godall, encoratjat pel
2-1, va defensar-se amb tot i, malgrat acabar amb deu, va saber mantenir el resultat i ampliar-lo amb
gol de Sergi en temps afegit. El Tortosa, impotent, va acabar amb Raül de davanter a l’estil Alexanco
i amb una imatge que el va deixar en evidència com a líder. El 3-1, a més de sorpendre, va crear ma-
lestar en l’entorn de l’equip roigblanc per tot el que representa. Ha de servir de lliçó. Una dura lliçó.

El Tortosa cau al camp del cuer: el Godall
LA IL.LUSIÓ VA PODER CONTRA L’ACOMODAMENT DEL LÍDER (3-1)

El Gandesa tenia una bona ocasió per ser líder. Sabia el resultat
de Godall. Però no va poder aprofitar-la. Potser aquesta circumstàn-
cia va poder afectar-lo. L’equip de Rafel es va trobar amb un Bona-
vista que va jugar amb molta intensitat i que sabia el que volia i el
que havia de fer. Va cedir iniciativa i el Gandesa va agafar-la, gaudint
de bones ocasions. Però llavors va topar amb el porter local. Im-
mems. El Bonavista, a més, va crèixer en el partit i es va avançar
en el marcador. El Gandesa va haver de jugar amb més celeritat i va
estar imprecís. 
Fins que pichi Dilla (a la foto), aprofitant una assistència de Pol, va

empatar. El Gandesa va voler ser ambiciós i això no li va anar bé. Va
buscar l’1-2 i es va trobar amb una contra local que va suposar un penal ja al final. ‘Un penal justet’,
segons el tècnic gandesà. Fou el 2-1.
La derrota trenca la ratxa gandesana de 8 jornades sense perdre, set victòries i un empat. Amb la

derrota inesperada del Tortosa, tot queda igual. Els gandesans són segons, a dos punts del líder. 

El Gandesa també s’encalla, a Bonavista
EL PORTER LOCAL FOU L’HEROI DE LA TARDE (2-1)

L’Ulldecona referma la seua
bona temporada amb la victò-
ria al camp del Bítem (0-1).
Són 22 punts, i iguala a la ter-
cera plaça amb el Cambrils. El
R-Bítem, per la seua part, amb
tres derrotes seguides, perd
pistonada. El partit va co-
mençar amb un R. Bítem més
posat que en les jornades an-
teriors. L’Ulldecona va
avançar la línia defensiva per
no deixar espais i per pressio-
nar més el joc interior del Bí-
tem que, no obstant, va saber

sortir-se’n entrant pels costats
i en ocasions sent més direc-
te que altres dies. A la prime-
ra meitat, l’Ulldecona va tenir
una ocasió, però els locals
van avisar en tres accions per
a poder marcar. A l’inici de la
represa, una segona jugada
va provocar un desajust de-
fensiu local i el killer Chimeno,
com no, no va perdonar. Es el
líder de l’Ulldecona i no falla
quan la té. Amb el 0-1, el Bí-
tem es va abocar. L’Ulldeco-
na, que va tenir una opció per

marcar el segon, va haver de
fer-se enrera; el R Bítem va as-
setjar sent més directe. Lla-
vors va sorgir un dels millors
porters de la categoria, Manel
Vizcarro. Va evitar dues rema-
tades a boca de canó. I quan
ell no arribava, els pals van
salvar l’Ulldecona.  El R. Bítem
no mereixia perdre. Evident.
Però l’Ulldecona va saber ju-
gar les seues cartes i tampoc
se li pot traure mèrit al seu tre-
ball i a la seua campanya. 

ELS DE SERGI NAVARRO, APLICATS, GUANYEN A BÍTEM (0-1)

Els reportatges ampliats
dels partits de la jornada del
cap de setmana que Canal Te-
rres de l’Ebre enregistra per al
programa Minut 91, els podeu
seguir al portal ebredigital.cat
amb les notícies d’actualitat del
nostre territori. 

El programa MINUT 91,
aquest dilluns, s’emetrà a les
16 h i a les 23.30 h, amb Ca-
marero, Sergi Navarro i Kike
Chimeno com a convidats.

ebredigital.cat

Avui divendres 27
de novembre a les
20.30 h al Pavelló
Poliesportiu de Ro-
quetes, se cele-
brarà la festa d'en-
trega de premis del
Circuit de Curses
per Muntanya de les
Terres de l'Ebre. En aquesta temporada s'han realitzat 21 curses a
21 poblacions diferents del territori, amb la participació de 12.000
corredors, 3.500 únics. 
Els guanyadors absoluts del Circuit de Curses per Muntanya de les
Terres de l'Ebre en categoria femenina i masculina, pertanyen al
Trail Roquetes, Sandra Burgués i Albert Giné.

Avui, la Gala
Giné i Sandra Burgués (Trail R), guanyadors

CIRCUIT DE CURSES DE MUNTANYA

Aquest dimarts, 24 de novem-
bre, a la sala Jordi Brull de l’EMD
de Jesús, les entitats esportives
locals van adherir-se al MANI-
FEST INSTITUCIONAL PER A L’E-

LIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA
ENVERS LES DONES, emmar-
cat en el “Programa Dones i Es-
ports 2014- 2016”.

El Campionat de futbol sala que
organitza l’Associació Esportiva
de Futbol Sala Baix Ebre es re-
empren demà, després de l’atu-
rada de l’any passat. La novetat
és que el campionat es disputa
al Pavelló Firal de Remolins, la
Pista Nova de l’estadi Municipal
de Ferreries i el Pavelló de Ca-
marles. Els equips són Toscà,
Ravaleta, FVJ, Soterrani i Derto-
chip.

La primera jornada es dispu-
tarà demà dissabte:

Toscà-FVJ (Pista Nova)

Soterrani-Dertochip (Pavelló
Camarles). 

Descansa Ravaleta.
Un campionat pel qual va llui-

tar molt Toni Melero, que fou un
dels impulsors en aconseguir re-
cuperar-lo. Toni ja no està, però
el seu desig s’ha fet realitat amb
aquesta nova edició que s’espe-
ra que pugui ser l’inici de la recu-
peració de la competició per
propers anys. 

Toni Melero sempre serà re-
cordat i més en aquesta prime-
ra jornada de demà. 

‘Programa Dones i Esports’
Manifest per a l’eliminació de la violència de gènere

A JESÚS

Campionat Tortosa-Camarles
Lliga de futbol sala, amb cinc equips

S’INICIA DEMÀ DISSABTE
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L’opinió de Joaquin Celma. EL MINUT 91

