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EXEMPLARS
A la Finca de Bombita

Aquest diumenge

Mostra d’una tradició
Diumenge es celebrarà la Festa de la Sega a Deltebre amb l’objectiu de “mostrar com es segava antigament l’arròs al Delta”.
P6 i 13

Avui és notícia

Festa de la Sega de l’Aldea
L’Aldea també viurà aquest diumenge la seua Festa. Dins
dels actes, a les 10.30 h es preveu la sortida de segadors
des de l'inici del camí del Xoperal dels carros.
P6-12

Terres de l’Ebre.
‘Estancament positiu’ de
l’economia en el segon
trimestre
P3

Terres de l’Ebre
Tortosa
‘El Corredor del Mediterrani ATortosa DTapes’16,
ha de beneficiar el territori’ tindrà lloc del 6 al 23
d’octubre
P5
P9
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L'economia a les Terres de l'Ebre

El passat dimecres 20 de setembre es va presentar el Butlletí de Conjuntura Econòmica del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre corresponent al segon trimestre del
2016. L'informe, elaborat per la Càtedra Innovació Empresa de la URV i les quatre Cambres de Comerç de la demarcació: Tortosa, Valls, Reus i Tarragona confirmen «un
estancament positiu» del conjunt econòmic del territori. La situació «d'estancament positiu» en el que ens trobem pot significar un creixement molt petit o inexistent.
L'informe indica que des del 2014 la situació a les comarques del Camp i de l'Ebre és d'una major consolidació de l'activitat econòmica, però l'ocupació ha disminuït lleugerament concentrant-se un major dinamisme a les comarques del Baix Camp, el Baix Penedès i el Tarragonès, i principalment al sector serveis (un 90% dels nous contractes són temporals). La taxa d'atur s'ha reduït, però es troba 3,5 punts per sobre de la catalana. Els preus indiquen una estabilització de la demanda interna, però pel
que fa a les últimes dades sobre el comerç amb l'exterior s'indica un fre en el creixement però un augment pel que fa al crèdit hipotecari... Uns resultats contradictoris,
de preocupació, que inviten a reflexionar sobre el futur econòmic de les Terres de l'Ebre.

CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ

Montsià Actiu analitza les claus per a
la gestió del sòl industrial i per a una
formació ocupacional de qualitat

SISENA DIADA COMMEMORATIVA

L'aeròdrom de la Sénia, espai de
memòria de la Guerra Civil
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El Consell Comarcal del Montsià, a través de Montsià Actiu, organitza el divendres 30 de setembre la segona sessió sobre
Desenvolupament Local, que se centra en El foment de l’activitat
econòmica: suport a l’empresa i gestió del sòl industrial i que té com
a objectiu la valorització dels recursos propis per al desenvolupament
del teixit productiu i la cerca de noves vies per a la millora del sòl
industrial de la comarca del Montsià. La finalitat d’aquesta jornada és
la posada en comú d’experiències d’agents públics, socials i empresarials per a la reflexió i la recerca d’estratègies integrals que condueixin a una reactivació econòmica i ocupacional de la comarca. L’acte
compta amb les intervencions de Dolors Paniagua, gerent a
Catalonia Trade & Investment; Alfons Garcia, Alcalde de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant, i Joan Ramon Benaiges, gestor de l’empresa
pública Idetsa. La sessió s’iniciarà amb el torn de Dolors Paniagua,
experta en Desenvolupament Local i Regional i programes de promoció econòmica, que intentarà donar resposta a la qüestió Com fem
créixer l’activitat a partir dels recursos propis?.

DEMÀ DISSABTE

SHOWCOOKING a la plaça
del mercat de Tortosa
ATORTOSA DTAPES’16 la ruta
de tapes Tortosina organitzada
per Cambra de Comerç de
Tortosa, per tercer any consecutiu i que tindrà lloc del 6 al
23 d’octubre de 2016 (més
informació a la plana 9), organitza per demà dissabte 24 de
setembre, un ShowCooking, al
Mercat Municipal de Tortosa.
El Show Cooking comptarà
amb la presència de Francesc
López, xef amb estrella
Michelin de l’Hotel Restaurant
Villa Retiro, i de Llucià Ferrer el
conegudíssim locutor de ràdio i
presentador de televisió.

Durant la Guerra Civil el Govern de la República va planejar la construcció d'una sèrie d'aeròdroms militars a Catalunya. Un dels més
importants fou el camp d'aviació de la Sénia. Construït l’any 1937, es
tracta d'un espai històric i patrimonial parcialment conservat i vinculat a la memòria recent de la població amb nombroses referències
orals, documentals i gràfiques. El camp d’aviació estava format per
una extensió de 90 hectàrees de terreny i un perímetre irregular que
recorda una estrella de cinc puntes. Actualment, reconvertit en un
espai històric i patrimonial, mostra als visitants els episodis bèl·lics que
es van viure durant la batalla.
Aquest dissabte la Sénia ha acollit la sisena Diada Commemorativa de
la creació del Camp d’Aviació. Durant la jornada s’ha dut a terme una
visita guiada per aquest espai històric, situat a la partida dels Plans, a
uns tres quilòmetres a l’est del poble. Els visitants han pogut trepitjar
el refugi antiaeri i la casa de comandament, que acull el Centre
d’Interpretació. A la imatge, el refugi antiaeri.

ACTUALITAT

Ecologistes en Acció alerta de la
"fragilitat" del sistema de refrigeració de
la central nuclear Vandellòs II
Ecologistes en Acció ha alertat de la "fragilitat" de la seguretat del sistema
de refrigeració de la central nuclear de Vandellòs II després que l'empresa
que la gestiona, l'Associació Nuclear Ascó Vandellòs II (ANAV), comuniqués
al Consell de Seguretat Nuclear (CSN) la setmana passada que havia patit
una fuita de fosfats de la contenció. Segons han remarcat, aquesta fuita hauria afectat el iode radioactiu que s'escapa a l'exterior en cas d'incidència a la
planta fet pel qual, consideren, "s'ha posat en perill la seguretat tant dels treballadors com de la població que es podria veure afectada per una possible
fuita".
L'incident arriba just pocs dies després que el CSN corroborés que la central
nuclear d'Ascó funciona amb peces defectuoses procedents de la multinacional francesa Areva. "Resulta intolerable que el CSN no reaccioni ordenant la
seva paralització", critiquen, tot acusant l'organisme regulador de manca
d'objectivitat.
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"Estancament positiu" de l'economia
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A L’AMPOLLA

Music Festival
Ebre Terra de Vent

De les Terres de l’Ebre i del Camp de Tarragona, en el segon trimestre del 2016
Les dades econòmiques de
les Terres de l'Ebre i el
Camp de Tarragona, en el
segon trimestre de 2016,
certifiquen una "consolidació dèbil" a la vegada
que contradictòria del context econòmic. Mentre
que l'ocupació ha augmentat en xifres intertrimestrals ha baixat respecte
l'any passat. Segons
l’ACN, hi ha més nous
contractes però gairebé un
90% són temporals. La
taxa d'atur segueix 3,5
punts per sobre de la mitjana catalana i preocupa
especialment el nombre de
dones sense feina. Els
preus es mantenen però
també ho fa, per tant, la
demanda interna i també
s'han frenat les exportacions. Per altra banda, tot i
que les empreses treballen
més, el dinamisme inversor

i l'acceptació de risc s'ha
aturat. En canvi, creix el
flux del crèdit, sobretot
l'hipotecari. Aquesta és la
radiografia de "l'estancament positiu" que es
desprèn de l'informe de
conjuntura econòmica elaborat per la Càtedra
Innovació Empresa de la
URV i les quatre Cambres
de Comerç de la demarcació (Tortosa, Valls, Reus i
Tarragona) -a la imatge-.
Josep Maria Chavarria,
president de la Cambra de
Comerç de Tortosa, on
s'ha presentat aquest
dimecres l'informe de conjuntura econòmica de la
demarcació en el segon trimestre de 2016, ha remarcat la "consolidació contradictòria" que es desprèn
de les darreres xifres
econòmiques. Tot i que hi
no destaca cap dada nega-

tiva preocupant, si que es
remarca algunes "febleses
com l'estancament de la
creació de llocs de treball,
la cronificació de les dades
d'atur o la falta de mecanismes per "impulsar l'activitat
econòmica".
Aquesta contenció va de la

mà, segons els responsables de les cambres de
comerç, de la falta de
govern a l'estat espanyol i
de les incerteses que planen sobre la Unió Europea,
el Brexit o la resolució de la
crisi de refugiats.

“Consolidació
dèbil, seguint
amb la dificultat
per a la creació
d’ocupació”

En aquesta XIV edició
del Music Festival Ebre
Terra de Vent, s’ha
incorporat Benifallet.
Tortosa, Deltebre i
L’Ampolla son els altres
municipis
receptors
d’aquestes actuacions.
A Tortosa foren els dies
1, 2, 3 i 5 de setembre,
a Benifallet el 10, a
Deltebre el dia 17 de
setembre i a l’Ampolla
demà dissabte dia 24
on, a partir de les 21
hores, hi haurà una
cercavila i actuacions
de El Puntillo Canalla.
Itinerari: Carrer Mar Carrer Banys – Plaça
Gonzalez Isla – Carrer
Mateu Piñana - Avda
Maritima Ramon Pous
–Carrer Barranc de
Borrasca
Avda
Maritima Ramon Pous
- Plaça Gonzalez Isla.