Fa dos anys ja ho vaig avançar. Avui és una realitat, una gran fusió aquesta molt a prop.
¿Quin és el primer club de la ciutat de Tortosa? Vostès diran que el comandat per Arturo amb
un primer equip a 2a. Catalana i 8 de futbol base. Però no. Les dades, per equips, no diuen
això. El club número u d'aquesta ciutat és l’Ebre Escola, que té dos equips més, un amateur
i 10 més de futbol base. Durant moltes dècades, el poder el va exercir el Tortosa en tots els
estaments tant en amateur com en futbol base, però la decoració ha canviat. En una dèca-
da, la Rapitenca, Ascó i Amposta van aconseguir el comandament i ara el futbol base el lide-
ra la Rapitenca. El sorprenent és que a la mateixa ciutat, l’Ebre Escola li passe quant a equips
i jugadors al Tortosa. Fa sis temporades, l’Ebre Escola tenia només un juvenil a 1a. divisió; el
Tortosa estava en Preferent amb el juvenil, la situació ha canviat, en l'actualitat l’Ebre Escola
té tres juvenils, un a Preferent; el Tortosa dos juvenils a 1a. divisió. El Tortosa tenia gairebé
tots els equips a Preferent, avui només n'hi ha un. L’Ebre Escola en té dos: juvenil i aleví i es
va escapar pels pèls l'ascens del cadet. L’Ebre Escola fa sis anys tenia 82 xavals avui en té
250, si incloem els 11 equips ressenyats més sis de futbol- 7 i un de futbol sala. És curiós
la història del futbol base de Tortosa. Fins el 1978 només existia el Tortosa. Aquell any va
nèixer un nou club: el Dertusa del Sr. Otero, que comença fent una gran tasca per al futbol
de pedrera. El 1996, Juanjo Rovira que va estar 9 anys de coordinador de futbol base en el
Tortosa, deixa el club per fitxar pel primer equip de la Cava. Arriba fins el desembre. Juanjo
només dura quatre mesos club i diversos pares del futbol base del Tortosa li parlen i amb ell
com impulsor, es forma l’Ebre Escola. Juanjo parla amb el Tortosa per estrènyer una col·la-
boració, la resposta és NO. Hi ha una reunió entre els tres clubs de la ciutat: Tortosa, Dertu-
sa i Ebre Escola, per unir-se. Però no fructifica. Més tard, el Dertusa arriba a un acord amb
el Tortosa. 
¿On és l'èxit de l’Ebre Escola amb una directiva que són tretze integrants encapçalats pel seu
president, Josep, bona persona i amb molt sentit comú? En la xerrada telefònica que vaig te-
nir em va dir aquestes frases com aquestes: "Créixer és fàcil, mantenir-se més, cada any ho
intentem fer millor i si ens equivoquem no passa res, no som perfectes". Jo prefereixo per-
dre una lliga però recuperar un jugador". “Transmetem valors als jugadors i pares". "Som una
junta democràtica i estem sempre preparats per treballar". Juanjo Rovira, sobre la junta de
l’Ebre Escola, em diu: "Són una gent molt humil i molt treballadora i estant fent una molt bo-
na gestió”. 
L’Ebre Escola té un bon planter d'entrenadors: gairebé 30, encapçalats per Secundino i un
pressupost de 50.000 euros. L'ajuda de l'ajuntament al Tortosa és de només 1.800 euros.
Penso que hauria de ser més equitatiu, no és justa. El treball de formació de l’Ebre Escola és
tan important com el que fa el Tortosa, però per a l’Ajuntament donar molt suport a un club
que, al seu primer equip, el 75% dels jugadors són de Tarragona no és molt comprensible.
Vaig dir fa dos anys que seria ideal una fusió Ebre Escola i Tortosa. Comparteixen instal·la-
cions, ciutat, i podrien fer un projecte potent. Els primers contactes van començar fa uns me-
sos; avui la possibilitat de fusió és al 50%. Però crec que al final hi haurà fumata blanca per
la propera temporada. 
Els de l'Ebre Escola posen un condició, per la fusió: els valors. A mi em preocupa que el Tor-
tosa no els facin el llit als de l’Ebre Escola i amb els anys se’ls mengin i desaparegui aquest
club que és exemplar. Ha fet una labor sorda però molt eficient, amb gran administració.
Un consell als de l’Ebre Escola: no perdin ni el nom ni el seu comandament i si quan hagi fu-
sió no tenen el control, se separen en un minut. Vostès són gent de valors i futbol.   El Torto-
sa té un problema: el primer equip. Està fet de jugadors de Tarragona. Es va perdre l'essèn-
cia, i al futbol base van perdre el poder comarcal. Solució: fusionar els dos clubs amb el nom
de Tortosa-Ebre Escola però jo els asseguro que això el Tortosa no ho voldrà, hi ha interes-
sos polítics històrics. L’Ebre Escola ha sabut fer un gran projecte de menys a més, el Torto-
sa en l’última decada ha anat de més a menys. El petit gairebé es va menjar el gran. Però el
gran es vol menjar el petit. M'agrada la fusió, però poden saltar espurnes si no es fa bé.
1A CATALANA - AMPOSTA SEGUEIX EN DESCENS; JESÚS   I MARIA I RAPITENCA EN-
SOPEGADES. Vaig dir la setmana passada que l'Amposta guanyaria a Jesús i Maria. I així va
ser. Victòria justa. L'equip d'Àngel va jugar malament. I el de Beto va posar intensitat, agres-
sivitat, joc i a més la defensa ja no fa aigües. Però encara estan en descens. 
La Rapitenca va perdre el seu primer partit a casa, davant d'un gran equip, el Castelldellfs.
Igualtat total en aquesta categoria: 12 equips a la part d'alta només separats per quatre
punts, cosa mai vista.
2A CATALANA - QUATRE EQUIPS EBRENCS PODEN DESCENDIR. Una cosa està clara
en aquesta categoria i tal com passen les jornades es confirma: tres equips tarragonins de
1a. catalana estan sentenciats, amb la qual cosa veurem entre 6/7 descensos. Aquesta lliga
està més igualada que la passada temporada, del pòdium dels de dalt dos van perdre i un va
empatar. Vaig dir que els equips de Tarragona començarien a pujar i en tan sols una jornada
s'ha confirmat: el R. Bonavista va trencar la ratxa del Gandesa, el Valls porta tres partits
traient punts en els últims segons i va guanyar al final a Alcanar i puja posicions cada jorna-
da; l'Hospitalet, només una derrota últimes cinc jornades i la Canonja se juga aquesta setma-
na el ser o no ser. Arriben quatre fitxatges, amb la qual cosa m'atreveixo a dir que tres o qua-
tre equips ebrencs baixaran segur. Dels deu representants, solament dos equips van guanyar:
Godall i Ulldecona, equip aquest que és un dels que gairebé segur se salvarà juntament amb
La Cava, Camarles, Gandesa i Remolins-Bítem. Els equips que poden patir: Ampolla, Alcanar,
Jesús Catalònia i un Godall que ja està sentenciat, tot i la primera, històrica i gra victòria con-
tra el Tortosa. Es prepara una segona volta de molta pressió.
3A CATALANA. FLIX, SANTA BÀRBARA I ROQUETENC MOUEN FITXA I L’ALDEANA VA

CD Tortosa-Ebre Escola, fusió a la vista

COM UNA MOTO. Molt per jugar-se hi ha en aquesta lliga. Dels llocs 2 al 9, només cinc punts
de diferència. Va sumar el Flix que va a més, i si unim les incorporacions de Santi al Santa Bàr-
bara, Carlos Gilabert al Roquetenc i Oleguer al Flix, encara hi ha més salsa en aquesta lliga. Ni
guanyant 4-0 un pot parar a aquest Batea que perdia 4-1 en el minut 86, i va remuntar amb un
empat davant d'un Atmella que pateix per rematar els partits. El Móra la Nova segueix invicte
al seu cam`p i va empatar davant un Perelló que per quarta jornada puntua en camp contrari.
Gran Vilalba, últimes sis jornades només una derrota i van guanyar el seu primer partit al seu
camp davant d'un Corbera que només ha sumat una victòria en les últimes 8 jornades. Regura-
litat del Santa Bàrbara, porta 13 jornades marcant en cada partit, només un de perdut i amb
les arribades dels últims tres fitxatges, aquest equip aspira a l'ascens mes que mai. L’Aldeana,
nou jornades invicte, va vèncer un Horta que té complicada la seva classificació i, a més, amb
un calendari advers. La Sénia va assolir la seva tercera victòria. Sense Gerard aquest equip no
seria el mateix, va superar un Ascó que és la primera jornada que no marca. Tenia deu baixes
i va jugar amb tres juvenils. Si la passada jornada Carlos Gilabert va estar fora d’òrbita en el
seu debut, en aquesta va ser l'artífex de la victòria i el Roquetenc segueix invicte en camp con-
trari mentre el Deltebre continua sense reaccionar com s’espera. Segueix la bona ratxa d'un
Olímpic, nou jornades invictes van empatar al camp d'un Ginestar que, com el Campredó, tindrà
moltes dificultats. Aquest Flix ja funciona darreres cinc jornades només una derrota. Partits
claus en les següents jornades, contra el Mó la Nova i l’Ametlla.

TERCERA CATALANA

El S. Bàrbara està entre els
equips que persegueixen el líder.
En són quatre empatats a 23
punts, a cinc del líder l’Ametlla. Els
de Parra van saber encarrilar el
partit al primer temps amb els
gols de De la Torre i de Toni
Calafat que va culminar una juga-
da de Dani Porcar. Però a la repre-
sa es van acomodar i el J. i Maria,
que va oferir un una bona imatge,
va dominar tot i que sense poder
entrar en el partit. El Santa és ter-
cer mentre que el filial partidalenc
és catorzè.

L’Olímpic porta 9 jornades
sense perdre (19 punts de 27).
Diumenge, es va trobar amb un
Ginestar recomposat. L’Olimpic,
amb acció a pilota aturada, va
fer el 0-1. Però Xavi, amb gran
llançament de falta, va empatar.
De penal, els morencs van fer
l’1-2. A la represa, Sergi, de xile-
na, va marcar el 2-2. Després,
hagués pogut passar de tot.
L’Olímpic també va perdonar.  

GINESTAR-OLIMPIC 2-2

Els dos primers s’enfrontaven en
una tarda huracanada, impossi-
ble de jugar. Però va fer-se. El
Batea, contra vent, va començar
millor. Durant la primera mitja
hora va tenir el control i va fer
dues arribades. Però un gol local
arran d’un córner (Faura) ho va
canviar tot. El Batea, que va fer
un pal, va baixar i l’Ametlla, en
dues jugades, es va posar amb el
3-0. A la represa, el Batea tenia
l’aire a favor. Però Rullo, en una
contra, va fer el 4-0. Tot sembla-
va decidit, malgrat el gol
d’Alejandro. 4-1 (87’). Súper
Agustí va fer un hat-tric inverosi-
mil i va empatar en 4 minuts. 