‘Sense cabal no hi ha sediments; sense sediments no hi haurà Delta’
El senador Miquel Aubà demana elaborar un projecte pilot de transferència de sediments des de Riba-roja fins a la desembocadura
El senador Miquel Aubà, acompanyat de l’alcalde d’Amposta, Adam
Tomàs, i del vicepresident primer de
la Federació de l’Ebre d’ERC,
Francesc Gas (a la imatge), ha recordat que ‘la subsistència del Delta
depèn de l’arribada d’un cabal suficient i de sediments que el riu aporta a la desembocadura per mantenir
la plana deltaica’. En aquest sentit,
el senador ha afegit que ‘sense cabal
no hi ha sediments, i sense sediments no hi haurà Delta’. Davant
d’aquesta situació, Aubà ha registrat
una moció al Senat demanant al
Govern espanyol ‘que aprovi una
partida econòmica per elaborar un
projecte pilot de transferència controlada de sediments des de l’embassament de Riba-roja d’Ebre fins a
la desembocadura del Delta, amb la

finalitat que s’executi l’any 2017’.
La base d’aquest projecte serien els
treballs que han fet la Universitat
Politècnica de Catalunya i l’IRTA. De
fet, el partit republicà, des de fa uns
quants anys i reiteradament presenta una esmena als pressupostos
generals de l’Estat exigint una partida econòmica per executar una
prova pilot d’aquest tipus. La moció
també demana que es redacti i
aprovi un Pla de gestió integral dels
sediments de la conca de l’Ebre.
Francesc Gas ha afegit que ‘els sediments no només són un greu problema de subsidència per al delta de
l’Ebre i, per tant, de futur, sinó que
els que s’acumulen als embassaments de la conca de l’Ebre redueixen la possibilitat d’emmagatzemar
més aigua que, al cap i a la fi, és la

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

PUBLICITAT
610 20 33 25
publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

finalitat que tenen’. Gas ha recordat
que una manera de recuperar
aquests sediments seria obrir les
comportes del fons dels embassaments, tal com fixa la normativa de
la concessió que mai s’ha complert.
Adam Tomàs ha advertit que la
necessitat d’aportar més sediments
al Delta va més enllà d’aspectes
mediambientals, perquè ‘pot afectar, a mig termini, zones urbanitzades com ara Riumar, que podria acabar desapareixent’, i també perjudicar el sector agrari, perquè ‘el conreu de l’arròs, cada dia més complicat per la salinització conseqüència
de la regressió, ara també requereix
que es construeixin barreres per evitar que el mar inundi més terreny.
L’aportació de sediments, com un
mètode natural, és una gran ajuda’.

L’Apunt. El passat dia 17 de setembre, el cabal del Riu Ebre
va caure novament per sota del mínim ecològic. La sequera
agreuja el conflicte per al manteniment del Delta. Així
mateix, l’absència de sediments és un drama afegit i conegut des de fa temps, des de la la creació dels pantans.
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Tortosa participa en la festa del
Renaixement du Roi de l’Oiseau
A Le Puy-en-Velay (França)

L’alcalde de Tortosa, Ferran Bel, ha encapçalat enguany la delegació tortosina que,
un any més, ha participat en els actes de la festa del Renaixement du Roi de
l’Oiseau, a Le Puy-en-Velay (França). Aquesta és la primera vegada que Bel assisteix a la festa de recreació històrica de la ciutat francesa, agermanada amb Tortosa,
que compta amb molts punts en comú amb la Festa del Renaixement. L’alcalde de
Tortosa ha estat rebut pel seu homòleg de Le Puy, Michel Chapuis, i per l’ex-alcalde i actual president de la Regió d’Auvernia-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez. Bel,
junt al regidor de Festes, Domingo Tomàs, ha acompanyat als actors i actrius de
l’Escola Municipal de Teatre, que han portat a Le Puy l’espectacle “El jove don
Quixot”, a la Fanfara de la Vegueria, del grup de diables Lo Golafre, i als Abanderats
de la Festa del Renaixement, de la Colla Jove de Dolçainers, que han protagonitzat
diferents actuacions fixes i itinerants al llarg dels tres dies