El Roquetenc va guanyar al camp
d’un Deltebre que va perdonar a la
primera meitat. I va pagar-ho car.
En el darrer quart del primer acte,
els locals haguessin pogut
avançar-se en el marcador. No van
fer-ho i, a la represa, un gran gol
de Carlos Gilabert va obrir el partit
per al Roquetenc. Els locals van
tenir una ocasió per empatar però
el Roquetenc, amb gol de Marc
Prades, va sentenciar quan el duel
estava , ja al final. El Deltebre que
no pot enlairar-se mentre que el
Roquetenc està entre els equips
que segueixen el líder. 

L’Aldeana ja porta 9 jornades
sense perdre (set victòries i dos
empats). A la primera meitat, els
aldeans van ser superiors, amb
gols de Marc i Didac. Però a la
represa, el duel va travar-se i
l’Horta va poder entrar-hi amb gol
de Joan Esmel. La clau fou que
poc després Carlos feia el 3-1
que va sentenciar i al final, Robert
establia el 4-1. 

ALDEANA-HORTA 4-1

El vent va ser el pitjor enemic
dels dos equips i va deslluir, com
a l’Ametlla, qualsevol possibilitat
de veure un bon partit. Malgrat
això, com era d’esperar, tots dos
equips van intentar-ho i van tenir
opcions puntuals, dins de les
poques que van haver-hi. Al final,
empat considerat just pels dos
costats. M Nova i Perelló seguei-
xen a la part còmoda de la taula
mirant-la per amunt.

M NOVA-PERELLÓ 0-0

El Vilalba va guanyar el primer par-
tit a casa, contra el Corbera (2-1).
El pichichi visitant Roger, va fer el
0-1. Però Joan Aregio va empatar.
La represa va ser més oberta i el
Corbera va poder avançar-se però
va ser John qui va marcar el 2-1
obrint una fase en què els locals,
que van acabar amb deu, van
saber sofrir. El Vilalba s’enlaira.

El Flix no va perdre l’ocasió al camp del
cuer per sumar els tres punts i encade-
nar el segon triomf seguit i, a més, fer-
se fort en aquest trajecte com a visi-
tant que li toca en la primera volta.
Porta va fer el 0-1 en una primera mei-
tat que va ser anivellada. Però a la
represa, en tres minuts, Andreu i Llore
van fer el 0-3 i el duel va quedar sen-
tenciat sense resposta local. Dani va
marcar el 0-4 al final.  

La Sénia, amb la tercera victòria, està
creixent i ja té 14 punts. Diumenge va
guanyar amb dos gols de Gerard
Estrella, jugador que marca distàn-
cies. L’Ascó, amb moltes baixes, i
amb tres juvenils va intentar-ho i va
mantenir el partit obert fins el final,
quan va arribar el segon gol de
Robert. L’Ascó, que ha de recuperar
gent, s’ha encallat en els darrers par-
tits.

Ratxa aldeana Empat just També 9 jornades

AMETLLA-BATEA 4-4

Increïble, però cert
DELTEBRE-ROQUETENC 0-2

A la ‘pomada’
S. BÀRBARA-J I MARIA 2-0

No cedeixen

VILALBA-CORBERA 2-1

Primer triomf a casa

CAMPREDÓ-FLIX 0-4

Anar sumant fora

LA SÉNIA-ASCÓ B 2-0

Gerard decideix

-Fèlix fou l’entrenador de la
Sénia, en el partit contra

l’Ascó, a l’espera de que es
confirme el nou tècnic.

Celma, a MINUT 91, a Canal
TE, va avançar que serà

Juanjo Serrano.  
-Toni Paez, que va jugar amb
el Blanes, va debutar amb el

Deltebre.
-El líder l’Ametlla té 28 punts.
Està seguit per un grup de 9
equips que estan separats,

entre ells, de 5 punts.
Diumenge, partit de la jorna-
da molt important: Olímpic-

Ametlla. 

QUARTA CATALANA

El Pinell va guanyar al camp del Catalònia en el duel de la jornada
(0-2). D’aquesta forma, els de Guiu van fer un cop d’efecte i són
líders amb un partit menys. Alberto, en la recta final del primer
temps, i Reverter, a l’inici del segon, van decidir el duel per als pi-
nellans. Arnes i Ebre Escola van empatar en un duel obert en què
va poder passar de tot. L’Arnes és tercer. L’Amposta va sorpen-
dre a la Galera (0-1), amb gol de Loreto. El Sant Jaume va frenar
la inèrcia del Bot i s’enlaira amb el triomf per 1-3. El Tivenys va
golejar el Xerta (4-1) i Benissanet i Camarles van empatar. 

Cop d’efecte d’El Pinell, a Jesús
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JOAQUIN CELMA

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

ELS CRACS DE LA QUARTA JORNADA

ELS TÈCNICS 
DE LA JORNADA: 

6 DELS CRACS: 

GOLEJADORS

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

ELS CRACS DE LA QUARTA JORNADA

BRYAN
DIDAC
GUILLE
BECERRA
DANI MONFORTE
ALBERTO FAURA
AGUSTÍ
CRISTIAN BERTOMEU
RAMON ZARAGOZA
LLUÍS CASTELLÓ
SAMU
YURI
GUMIEL
MANEL
PASTOR
JORDI ESMEL
ISAAC
IKE ROMERA
ELIOT
ERIC
IVAN CAPITAN
ÀLEX CLUA
JOHAN
DANI ROBLES
MANOLO PUIG
PAU VALMANYA
MARC PRADES
DANI PORCAR
ABDUL
PAU CASTRO
MIQUEL ROSCH

Top secret
*Agus, del Batea, ja és golejador número 1 de Catalunya, des del Barça fins a la tercera catalana; 22

gols, 1,83 per partit. Només en dues jornades no ha marcat. Aquesta jornada perdia el Batea a l’Atme-
lla al minut 86 per 4-1 i ell va marcar tres gols que van significar l'empat. La passada temporada va fer-
ne 37 gols. Pot batre aquest rècord i pot batre molts rècords del futbol ebrenc en la història.

*Es va acabar la prohibició, el míster de l’Amposta autoritza que els aficionats puguin anar en els des-
plaçaments amb l'autocar "com si hem de fer dos autocars", em diu.

*Chillon, pichichi del Tortosa, es va agafar molt malament la derrota i estava molt empipat. No va do-
nar la mà a jugadors del Godall en acabar el partit, quan aquest si que li donaven.

Radiografia del futbol ebrenc
L’EQUIP DE LA SETMANA: FC GODALL

David va guanyar Goliat.
S'enfrontaven per primera
vegada per primera vegada
en la història en partit oficial
el Tortosa, amb un pressu-
post de 80.000 euros, i un
Godall el club més modest de
la categoria. Va guanyar el
cuer al líder, i amb deu juga-
dors al final. Tres proeses ha
aconseguit el Godall en les tres últimes temporades: dos ascensos consecutius i ara la victòria
al Tortosa.

Pulsacions de la jornada
*Va morir Victor Prades, el jugador que més partits va jugar en l'equip de la Sénia, entre el 1970 i el
1987. A més va ser entrenador i directiu, una gran persona. 
*Aquests nois han de tenir algun secret, una jornada més: Chimeno, Dilla i Adrià Vallsells van marcar.
Això no havia passat mai al futbol ebrenc.
*Com juga l’Aldeana, de cinema. Cantó, mister de l’Horta, em va dir: "juguen com els àngels".
*El Gandesa li van xiular un penal dubtós als últims minuts i va perdre. El gol del Cambrils a Camarles
no va ser legal. Hi ha àrbitres que no són perfectes, és evident.
*Jesús Ferreres no va jugar amb el Camarles perquè tenia un viatge a Madrid, per poder veure el Ma-
drid-Barça. I com va gaudir!. Però estic disgustat perquè no em va venir a saludar-me.
*I si baixen 5 equips de la 1a catalana? Podrien ser 9 els descensos de 2a. Deblace total i la federa-
ció no fa res per canviar el sistema de competicions. I també, ull a la dada amb els equips de Segona
B catalans. Si hi ha descensos, poden arrossegar a més equips.
*Partit Ascó-Sabadell, 80 espectadors. Així està el futbol a Tercera divisió, de capa caiguda.
*Toni Paez jugador de la Torreta i Blanes, nou fitxatge del Deltebre. I l’Ampolla ha incorporat a Cristian
Guijarro, del pais basc de 20 anys, tècnic ràpid valent. Per feina, ha vingut a viure a l’Ampolla.
*Alguns partits ja es juguen a les 15,15 h. La gent menja de pressa, pren cafè en un tres i no res, no
té temps de fer la partida del guinyot i arriben al partit sospirant. Ideal seria a les quatre.
*El president de la Rapitenca, Don Ramon, em va trucar per agrair el meu últim article. Un senyor, en
tots els sentits. Quina pena que no hi hagi més gent amb la mateixa classe, ètica i valors.

JUGADOR

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

1A CATALANA
Nº

7
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2

GOLS JUGADOR

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

2A CATALANA
Nº

15
14
12
11
10
9
8
6
5
5
5
5
5
5
5

GOLS JUGADOR

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

3A CATALANA
Nº

22
13
11
11
11
10
9
8
8
7
7
7
7
6
5

GOLS

JUGADOR

Guille Ripolles
Robert Cabrera
Samu Garcia
Àlex Trabalon
Aitor Arasa
Marc Perelló
Hugo Perez
Ignasi  Cugat
Bili
Kilian Quevedo
Albert Ventura

25
20
19
16
15
15
14
9
8
8
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF L’AMPOLLA
Nº P.

5
5
3
1

1

1

G. JUGADOR

Sergi Grau
David Ramirez
Jordi Llaberia
Eric Fernández
Josep Vilanova
Mario 
Roger Santaella
Ferran Roig
Raimon Fosch
Jaime Llorente
Guillem Navarro

26
22
20
15
15
14
13
11
9
8
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CD LA CAVA
Nº P.

2
9
1
1

1
4

4

G.

JUGADOR

Agustí Fornos
Aleix Almestoy
Jordi Vilanova
Kiko
Xatet
Eloi Almestoy
David Bes
Joan Aubanell
Alejandro Prats
Enric Suñé
Adrià Suñer

37
29
28
19
15
11
10
8
6
5
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF BATEA
Nº P.

22
1
4

1

3

1
2
2

G. JUGADOR

Joel Rodriguez
Tino
Pau Tomàs
Josep Martí
Paco
Xavi Tomàs
Lluís Mateos
Edu Roig
Manu
Àlex Fernández
Didac Laboria

25
22
19
17
13
12
10
8
8
7
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

UE CAMPREDÓ
Nº P.

1

4

1

1

G.

JUGADOR

Pau Valmanya
Josep Llaó
Jota
Sergi Bel
Aaron Navarro
Miguel Reverté
Victor Bartolomé
Carlos Escrichs
Genís Valls
Edgar Bartolomé
Emili Descarrega

28
22
20
19
17
16
16
15
5
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

UE R BÍTEM
Nº P.

5

12

1

G. JUGADOR

Chillon
Raül Garcia
Abdul
Yassin Ben
Aleix Salvadó
Albert Arnau
Moha
Ives Quintana
Victor Calsina
Gerard Marsal
Fran Sorolla

24
21
16
16
13
12
12
10
10
7
4

CD TORTOSA
P.

10

1
3
3
5
1
3

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.

15

3
1
1
2
2

G.

JUGADOR

Aldeana
Tortosa
la Cava
Olimpic
Gandesa
Ulldecona
Flix
Vilalba
Rapitenca
Ametlla
Móra Nova
Perelló
Rem. Bítem
S. Bàrbara
Roquetenc
Batea
Ascó B
Alcanar
Horta
la Sénia
Amposta
Catalònia
Jesús i Maria B
Deltebre
J i Maria
Corbera
Ampolla
Camarles
Godall
Campredó
Ginestar
*Darrers 6 partits

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

EQUIPS EN FORMA
Nº

16
15
14
14
13
11
11
11
10
10
10
10
9
9
9
8
8
7
7
7
6
6
6
6
5
5
4
4
3
3
1

P

JUGADOR

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

41
24
19
19
18
13
12
10
8
4
3

CF ULLDECONA
P.

14
1

3
1
1

1

G.

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

24
22
21
19
16
15
14
11
9
8
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

UE ALDEANA
NºNº P. G. JUGADORJUGADOR

Fernando Maña
Oriol Biarnés
Jaume Guerola
Adrià Miró
Albert Troyano
Ignacio Aroca
Pau Munté
Pau Ripoll
Jordi Garcia
Ferran Ramos
Alexis Pedraza

33
30
21
16
12
10
8
8
7
6
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

FC ASCÓ B
Nº P.

2
11

7
4

6
2

4

3
7

G.

JUGADOR

Virgili
Enric Llopis
Genís
Massana
Victor Bertomeu
Cristino
Sergi Lopez
De Nova
Artur  Godia
Assier
José Ramon

32
28
26
17
15
13
9
9
8
7
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

FC ASCÓ
Nº P.

6
1
2
1
3

1

G.

JUGADOR

Edgar Pasto
Jordi Llaó
Manel Llambrich
Albert Faura
Sergi Callau
Froilan Marti
Robert 
Xavi Callau
Sergi Brull
Ivan Romeu
Pepe

24
24
23
17
17
15
13
12
10
6
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

SCER L’AMETLLA
Nº P.

10

1
4
6
1

3

G.

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

BRYAN
DIDAC
GUILLE
BECERRA
DANI MONFORTE
ALBERTO FAURA
AGUSTÍ
CRISTIAN BERTOMEU
RAMON ZARAGOZA
LLUÍS CASTELLÓ
SAMU
YURI
GUMIEL
MANEL
PASTOR
JORDI ESMEL
ISAAC
IKE ROMERA
ELIOT
ERIC
IVAN CAPITAN
ÀLEX CLUA
JOHAN
DANI ROBLES
MANOLO PUIG
PAU VALMANYA
MARC PRADES
DANI PORCAR
ABDUL
PAU CASTRO
MIQUEL ROSCH

Mario Maza
Godall

Toni Sánchez
Aldeana

Pau Castro
Ulldecona

Isaac
Catalònia

Eric
La Cava

Ivan Capitán
La Sénia

Dani Porcar
S. Bàrbara

Didac Rius
Aldeana
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Molt pocs jugadors
amb 23 anys poden
dir el mateix, haver
jugat en els tres
grans d'aquestes
c o m a r q u e s :
Amposta, Tortosa i
Rapitenca. Va com-
partir habitació una
setmana amb el
jugador del Madrid,
Isco, a València. És
simpàtic, afectuós i
dins del camp és una
bala, per això al
Remolins-Bítem li
deien el balita.
Pregunta: Slogan de la
vida?
Resposta: Viu i sigues
feliç. 
P: El teu pare jugava a
futbol?
R: Si, al juvenil del
Tortosa, va estar al
Castelló i va acabar
jugant amb la Galera,
l’equip del seu poble. 
P: Al futbol base, vas
ser un rodamon?. 
R: Una mica. Vaig
començar amb els patu-
fets del Santa Barbara,
en aleví vaig jugar a
l'Amposta, després
vaig passar a l’Ebre
Escola on vam estar
tres anys sense perdre
ni un partit. En un d’ells,
vam guanyar contra la
Sènia 19-1 i vaig mar-
car 11 gols. Al cadet
vaig fitxar pel Tortosa
on estava Juanjo Rovira
i després arriba la gran
campanya del juvenil
que ascendim de la
Preferent a la divisió
nacional amb Cristian
Ventura, Dani Bel, Sergi
Ventura, Cristian Arasa,
Arron, Josué,
Bartolomé, etc. Aquell
any vaig fer 12 gols.  
P: I et truca el
València?.
R: Sí. Vaig estar només
una setmana, però per

motius d’estudis no em
quedo i es dóna la
casualitat que vaig com-
partir aquesta setmana
amb el jugador que ara
pertany al Madrid, Isco,
que estava de prova. I
mira on ha arribat...
P: I tornes a la teva
terra?.
R: Sí, rebo ofertes de la
Rapitenca i l'Amposta,
decideixo aquest últim
perquè em van dir que
podria entrenar al pri-
mer equip, era el meu
últim any de juvenil i tinc
de mister a Teixidó. 
P: Què vas apendre
d’ell?.
R: Molt, per a un juga-
dor potser el millor,
depèn del lliurament al
camp. També em va
sorprendre com jugava
al pòquer, sempre ens
guanyava. Així mateix,
entre altres anècdotes,
jugàvem a xutar pilotes
del mig camp i tocar al
travesser. Ens jugàvem
cerveses i qui perdia les
pagava.   
P: Debutes al primer
equip?.
R: Primer vaig tenir a
Àngel Garcia i després
a Jordi Fabregat. Ell em
va ensenyar coses
noves, molt més profes-
sional, era futbol de ter-
cera divisió. Em va
ensenyar a pensar que
faria amb la pilota
abans que m’arribés a
mi. Ho vivia intensa-
ment. No vaig poder
ser titular en l'Amposta.
Fou un any complicat, el
del descens a Primera
Catalana.
P: Et truca el Tortosa,
de Xavi Cid. 
R: Un entrenador molt
intens, no ens deixava
relaxar, vaig ser el
màxim golejador però
la sorpresa fou quan va

acabar la temporada i
el Tortosa no em crida-
va per a la renovació,
Truco a Juanjo Rovira i
em diu que l'entrenador
no comptava amb mi
per l'estil de joc que
anava a fer.
P: I vas al R. Bítem.
R: Allí vaig trobar a
Sergi Navarro que ha
estat un pare per a mi:
"Seràs una peça impor-
tant a l’equip", em va
dir. I això que hem tin-
gut moltes bronques
però al final amb una
guinyada o un cop a la
esquena em conqueria
una altra vegada. Jo
volia jugar en punta i ell
em deia que per la
banda i jo no volia i al
final ell tenia raó, A
més, és molt humil, tre-
ballador, no deixa que
ningú s’acomodi. Un dia
vaig marcar quatre gols
i em demanava més i
més. 
P: Decideixes fer un
salt?
R: Bé, vaig tenir ofer-
tes de la Cava, Tortosa,
Jesús i Maria,
Rapitenca, Ulldecona i
fins del Godall, el meu
poble. 
P: Volies tornar al
Tortosa?
R: El Tortosa és un
club històric, referent al
nostre territori. I el res-
pecto molt. Penso que
no se’m va valorar i en
les converses que vam
tenir em van dir ‘pesete-
ro’. Que poc em conei-
xen!
P: Es veritat que vas
pejar el telefon a un
directiu?
R: No ho recordo.
Prefereixo callar.  
P: Fitxes amb la
Rapitenca, amb Nando,
el tècnic que no et va
voler al Tortosa.