www.mesebre.cat

Els estudiants ebrencs de la
UAB tindran un
nou servei de bus directe
Al Campus de Bellaterra
L'empresa de transport per carretera
HIFE incorporarà, a
partir d’avui divendres, un nou servei de
bus per als estudiants
de la Universitat
Autònoma
de
Barcelona (UAB) del
Campus de Bellaterra.
Fins a finals d'any,
l'expedició d'anada a
Barcelona dels diumenges a les 18.20
hores anirà fins a
Bellaterra després de
fer parada a la connexió amb l'aeroport del Prat i
Barcelona. També l'autobús que surt de Barcelona els
divendres a les 15.10 hores arrencarà des de Bellaterra
abans de passar per la capital catalana i l'aeroport.
Segons l’ACN, en aquest període de tres mesos es testarà la demanda del servei, que ja es va intentar oferir,
sense èxit, fa deu anys. Caldrà una trentena d'usuaris
perquè sigui rentable. Si se supera aquesta xifra, HIFE
ha planificat que el servei es faci directe des de
Bellaterra fins a les Terres de l'Ebre, sense parar ni a
Barcelona ni al Prat. HIFE també estrena tres nous vehicles per a les seves rutes a Tarragona i Barcelona. Es
tracta de nous autocars dotats amb wifi, lavabo i més
espai per a atendre usuaris amb mobilitat reduïda. A la
imatge, el president d'HIFE, Josep Maria Chavarria.

L'oficina de turisme de Tortosa registra
un 20% més de peticions d'informació durant 2016
El nombre de visitants creix un 5% i respon al perfil de turista familiar procedent del conjunt de Catalunya

Els diferents punts d'atenció turística de Tortosa (Museu, Jardins del Príncep i Centre d'Interpretació del Renaixement) han registrat un 20 per
cent més de sol·licituds d'informació durant aquest 2016, en dades de gener a agost, passant de les 5.710 del mateix període de l'any passat a
les 6.873 d'enguany. El volum total de visitants atesos s'ha situat en 25.834 (+5,2%). El regidor de Turisme, Josep F. Monclús, ha fet un primer
balanç de l'activitat turística a la ciutat, una vegada tancat el mes d'agost. Dels registres de l'oficina de turisme es dedueixen indicis de desestacionalització, amb un repartiment més equilibirat de les visites fora dels mesos d'estiu i Setmana Santa, objectiu compartit per la majoria de
destinacions. Pel que fa a pernoctacions, i segons dades dels mateixos hotels, es detecten increments gairebé durant tots els mesos, però mantenint els millors registres els mesos de temporada alta.

Desmantellen una xarxa criminal que
robava a través de falses empreses de
transport de mercaderies
Hi ha cinc detinguts
La Policia Nacional ha desarticulat una xarxa criminal que havia creat empreses de
transport de mercaderies fictícies per robar el material que els confiaven els clients. Per
fer-ho, havien suplantat la raó social d'importants empreses del sector i es registraven
en plataformes virtuals especialitzades per prestar els seus serveis. La banda recollia la
mercaderia però l'emmagatzemava en una nau, situada a les Terres de l'Ebre. D'allí la
recollien tràilers amb matrícules falses per vendre-la al mercat negre. La Policia Nacional
va detenir, el passat 23 d'agost, cinc membres de la banda, quatre homes i una dona,
tots ells de nacionalitat búlgara, d'entre 27 i 60 anys. Segons informa l’ACN, després
de passar a disposició del jutjat d'Instrucció 1 de Tortosa, dos han ingressat a la presó.
Després del registre dels domicilis dels responsables de la trama i la nau industrial, es va
intervenir documentació dels encàrrecs, 32 plaques de matrícules búlgares, roba i productes d'alimentació per valor d'un milió d'euros.
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Més
notícies
*TORTOSA: setmana de
la Mobilitat Sostenible i
Segura destinada a
fomentar el transport
públic, els desplaçaments
a peu i en bicicleta i les
actituds responsables.
Durant aquesta setmana,
un dels actes més singulars va tenir lloc dimecres
amb el "Peque-agents
de mobilitat", en què
alumnes de diverses
escoles acompanyanren
agents de la Policia Local
per la via pública amb
l'objectiu d'identificar
infraccions de trànsit,
com aparcaments indeguts, o conductes incíviques, com llençar brossa
fora de la paperera.
*TORTOSA: explosió i
incendi sense ferits en un
pis al carrer Pintor
Gimeno, diumenge passat. Nou persones, dels
pisos afectats, van haver
de ser reallotjades en
hotels i cases d’amics.
Durant el mateix dia, la
resta de veïns van poder
tornar a les seues vivendes perquè l’edifici, en
general, no presentava
danys en la seua estructura.
*EL SUBDELEGAT DEL
GOVERN ESPANYOL a
Tarragona reitera als
veïns que no es renovarà
la concessió de l'AP-7
quan finalitzi l'any 2019.
El moviment veïnal exigeix que es quantifiqui el
cost real d'un possible
rescat per avançar la
possible gratuïtat de
l'autopista i aturar les
rotondes de la N-340.

Les Cases d'Alcanar estrenarà
l'alberg el 2017
L’edifici estarà acabat i totalment equipat a finals d’any
El 2017 les Cases d’Alcanar comptarà amb nou equipament. Amb l’obertura de l’antic edifici dels Josepets com a
alberg, el municipi vol posicionar-se com a destinació juvenil i familiar. Tal com informa l’ebredigital.cat, amb la
segona fase de rehabilitació pràcticament enllestida, ja
s’ha adjudicat la instal·lació del mobiliari i els acabats, amb
l’objectiu d’obrir portes a l’estiu del pròxim any. Les
instal·lacions, que se situen en la zona del consultori i l'escola, ja havien funcionat com una casa de colònies. Amb
la renovació, l'alberg tindrà 76 places distribuïdes en quatre alçades i una terrassa a
la part superior amb vistes a mar i muntanya. El pressupost d’aquesta obra ha estat
de 763.876 euros, 664.541 subvencionats pel PUOSC.
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* AMPOSTA: el proper
27 de setembre la capital del Montsià acollirà
per primer cop el dia
Mundial del Turisme,
una data fixada per les
Nacions Unides.
*EL PSC D’AMPOSTA
proposa crear la figura
de vigilant cívic al
municipi. Presentarà
una moció al ple “per
tenir cura de l’espai
públic i generar ocupació”.
*EL
MOVIMENT
VEÏNAL PER L’AP-7
GRATUÏTA ha manifestat en un comunicat
que també l’autopista
seria un corredor eficaç
“si s’aixequen els peatges”. Resposta a la trobada a València dels
representants institucionals de Catalunya i el
País Valencià, per reivindicar la implementació
del corredor mediterrani.
*AMPOSTA: la nova
residència d'avis es creu
que ja estarà operativa
la setmana vinent o a
principis d’octubre.
*EL PERELLÓ: el dia 12
d’octubre es celebrarà la
3a Festa de la Crestada
de Mel Muria.
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“El Corredor del Mediterrani
ha de beneficiar el territori”
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Tercera edició del
Delta Birding Festival
Del 23 al 25 de setembre, a MónNatura

Així ho manifesta el delegat del Govern, Xavier Pallarès
El delegat del Govern a
les Terres de l’Ebre, Xavier
Pallarès, ha presidit aquest
dimarts la sessió ordinària
del Consell de Direcció de
la Generalitat al territori en
què han valorat la trobada
a València dels representants institucionals i sectors
socioeconòmics de Catalunya i el País Valencià, per
reivindicar d’una vegada
per totes la implementació
del corredor mediterrani.
La reivindicació des de Catalunya d’una “calendarització definitiva i real d’un projecte que és una oportunitat per als sectors socioeconòmics
dels dos territoris, Catalunya i el País Valencià, i especialment per a les Terres de l’Ebre, zona de cruïlla i que també hem de ser beneficiaris de l’impacte econòmic que suposarà la
infraestructura. Cal aprofitar l’impuls econòmic per al teixit empresarial ebrenc amb el desenvolupament del LogisEbre i la potenciació del port dels Alfacs”, ha destacat Xavier Pallarès. D’altra banda, en la reunió del Consell de Direcció també s’ha fet un repàs al desenvolupament del projecte de l’Edifici dels Serveis Territorials, ja que el calendari previst “és
que l’obra civil acabi d’executar-se a finals d’aquest 2016 amb l’objectiu que el 2n semestre de 2017 estigui en ple funcionament”. Finalment, Pallarès informava que “la nova secció de la Fiscalia a Amposta entrarà en funcionament el proper 3 d’octubre”.
Fins ara era la Fiscalia de Tortosa la que se’n feia càrrec dels casos dels jutjats d’Amposta, provocant sovint endarreriments a causa de la manca d’efectius.

El Delta Birding Festival, el Festival Internacional
d'Ornitologia del Delta de l'Ebre, es realitzarà del 23 al
25 de setembre a les instal·lacions de MónNatura Delta.
Amposta acollirà la tercera edició de l’únic festival ornitològic que se celebra a l’Estat espanyol que destina el
benefici econòmic de les entrades a projectes relacionats amb l’avifauna. La celebració d’aquest festival al
Delta de l’Ebre, un dels espais naturals més importants
de la Mediterrània Occidental, vol oferir un programa
d’activitats ampli i molt atractiu, amb conferències, cursos, tallers, concursos, etc. acompanyat d’una gran fira
de productes i serveis per l’ornitòleg i persones que
gaudeixen de la natura en general.
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Deltebre celebrarà el proper
diumenge la Festa de la Sega
A la Finca de Bombita