R: Bé, allò ja va passar.
Només, fins ara, he
jugat 4 partits de titular
i he marcat quatre gols
i sóc el màxim goleja-
dor juntament amb dos
jugadors. Vaig parlar
amb Nando, i ens vam
entendre. M'estic fent
millor jugador, m'ensen-
ya molt per a entendre
millor el futbol, i crec
que   puc donar molt a la
Rapitenca.  
P: El jugador més pre-
sumit, divertit, timid i el
més murri de la
Rapitenca?.
R: Presumit: Peke.
Divertit: Genís. Tímid:
Oriol. I Murri: jo mateix.
P: Entens als entrena-
dors?.
R: Si. De totes formes,
poden saber molt de
futbol però jo penso
que la clau és que sàpi-
guen gestionar un vesti-
dor, a les persones,
controlar les emocions.
Llavors és més fàcil
entendre’s amb el juga-
dor.
P: Si un nen s’acosta i
et diu: si us plau dona’m
diversos consells per a
ser un bon futbolista,
què li diries?

R: Que sigui perseve-
rant, que no es rendeixi
mai, si una cosa no la
sap fer, que no deixe
d’intentar-ho; gaudir del
que faci i mai oblidar als
que estan al seu costat.
P: Si haguessis de defi-
nir què significa el fut-
bol?
R: És sentiment. Si
perds o guanyes, hi ha
emocions.
P: Teniu molta sort els
futbolistes. Si guanyeu,
èxtasi i després a dis-
frutar-ho amb la parella.
R: Si, i si perdo ella em
fa petons per a calmar-
me...és molta l’ajuda
emocional que m’apor-
ta i per això me l’estimo
tant. 
P: Ets petit (1.67 m)
però ‘maton’...
R: Jo sóc molt simpàtic
i valent, com som els
capricornis i, a més,
molt tossut.
P: Com et portes amb
els defenses de 1.85?.
R: N’hi ha que em
peguen molta canya.
Però jo no em deixo inti-
midar per ningú.
P: Quins són els defen-
ses més durs?.
R: Els que no parlen,

els que xerren molt són
menys perillosos.
P: Tres bons defenses?.
R: Aaron, José Ramon i
Domínguez, del
Vilaseca. 
P: Un jugador que admi-
res?.
R: Raúl Gonzalez.
Lluitava totes les pilo-
tes, jugador ‘pillo’ i
genial. És un referent i
un idol. Jo sóc del
Madrid.
P: Quina setmana que
estàs vivint, no?.
R: (jejeje). No passa
res. A la tornada serà
diferent....encaixo molt
bé les bromes perquè
jo també en faig. 
P: Per què la gent pre-
fereix veure el Barça
abans que l'equip del
poble?.
R: La comoditat, el
sofà, la calefacció, l'ai-
re condicionat...aquest
estiu, estava als bous a
la Ràpita, i la plaça esta-
va plena a vessar.
Pensava, si tota aques-
ta gent estigués al
camp de futbol...  no
valorem el que tenim a
casa. 
P: Ets torero?.
R: Si, i tant. Cada estiu
vaig als San Fermins.
M’encanta l’ambient
dels bous. 
P: Què és el que més
t’ha aportat el futbol?.
R: Conèixer a la gent,
tenir amics. Quan vaig
amb companys del meu
poble a altres localitats,
tots em diuen ‘és que
cada cinc minuts hem
de parar per saludar’.
Això és molt bonic, grà-
cies al futbol. A nivell
personal, respectar a
les persones, escoltar,
valorar i el futbol t'ajuda
a oblidar si tens un mal
moment per la feina o
amb la teva parella.

P: Quina regla canvia-
ries?
R: La llei de l'avantatge,
s'han perdut molts gols
per aquesta regla; cada
àrbitre l'aplica d'una
forma.
P: El futbol, a les Terres
de l’Ebre, es viu amb
més passió?.
R: A Tarragona, tenen
el Reus o el Nàstic. Aquí
no tenim equip grans. I
això porta més rivalitat.
P: El partit més dur de
la teua vida?
R: De juvenil, contra el
Cambrils. Fins alguns
pares es van pegar.
Tres jugadors van anar
al jutjat. 
P: Una anècdota?
R: Quan era al València,
de proves, en el mateix
camp entrenava el pri-
mer equip. I al sortir, els
nens ens van confondre
i em van començar a
demanar autògrafs... 
P: Digues-me dues
actrius que t'agraden?
R: Angélica Joli i
Penélope.
P: Podries amb les
dues?
R: (jeje) Sóc valent però
prefereixo jugar un par-
tit de futbol.
P: Què faries en una illa
amb 50 dones i tu sol?
R: Pescar amb elles. A
mi m’agrada molt la
pesca.

By: Joaquin Celma

XX
FOTO CELMA

AVUI: ÀNGEL SANCHEZ, JUGADOR DE LA UE RAPITENCA

PROPERA SETMANA: 

ALBERT TORRES

26 «No em deixo intimidar per ningú»
PETIT PERÒ ‘MATON’:  UNA BALA DINS DE L’ÀREA

Protagonistes de la setmana

CRACS DE L’OLÍMPIC, UN DELS EQUIPS EN RATXA I ÉS QUE PORTA 9 JORNADES SENSE PERDRE. D’ESQUERRA A DRETA, ERNEST ROSELL, DANI CALVO, SERGI VILÀ, PAU MUÑOZ, JAU-
ME SORIANO I QUIM VILÀ. A LA DRETA, UNA IMATGE DE L’EQUIP AL VESTIDOR ABANS DE L’ENTRENAMENT ON ES VEU EL BON AMBIENT QUE HI HA A LA PLANTILLA, I QUE HA ACONSE-
GUIT EL TÈCNIC MUÑOZ
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PRÒXIMA JORNADA

dissabte  

Ebre E-Tivenys (16h)

Roquetenc-Catalònia (19h)

diumenge 

S. Jaume-Arnes (15h)

Xerta-la Galera (15.15h)

Pinell-Benissanet (15.30h)

Camarles-Bot (16h)

RESULTATS

8a jornada 4a catalana 

Tivenys-Xerta 4-1

Catalònia-Pinell 0-2

Roquetenc, descansa

Arnes-Ebre Escola     1-1

la Galera-Amposta    0-1

Benissanet-Camarles  2-2

Bot-S Jaume 2-2

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF  GC   P

1. Pinell 19 4 19

2. Catalònia 22 10 19

3. Arnes 20 14 14

4 la Galera 17 12 12

5. Tivenys 18 14 11

6. Bot 18 16 11

7. Amposta 7 11 11

8. Ebre Escola 14 17 10

9. S Jaume 10 13 10

10. Roquetenc 10 11 9

11. Camarles 12 19 4

12. Xerta 11 26 4

13. Benissanet 9 20 2

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 

Tortosa E-Molins (dis16h)

Santpedor-F Júpiter

S Gabriel-Pardinyes

Sabadell-Fontsanta

Guineueta-At Prat

S Pere-C Clar

S Eugenia-Porqueres

PB Lloret-S Andreu

RESULTATS

10a jornada 

Tortosa E-Sabadell  1-4

Molins-PB Lloret           sus

Pardinyes-Fontsanta   2-4

At Prat-Santpedor  5-0

S Andreu-S Pere    0-0

Porqueres-S Gabriel   0-1

C Clar-Guineueta    4-2

F Júpiter-S Eugenia     3-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Sabadell 30 4 28