Les Festes de l’Arròs tindran la seva continuïtat aquest vinent diumenge amb la
celebració d’una nova edició de la Festa de la Sega amb l’objectiu de “mostrar com
es segava antigament l’arròs al Delta de l’Ebre”.
Després de l’èxit de la Festa de la Plantada, la qual es va allargar durant tot un cap
de setmana i va rebre la visita de més de 6.000 persones, l’Ajuntament de Deltebre
torna a ubicar aquest esdeveniment a la Finca de Bombita. En aquest sentit, la festa
començarà ben d’hora, a les 9.30 hores amb un esmorzar típic i popular i, a partir
de les 11 hores del matí, s’iniciarà̀ l’activitat amb l’arribada i presentació dels segadors. La tinenta d’alcalde de Dinamització Econòmica i Enfocament Turístic i
Cultura, Anna Giménez, ha agraït “la implicació de totes les persones que han sacrificat el seu temps i han treballat molt i molt dur per fer realitat aquestes Festes de
l’Arròs, així com també a totes les entitats, col·laboradors i voluntaris”.
Durant el transcurs de tot el matí s’explicarà tot el procés de la sega. Així, hi haurà
la construcció d’una garbera i la demostració de les tasques relacionades amb la
sega: solejar, ventar, ensacar, etc. Al mateix temps, els visitants podran gaudir de
visites guiades, mercadet artesanal, demostració de tirar el rall i perxar, jocs tradicionals, tirada de birles, les actuacions de la Colla Sardanista i de Jotes de Deltebre
i la Rondalla dels 3 Cantadors.

Festa de la Sega, a l’Aldea,
també aquest diumenge
I demà dissabte, trobada de Bandes Musicals
L’Aldea viurà aquest diumenge 25 de setembre la Festa de la Sega. Dins dels actes, a
les 10.30 h es preveu la sortida des de l'inici del camí del Xoperal dels carros, de segadors i tothom que “ens vulgui acompanyar”, com han informat des de la regidoria de
Turisme de l’ajuntament de l’Aldea. A les 11 h Inici de la Sega a l’arrossar situat a l’entorn de l’Ermita. Alhora, hi haurà cantada i ballada de Jotes amb Guardet lo cantador,
la seua Rondalla i el Grup de Jota de l'Aldea. Així mateix, exhibició de BAC, lluita tradicional de les Terres de l’Ebre, a càrrec del Club olímpic Kushin Kai.
Sobre les 13 h està prevista la batuda de l'arròs segat. I a les 14 h, el dinar “amb previ
avís, a un dels bars/restaurants del nostre poble”. Des de la regidoria de Turisme es
recomana anar vestit de pagès tradicional per la festa.
Trobada de bandes
La VII Trobada de Bandes de l’Aldea es realitzarà demà dissabte. “Enguany comptarem
amb la presència de la Banda Municipal de Música de Tortosa a més de la nostra Banda
Musical Verge dels Prats. A les 17.30 h tindrà lloc la cercavila amb el posterior concert
al pavelló poliesportiu, a les 18.00h”.
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Els ports de Palamós, Roses i la Ràpita i
les destinacions, a la fira Seatrade Med
Fòrum per impulsar l’activitat de creuers a la Costa Brava i al Delta de l’Ebre

La Generalitat de Catalunya, a través de l’empresa pública Ports de la Generalitat, participa a la fira Seatrade Cruise Med 2016, amb els ports de Palamós (Baix Empordà),
Roses (Alt Empordà) i Sant Carles de la Ràpita (Montsià), per donar a conèixer els serveis de les instal·lacions portuàries i l’oferta de les destinacions a les companyies de
creuers, associacions, touroperadors i agents. L’edició bianual del fòrum Seatrade
Cruise Med aquest any se celebra del 21 al 23 de setembre, a Santa Cruz de Tenerife.
Ports de la Generalitat participa al pavelló de Medcruise (associació de ports amb
creuers a la Mediterrània), com a Ports of Catalonia. Aquest punt de trobada de la
indústria de creuers a Europa comptarà amb l’assistència del nou gerent de Ports de la
Generalitat, Joan Pere Gómez, entre d’altres autoritats i tècnics, que mantindrà reunions i trobades amb responsables del sector i participarà a la 48a assemblea general
de Medcruise, associació de la qual el port de Palamós n’ocupa una vicepresidència.
L’acció comercial de les instal·lacions portuàries de Palamós i Roses i Sant Carles de la
Ràpita i la seva àrea d’influència es realitza a través de Costa Brava Cruise Ports i Delta
Ebre Port. La Generalitat i les institucions locals s’han compromès a refermar i treballar pel creixement de l’activitat creuerística a la Costa Brava i a l’Ebre.

Ecofòrum, l’evolució d’un destí
Reserva de la Biosfera
Dilluns vinent, VII Fòrum de Turisme de la Ràpita
Diversos experts d’àmbit nacional i internacional participaran
dilluns vinent en el VIIè Fòrum
de Turisme de La Ràpita,
l’Ecofòrum, que vol reflexionar
sobre el nostre model de desenvolupament i la transformació de
la destinació turística assumint
els valors de la sostenibilitat i el
respecte a la natura, en la línia
del que propugna la Reserva de
la Biosfera de les Terres de l’Ebre.
Des de Ràdio Ràpita, s’ha incormat que els productes BIO, la
bioconstrucció o el màrqueting
de la sostenibilitat són algunes
de les qüestions que es tractaran
a l’Ecofòrum que tindrà lloc a la
Confradia de Pescadors, organitzat per la regidoria de Turisme i
l’Estació Nàutica amb la col·laboració del Col·lectiu de Cuina, la
Confradia, el Copate i la
Generalitat.
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El PDC de les Terres de l'Ebre
celebrarà primàries a la Ribera d'Ebre
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DE 2016

El Gran Premi de MotoGP
d'Aragó emplena els allotjaments
De la Terra Alta, aquest cap de setmana

*MORA
D’EBRE:
l'Ajuntament ha iniciat els
treballs d’arranjament de
10 quilometres de camins
forestals per tal que esdevinguin vials aptes per als
vehicles d’extinció d’incendis.
*FLIX: la Diputació ha
concedit a l'Ajuntament
un total de 26.671,46
euros en subvencions per
diversos conceptes.
* AQUEST DILLUNS tingué lloc l'acte d'inauguració de les VIII Jornades de
Patrimoni i del IX Curs
Coneguem la Ribera.
*CORBERA: presentació
de l’exposició Itinerari
d’una memòria enfrontada a l’Església del Poble
Vell.
*HORTA: el dia 2 d’octubre tindrà lloc la XII Festa
del Mostillo, 1a. Fira del
Vi i Tapes Selectes, a la
plaça de l’esglèsia.

Les eleccions es faran el dia 30 de setembre i l’1 d’octubre
El Partit Demòcrata Català (PDC)
a les Terres de l'Ebre haurà de
celebrar primàries a la comarca de
la Ribera d'Ebre on no s'ha pogut
consensuar una única candidatura. S'hi enfrontaran Marina Rojals
de la Palma d'Ebre amb Pau
Yzaguirre d'Ascó. A les altres tres
comarques només s'hi ha presentat una candidatura. Així al Baix
Ebre hi estarà Kilian Franch, regidor de Deltebre; al Montsià,
Manolita Cid, directora dels serveis territorials d'Ensenyament; i
Antoni Ferré, alcalde de La Pobla
de Massaluca, a la Terra Alta.
Segons ACN, també s'hi ha presentat una única candidatura a la Federació de les Terres de l'Ebre encapçalada per
la filòloga i regidora de l'EMD de Jesús, Mònica Sales (a la imatge). Sales renovarà
l’executiva del PDC, en què no repeteix cap càrrec de l'actual direcció de
Convergència. La candidata ha manifestat que “estem davant d’una candidatura
que complementa perfectament la joventut amb l’experiència”. I ha afegit que
“cadascun dels membres disposa d’un perfil professional concret, un fet que ens
pot ajudar de manera evident en la nostra tasca d’enfortir el PDC a les Terres de
l’Ebre”. La candidatura de Sales està integrada per vuit persones més: Núria Blanch
(Flix), Sara Gil (Arnes), Joan Juan (l'Ampolla), Francesc Mateu (Deltebre), Sixte
Melchor (Móra d'Ebre), Sergi Portolés (Gandesa), Ivan Romeu (Alcanar), Josep
Sancho (Poblenou del Delta), i Esther Vidal (Tortosa). Les votacions es faran el 30
de setembre i 1 d'octubre.

Acte de signatura del "Jurament d'agermanament
entre Bonson i Móra d'Ebre"

Aquest cap de setmana tindrà lloc a Alcanyís el Gran
Premi Movistar d'Aragó de MotoGP al circuit de
MotorLand. Durant els dies 23, 24 i 25 es calcula que
més de 100.000 aficionats a la moto es congregaran a
la capital del Baix Aragó. Com en els sis anys anteriors,
aquest esdeveniment emplenarà al cent per cent els
allotjaments de tota l'àrea d'influència d'Alcanyís, tant
en la modalitat d'hotel, com de cases rurals, apartaments o càmpings. A la comarca de la Terra Alta, situada a uns 40 minuts en cotxe d'Alcanyís, l'ocupació és
hores d'ara pràcticament total en els establiments dels
dotze municipis de la contrada, segons confirma Felip
Segura, president de Associació de Turisme Rural de la
Terra Alta. Segura indica que la major part de les reserves s'efectuen amb molta antelació, pràcticament d'un
any per l'altre. Les cancel·lacions de reserves que es produeixen al llarg de l'any s'ocupen gairebé d'immediat,
ja que la demanda d'allotjament per part dels aficionats
que es desplacen a Alcanyís és molt alta. El públic que
s'allotja a la Terra Alta està format bàsicament per persones que assisteixen al Gran Premi com a públic, si bé
també hi ha reserves per part de membres d'equips i de
persones directament implicades en l'esdeveniment
esportiu. Felip Segura explica que es tracta de visitants
d'arreu d'Europa; italians, francesos, irlandesos, belgues... i de la resta de l'Estat, com ara madrilenys,
gallecs o, fins i tot, canaris. Aquests visitants es desplacen majoritàriament en moto i efectuen, normalment,
una estada de dos dies, si bé també hi ha públic, l'arribat de més lluny, que allarga l'estada a la Terra Alta una
tercera nit.