2. S Gabriel 36 9 27

3. S Pere 36 10 22

4. Molins 26 11 22

5. At Prat 29 12 16

6. Tortosa Ebre 27 23 16

7. Guineueta 20 18 16

8. Camp Clar 31 20 14

9. Pardinyes 19 21 13

10. Fontsanta 17 19 12

11. S Andreu 17 20 12

12. Porqueres 22 25 10

13. S Eugenia 14 27 8

14. Santpedor 12 40 6

15. F Júpiter 9 43 4

16. PB Lloret 8 51 1 

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA 

Gandesa-Ginestar

J i Maria-S Bàrbara

Rem Bítem-Olimpic

Tortosa E-Alcanar

S Jaume-la Cava

Ulldecona-Horta

Alcanar-Aldeana

RESULTATS 

7a jornada

Aldeana-Ulldecona 7-0

Ginestar-Alcanar 1-9

Horta-S Jaume     sus

Alcanar-Olimpic 9-2

la Cava-Tortosa E    sus

S Bàrbara-Gandesa   3-0

R Bítem-J i Maria         3-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Alcanar 58    7     21

2. la Cava 31 10    15

3. S Bàrbara 23 18    15

4. Tortosa E 21     9    13

5. Alcanar 33 20    12

6. Ulldecona 20 22    12

7. Olimpic 25 29    12

8. Horta 15 19      9

9. Rem Bítem 14 30      8

10. Aldeana 19 17      7

11. J i Maria 11 31      6

12. Ginestar 16 23      4

13. Gandesa 12 35      1

14. S Jaume 2 30      0

Femení 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA 

Roquetenc-Alcanar

Tortosa-J  i Maria

Canareu-Catalònia

Amposta-Perelló

la Sénia-Rapitenca

Vinaròs-Aldeana

RESULTATS

6a jornada 

Perelló, descansa

Tortosa-Canareu 1-2

Amposta-J i Maria     2-4

Rapitenca-Catalònia    4-3

Aldeana-la Sénia      4-5

Ametlla-Roquetenc  0-5

Alcanar-Vinaròs           sus

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC   P

1.Aldeana 34 8 15

2. Rapitenca 24 11 15

3. Amposta 14 9 12

4. Vinaròs 15 4 12

5. la Sénia 14 24 10

6. Roquetenc 11 5 9

7. Catalònia 10 25   9

8. Alcanar 14 8 7

9. J i Maria 10 12  6

10. Canareu 3 8 4

11. Tortosa 11 13  3

12. Perelló 5 13  1

13. Ametlla 5 40        0

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

M Nova-Flix (16 h)
Roquetenc-Campredó (16.30h)
Corbera-Deltebre (17.30 h)
Jesús i Maria-Vilalba (19h)

diumenge 
S. Bàrbara-Horta (15h)
Perelló-Ginestar (15.45h)

Batea-la Sénia (16h)
Ascó-Aldeana (16.30h)
Olimpic-Ametlla (17h)

RESULTATS

12a jornada, Tercera catalana  

Campredó-Flix 0-4

Ametlla-Batea 4-4

M Nova-Perelló 0-0

Vilalba-Corbera 2-1

Ginestar-Olimpic 2-2

la Sénia-Ascó 2-0

Deltebre-Roquetenc 0-2

S Bàrbara-J i Maria 2-0

Aldeana-Horta 4-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. L’Ametlla 12 27 15 28

2. Batea 12 38 21 23

3. S Bàrbara 12 35 22 23

4. Aldeana 12 29 16 23

5. Roquetenc 12 21 12 23

6. Perelló 12 18 13 20

7. Olimpic 12 29 21 19

8. M Nova 12 23 20 19

9. Vilalba 12 17 14 18

10. Corbera 12 20 19 15

11. Ascó 12 26 27 15

12. la Sénia 12 16 15 14

13. Flix 12 17 19 14

14. J i Maria 12 19 28 13

15. Deltebre 12 16 21 11

16. Horta 12 11 26 10

17. Ginestar 12 15 40 6

18. Campredó 12 14 42 4 

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

Cambrils-Alcanar (16h)
Catalònia-Canonja (16.30h)

diumenge 
la Cava-Ampolla (15.45h)
Hospitalet-Torreforta (16h)
Ulldecona-Godall (16h)
Gandesa-Riera (16.15h)
Valls-R. Bítem (16.30h)
Roda-Camarles (17 h)

Tortosa-R. Bonavista (17h)

RESULTATS

12a jornada, Segona catalana

Canonja-Hospitalet 0-2

Torreforta-Roda Berà 1-1

Godall-Tortosa 3-1

Catalònia-la Cava 0-0

Alcanar-Valls 2-3

R Bítem-Ulldecona 0-1

La Riera-Ampolla 2-1

Camarles-Cambrils 1-1

R Bonavista-Gandesa 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Tortosa 12 29 13 27

2. Gandesa 12 29 11 25

3. Cambrils 12 28 11 22

4. la Riera 12 22 14 22

5. Ulldecona 12 22 16 22

6. la Cava 12 24 17 20

7. R. Bítem 12 23 16 19

8. Valls 12 19 22 16

9. R Bonavista 12 21 17 15

10. Alcanar 12 27 27 15

11. Catalònia 12 14 17 15

12. Camarles 12 16 21 15

13. Ampolla 12 17 27 14

14. Torreforta 12 15 18 13

15. Roda Berà 12 16 22 13

16. Hospitalet 12 11 22 11

17. Canonja 12 7 22 6

18. Godall 12 9 36 5 

Segona catalana

Els
resultats
de la

jornada

L’Ascó va empatar a casa
amb el filial del Sabadell
(0-0) i segueix en dinàmica

negativa, amb 
dos punts de 18. 

Dinàmica negativa
PRÒXIMA JORNADA 

Granollers-Morell
S.Andreu-Ascó (diu 12h)

Rubí-Figueres
Muntanyesa-Cerdanyola

Europa-Palamós
Prat-Júpiter

Sabadell-Vilafranca
Manlleu-Gavà

Peralada-Masnou
Terrassa-Santfeliuenc

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Prat 15 8 6 1 28 12 30
2. Sabadell 15 7 5 3 21 9 26
3. Gavà 15 6 7 2 21 13 25
4. Júpiter 15 7 4 4 24 18 25
5. Granollers 15 6 5 4 21 18 23
6. Muntanyesa 15 7 2 6 19 17 23
7. Vilafranca 15 6 5 4 25 26 23
8. Figueres 15 5 7 3 19 11 22
9. Terrassa 15 7 1 7 17 26 22
10. S. Andreu 15 6 3 6 20 19 21
11. Manlleu 15 6 2 7 14 16 20
12. Ascó 15 5 3 7 15 20 18
13. Palamós 15 4 6 5 19 25 18
14. Santfeliuenc 15 4 5 6 19 21 17
15. Cerdanyola 15 4 5 6 16 19 17
16. Morell 15 5 2 8 15 24 17
17. Europa 15 3 7 5 16 13 16
18. Rubí 15 4 4 7 15 25 16
19. Peralada 15 2 7 6 17 20 13
20. Masnou 15 3 4 8 14 23 13

Tercera divisió RESULTATS
15a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Reddis-Torredembarra
Terrassa-V Alegre

J i Maria-Balaguer (diu11.30h)
Santboià-St Ildefons
Castelldefels-Lleida
Catllar-Suburense

Vilaseca-Rapitenca (diu
12.30h)

Vilanova-Viladecans
Amposta-Igualada (diu 17h)

RESULTATS

12a jornada, Primera catalana

J i Maria-Amposta 0-2

Viladecans-Terrassa 1-0

S. Ildefons-Vilaseca 2-1

Rapitenca-Castelldefels 1-2

Lleida-Catllar 3-2

Torredemb.-Santtboià 1-1

Balaguer-Vilanova 1-0

V Alegre-Reddis 2-1

Suburense-Igualada 1-4

Primera catalana

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

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Igualada 12 20 10 22

2. Castelldefels 12 24 15 22

3. Santboià 12 21 10 21

4. Suburense 12 21 15 21

5. Rapitenca 12 21 12 21

6. Terrassa 12 15 12 21

7. Balaguer 12 14 11 21

8. Lleida 12 20 17 20

9. Viladecans 12 16 17 19

10. Vilanova 12 18 12 18

11. Vilaseca 12 17 14 18

12. J i Maria 12 16 14 18

13. V. Alegre 12 20 23 17

14. S Ildefons 12 23 18 14

15. Amposta 12 17 28 13

16. Catllar 12 11 26 5

17. Reddis 12 10 28 4

18. Torredembarra 12 5 24 3
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«Per a tots els gustos»

Avui: Conill amb escabetx

Maridatge
Vi negre roure criança temperatura 16º

MÉS EBRE RECOMANA

L’escabetxat és una tècnica ja descrita en tractats de cuina medievals i molt popular en

els països de la conca mediterrània. La cocció en vinagre, com la salaó o el fumat, era un

mètode utilitzat originàriament per conservar la carn i el peix. El fet que hagi perdurat, tot

i les neveres d’avui en dia, és degut al sabor tan peculiar que confereix als aliments.

INGREDIENTS:
• 1 conill tallat a trossos
• 2 cebes morades
• 2 pastanagues
• 8 grans d’all
• 100 ml de vinagre de poma
• 200 ml d’oli d’oliva de bona qualitat
• 200 ml d’aigua
• 3 cullerades de sucre morè
• 2 fulles de llorer
• 2 claus d’olor
• 10-12 grans de pebre negre
• 1 branca de farigola
• Sal i pebre mòlt

PREPARACIÓ:
• Salpebrem el conill. El fetge el podem congelar o reser-
var per una altra ocasió. Tallem la ceba a cubs i la pasta-
naga a rodanxes. Escalfem un rajolí d’oli en una cassola de
parets gruixudes i hi fem daurar la carn. Retirem el conill,

afegim una mica d’oli a la cassola i hi sofregim les verdu-
res: primer la ceba, tot seguit la pastanaga i, passats uns
tres minuts, l’all. Tirem tres cullerades de sucre a les ver-
dures i deixem que es caramel·litzin lleugerament. Afegim
també el llorer, la farigola, el clau i els grans de pebre a la
cassola. Remenem. Hi incorporem el conill que havíem dau-
rat prèviament, i els líquids. Deixem que cogui a foc baix i
destapat durant 1 hora a partir que arrenca el bull.
L’escabetxat és més bo d’un dia per l’altre, perquè la carn
s’impregna dels sabors de la salsa. Es pot menjar fred o
escalfat, amb un puré de patates, una polenta o un arròs
blanc.
Variants
Podríeu substituir la farigola per romaní, o el sucre per mel,
o afegir pebre vermell, safrà o gingebre (no tots alhora). Si
no us agrada gens el vinagre, proveu a substituir-lo per si-
dra. En aquest cas, poseu-ne 300 ml i prescindiu de l’ai-
gua. Aquest plat es conserva molt bé. Us aconsellem pre-
parar-ne més quantitat i desar el que us sobri per a un
proper àpat.
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Alerta: Avís per neu i vent.

Estat del cel
Cel cobert al vessant nord del Pirineu fins a mig matí. A partir de llavors la nuvolo-
sitat minvarà i el cel quedarà serè o poc ennuvolat. Novament, a partir del vespre
la nuvolositat tornarà a augmentar i quedarà el cel mig ennuvolat. A la resta del
territori el cel estarà serè o poc ennuvolat, amb algun núvol de vent al vessant sud
del Pirineu i Prepirineu al matí.

Precipitacions
Fins a l'inici del matí s'esperen precipitacions febles al vessant nord del Pirineu. La
cota de neu baixarà dels 1000 metres fins als 800 a l'inici del matí. S'acumularan
quantitats abundants o localment molt abundants de precipitació. Per sobre dels
900 metres es podran acumular més de 10 cm de neu nova.

Temperatures
Les temperatures mínimes i les màximes seran més baixes arreu. Baixaran mode-
radament al terç sud del país, a l'Empordà i al vessant sud del Pirineu, on les míni-
mes es podran enregistrar al final del dia. A la resta del territori el descens serà
lleuger. Les temperatures mínimes es mouran entre els -1 i 4 ºC al Pirineu, entre els
1 i 6 ºC al Prepirineu, a la depressió Central i al prelitoral nord i central, i entre els
5 i 10 ºC a la resta. Per la seva banda, les màximes oscil·laran entre els 6 i 11 ºC
al Pirineu, entre els 8 i 13 ºC al Prepirineu, entre els 10 i 15 ºC a la depressió
Central i al prelitoral i entre 13 i 18 ºC a la resta.

Visibilitat
Al vessant nord del Pirineu la visibilitat serà dolenta fins a mig matí. A partir de llavors
millorarà i quedarà entre bona i regular. A la resta del territori serà bona o excel·lent.

Vent
Tramuntana a l'Empordà entre moderada i forta amb cops molt forts fins a migdia i
moderada amb cops forts a partir de llavors. A la resta el vent serà de component nord
i oest fins a mig matí, moderat amb ratxes fortes al terç sud i als cims del Pirineu. A
més, als cims del Pirineu i del Prepirineu hi haurà cops molt forts de vent de matinada.
A partir de llavors bufarà de component oest i sud entre fluix i moderat, amb predomi-
ni del llebeig al sector central del litoral.

El temps. Previsió

MATÍ

SOL

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

17º 10°

Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc  

Bruch, 21     (Deltebre)    977489750

Borges Ayats, Joan 

Pau Casals, 54 (L'Ametlla de Mar)  977493252/608 935 576

Renau Domingo, Montserrat

Cervantes, 23   (Tortosa)    977441126

Delgado, Jordi - Delgado, Pilar     

Felip Pedrell, 1 (Alcanar)     977732291/680904459    

Salom, Artur - Salom, Angela      

Passatge Júpiter, 18     (Amposta)       977704076

Borrut Valles, Josep M                     

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Escuder Monfort, Lluís  

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

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Si continues amb aquestes males relacions
amb els teus companys de tasques et bus-
caràs  problemes i maldecaps innecessaris
que afectaran el teu estat anímic.

Taure
20/4 al 19/5

No perdis de vista que els teus avenços han
de ser constants. De moment, per triomfar
econòmicament, hauràs de ser més flexible i
adaptar-te al canvi dels temps. 

Bessons
20/5 al 21/6

Cuida  molt la teva relació sentimental i no
facis res que entorpeixi la bona marxa de la
mateixa. Un canvi en assumpte de feina pot
afectar la teva llar o la teva família.

Cranc
22/6 al 21/7

És possible que l’aliment  de canvis i de ten-
sions de les primeres hores del dia et posin
tens, però desprès podràs solucionar un
assumpte de diners en poc temps.

Lleó
22/7 al 22/8

En les primeres hores del dia es poden pre-
sentar petits problemes amb el diners i en les
teves relacions sentimentals. Utilitza la teva
intel·ligència per resoldre’ls. 

Verge
23/8 al 21/9

Aquest dia els diners semblaran no retre’t i
això pot fer que et sentis frustrat en  els teus
projectes, en veure’ls estancats. Tingues
paciència i tot es resoldrà. 

Balança
22/9 al 22/10

Aquest dia un amic serà fonamental per a tu,
perquè t’ajudarà a veure les coses amb clare-
dat i et donarà excel·lents consells. Rebràs
una bona noticia.   

Escorpí
22/10 al 21/11

Continua així i veuràs resultats en poc temps .
Encara que l’ambient sigui tens , tu fes les teves
coses amb entusiasme i tindràs triomfs laborals
que sortiran del comú.  

Sagitari
21/11 al 21/12

És possible que al matí encara estiguis molest
per una cosa que va passar ahir, però no li
donis importància i millor gaudeix  dels bons
moments que poden arribar avui.

Capricorn
21/12 al 19/01

Si penses fer una cosa important , tracta de
realitzar-la a la tarda i tot et sortirà bé, en
especial, si ha de veure amb diners. Cuida
les teves paraules.

Aquari
20/1 al 18/2

Comença en resoldre els teus problemes,
veuràs que era més fàcil del que pensaves. En
l’amor i les teves relacions personals evita la
ironia, que tan mal provoca.

Peixos
19/2 al 20/3

Aquest pot ser un moment de reconciliacions
,sempre i quan , ho facis a la tarda . Es possi-
ble que es doni una trobada amb algú que
representa molt per a tu.

CARTELLERA CINES

Amposta. Cinemes Amposta 

Telèfon 977 703 811

www.cineciudad.com

LOS JUEGOS DEL HAMBRE: SINSA-
JO (PARTE 2)
divendres 27: 18.30 –19.45 -  20.10
– 21.30 – 22.00 –22.30 -  00.00
dissabte 28: 16.00 – 18.30 – 19.45 -
20.10 – 21.30 – 22.00 – 22.30 -
00.00
diumenge 29: 16.00 – 18.30 – 19.45
- 20.10 – 21.30 – 22.00 – 22.30
de dilluns 30  a dijous 3:18.30 –
19.45 - 20.10 – 21.30 – 22.00 –
22.30
8 APELLIDOS CATALANES
divendres 27: 18.10 – 19.10 – 20.20
– 21.20 – 22.30 – 23.30 – 00.35
dissabte 28: 16.00 – 17.00 – 18.10 –
19.10 – 20.20 – 21.20 – 22.30 –
23.30 – 00.35
diumenge 29: 16.00 – 17.00 – 18.10
– 19.10 – 20.20 – 21.20 – 22.30
de dilluns 30  a dijous 3: 18.10 –
19.10 – 20.20 – 21.20 – 22.30
EL CLAN
divendres 27: 18.15 – 20.15 – 22.15
– 00.15
dissabte 28: 18.15 – 20.15 – 22.15 –
00.15
diumenge 29: 18.15 – 20.15 – 22.15
de dilluns 30  a dijous 3: 18.15 –
20.15 – 22.15
TRUMAN
divendres 27: 18.10 – 20.10 – 22.10
– 00.10
dissabte 28: 18.10 – 20.10 – 22.10 –
00.10

diumenge 29: 18.10 – 20.10 – 22.10
de dilluns 30  a dijous 3: 18.10 –
20.10 – 22.10
SINISTER 2
divendres 27: 20.20 – 22.35 – 00.20
dissabte 28: 20.20 – 22.35 – 00.20
diumenge 29: 20.20 – 22.35
de dilluns 30  a dijous 3: 20.20 –
22.35
SPECTRE
divendres 27: 19.15 – 22.00
dissabte 28: 16.30 – 19.15 – 22.00
diumenge 29: 16.30 – 19.15 – 22.00
de dilluns 30  a dijous 3: 19.15 –
22.00
EL BECARIO
divendres 27: 18.05
dissabte 28: 16.00 – 18.05
diumenge 29: 16.00 – 18.05
de dilluns 30  a dijous 3: 18.05
SICARIO
divendres 27: 18.00 – 20.10 – 22.20
– 00.30
dissabte 28: 18.00 – 20.10 – 22.20 –
00.30
diumenge 29: 18.00 – 20.10 – 22.20
de dilluns 30  a dijous 3: 18.00 –
20.10 – 22.20
EL VIAJE DE ARLO
divendres 27: 18.15 – 20.15 - 22.15
– 00.00
dissabte 28: 16.15 – 18.15 – 20.15 –
22.15 – 00.00
diumenge 29: 16.15 – 18.15 – 20.15
– 22.15
de dilluns 30  a dijous 3: 18.15 –
20.15 – 22.15
MARTE
divendres 27: 17.55
dissabte  28: 17.55
diumenge 29: 17.55
de dilluns 30 a dijous 3: 17.55
PAN, VIAJE A NUNCA JAMÁS
dissabte  28: i diumenge 29: 16.00

HOTEL TRANSILVANIA 2
divendres 27: 18.00
dissabte  28: 16.10 – 18.00
diumenge 29: 16.10 – 18.00
de dilluns 30 a dijous 3: 18.00
DEL REVES, INSIDE OUT
dissabte 28 i diumenge 29: 16.00
ATRAPA LA BANDERA
dissabte 28 i diumenge 29: 16.10
DRAGON BALL Z RESURRECCIÓN
(CATALÀ)
dissabte  28, diumenge 29: 16.15

Roquetes. Cinemes Ocine
Telèfon 977504080 / 902170831

www.ocine.es

LOS JUEGOS DEL HAMBRE: SINSA-
JO (PARTE 2)
dimecres i divendres: 18.35 – 21.15
dissabte: 16.00 – 18.35 – 21.15 –
23.30
festius: 16.00 – 18.35 – 21.15
EL VIAJE DE ARLO
dimecres i divendres: 18.00 – 20.00 –
22.00
dissabte: 16.00 – 18.00 – 20.00 –
22.00 – 23.45
festius:  16.00 – 18.00 – 20.00 –
22.00
OCHO APELLIDOS CATALANES
dimecres i divendres: 18.00 -  20.00 –
22.00
dissabte: 16.00 – 18.00 - 20.00 –
22.00 – 23.50
festius: 16.00 – 18.00 - 20.00 – 22.00
EL ÚLTIMO CAZADOR DE BRUJAS
dimecres i divendres: 22.00
dissabte: 22.00 – 23.45
festius: 22.00
HOTEL TRANSILVANIA 2
dimecres i divendres:18.00 – 19.45  

dissabte: 16.00 – 17.45
festius:  16.00 – 17.45
MARTE (THE MARTIAN)
dimecres i divendres: 21.15
dissabte:  19.20 – 21.45
festius: 19.20 – 21.45
SPECTRE
dimecres i divendres: 18.35 – 21.15
dissabte: 16.00 – 18.35 -  21.15 -
23.45
festius: 16.00 – 18.35 – 21.15
ATRAPA LA BANDERA
dimecres i divendres: 18.00
dissabte: 16.00
festius: 16.00
SICARIO
dimecres i divendres: 19.45
dissabte: 17.45 – 19.50
festius:  17.45 – 19.50

La Unió
Social - Flix

BLACK MASS
diumenge 29: 18.00       

Cinema Gandesa 
BLACK MASS
diumenge 29: 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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Isabel Carrasco

Jordi Moretó, cambrilenc
de 48 anys, i el seu ruc
Nic, tenen una aventura.
Sí, sí, però no confonem...
Es tracta de recórrer junts
1200 Km amb uns 35.000
metres de desnivell positiu
acumulat. Jordi, capità de
vaixell, té una llarga tra-
jectòria en el món de l’es-
port, ja que ve del camp
de les curses ultrafons.
Cal dir, que en només tres
dies, va fer la CAT 700,
travessant tot Catalunya
de nord a sud, des de
Salardú fins al delta de
l’Ebre, amb bicicleta BTT.
En només 3 dies!
Quina li espera al pobre
Nic, el seu acompanyant
de viatge...

Més Ebre: Jordi, qui és en
Nic?
Jordi Moretó: En Nic és un
ruc català de 9 anys nascut a
Fuives, concretament al
Centre Mundial del Ruc
Català.
ME: Per què haver triat un
ruc com a company de viatge
i per què aquesta iniciativa?

JM: Vaig pensar la manera
d'unir país, aventura i esport,
i el ruc català és tot un símbol
a Catalunya.

ME: Sortíeu de Cambrils el 4
de novembre. Heu estat a la
Ribera d'Ebre, Baix Ebre,
Terra Alta, Montsant,
Priorat...
Entenc que tu ja estàs avesat
al món de l'esport, però en
Nic, com ho porta?
JM: En Nic ara comença a
portar-ho bastant bé. La pri-
mera setmana va ser compli-
cada perquè ha viscut sem-
pre en una quadra i no estava
acostumat a fer tant d'exerci-
ci. Però de mica en mica es
va posant a to. La mostra és
que en els dos últims dies
hem fet 52 km.

ME: Quina mitjana camineu
per dia?
JM: Depèn molt del desnivell
positiu que ens trobem, però
entre 20 i 25 km cada dia.
També intento un dia a la set-
mana fer una tirada més
curta perquè almenys pugui
descansar més hores. Els pri-
mers dies la mitja era molt
baixa, 13 o 14 km, però crec
que encara hi ha marge de
millora.

ME: Quin ha estat, fins ara,
el tram més dur?
JM: El tram més dur per ell,
va ser sens dubte, el tercer
dia travessant les muntan-
yes 

de Tivissa-Vandellòs. 20 km i
gairebé 1000 m de desnivell
positiu acumulat. Era molt al
començament de l'aventura i
li faltava rodatge. Ara encara
queden etapes molt dures,

però crec que anirà molt
millor.

ME: Qui és més ruc dels
dos?
JM: (riu) Difícil decidir qui és
més ruc...Crec que amb els
dies ens anem coneixent i ja
formem equip. El Nic és bon
xiquet, només l'atura la gana
i alguna cosa com els tolls
d'aigua, que no hi ha manera
de què els travessi.

ME: Podem fer el seguiment
a la pàgina que duu el nom de
NICTour al facebook. Una
bona idea la de penjar les
«rucades» i peripècies diàries
del viatge.
JM: Sí, NIC tour és la manera
de fer participar a la gent d'a-
questa aventura, i a la vega-
da, també m'ajuda a tirar
endavant veure que hi ha
gent que ens dóna suport i
ens segueix.També és una
bona eina per mobilitzar a les
persones dels diferents llocs
per on passem i que ens aju-
din a trobar allotjaments per
passar les nits.

ME: Com respon la gent
quan us veuen arribar?
JM: La gent en general res-
pon molt bé, hi ha fins i tot

persones d'una certa edat
que s'emocionen recordant la
seva joventut i el ruc que
tenien a casa. De moment,
allà on hem anat, ens acullen
amb els braços oberts, tant
particulars com ajuntaments.
Recordo una senyora, que
ens vàrem trobar al Priorat, i
que ho va resumir perfecta-
ment dient: "Abans la gent
sortia al carrer per veure un
cotxe i ara surt per veure un
ruc..."

ME: Un capità de vaixell que
fa curses d'ultrafons i ara
aquesta aventura. En tens
alguna altra preparada?
JM: De moment no tinc res
pensat per fer aviat. Ara m'he
de centrar a acabar aquest
repte, que ja és prou impor-
tant. De totes maneres estic
segur que si acabem, l'en-
demà ja començaré a pensar
en quina pot ser la propera
(riu).

ME: A casa per Nadal?
JM: Veig una mica just estar
a casa per Nadal, crec que
més aviat serà passat festes.
No vull allargar-ho molt més
enllà perquè Gener i Febrer
acostumen a ser molt freds.
ME: Bona ruta a tots dos!

Jordi Moretó

ACTUALITAT

«UNA MANERA D'UNIR PAÍS, AVENTURA I ESPORT»

Foto: Jordi Play

Foto: Enric Bladé.Fent amics.