Es posen en servei 11 punts de
recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics
Durant l’any vinent, s’hi afegirà un altre a Móra d’Ebre

Població francesa
Aquest diumenge va tenir lloc la signatura del "Jurament d'agermanament entre Bonson i Móra d'Ebre",
en el decurs d'un acte celebrat a la
població francesa de Bonson amb la
participació dels representants
d'ambdós ajuntaments i d'una
àmplia representació de la societat
civil de Bonson.
Un cop signat el document del jurament per part dels dos alcaldes,
Joseph Laville i Joan Piñol, els
màxims representants municipals de
les poblacions agermanades van
pronunciar sengles discursos.

Catalunya disposa d'onze punts més on poder recarregar de forma
ràpida vehicles elèctrics, repartits pel territori català. Actualment n'hi
havia prop d'una vintena, concentrats a l'àrea metropolitana de
Barcelona. Aquestes noves estacions formen part d'una primera fase de
la xarxa de recàrrega que impulsa la Generalitat arreu del país, en el
marc d'un pla estratègic que preveu la instal·lació de 21.000 nous
punts de recàrrega lenta, 360 de semirràpida i 81 de ràpida. Aquests
darrers permeten carregar fins a un 80% de la bateria en menys de 30
minuts. El pròxim mes sortirà la convocatòria dels nous ajuts. Ciutats
com Montblanc, Olot, Figueres, Tàrrega, Vic i Manresa podrien formar part de la segona fase de la xarxa, que es preveu desenvolupar
l'any vinent. També s'estan analitzant localitzacions per tal de garantir la cobertura d'un punt de recàrrega cada 100 quilòmetres. Segons
ACN, més endavant s'afegirien a aquesta xarxa ciutats com Tremp,
Lloret o Móra d’Ebre que ja en té un d'instal.lat de caràcter municipal
i un segon pendent d'instal.lar que forma part dels dos que havia de
col.locar l’empresa adjudicatària del canvi d'enllumenat del municipi.
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*UN APARATÓS ACCIDENT ha provocat importants retencions de trànsit,
aquest dimarts al migdia, a
la carretera C-42, al terme
municipal de Tortosa. El
vehicle de grans dimensions, que transportava suc
de fruita, ha bolcat mentre
maniobrava per passar una
de les rotondes de l'autovia que uneix la capital
ebrenca amb l'N-340, a
l'Aldea.

*LA COL·LABORACIÓ
ENTRE
INSTITUCIONS
VALENCIANES I CATALANES ha permès recuperar
una població d’agret
(Marsilea quadrifolia), una
petita falguera aquàtica, a
l’Ecomuseu
del
Parc
Natural del Delta de l’Ebre.
Aquest dimarts s’ha fet la
plantació d’alguns exemplars d’aquesta espècie.
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Desembarca la tercera edició:
Atortosa Dtapes
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Els empresaris ebrencs
denuncien manca d’inversió
Estudi de CEPTA i la URV

Del 6 al 23 d’octubre

A Tortosa DTapes’16,
que tindrà lloc a
Tortosa del 6 al 23
d’octubre, va estar
presentada dimarts al
ben mig del riu Ebre (a
la
imatge).
L’embarcació, lo llagut
“Lo Sirgador” va estar
la protagonista del
tret de sortida de la
ruta de tapes tortosina.
Restauradors,
patrocinadors
i
col·laboradors, van
estar presents per ferse la foto oficial d’aquesta tercera edició
de la ruta de tapes. El
president de la Cambra de Comerç de Tortosa José Mª Chavarría, va comentar que
“la bona predisposició que tenen, any rere any, restauradors, patrocinadors i
col·laboradors del sector, ens demostra que aquesta ruta de tapes està més que consolidada. Aquest any hem incrementant el número de restaurants, cosa que segur
farà incrementar les visites als mateixos. En total son 38 establiments els que participaran enguany, distribuïts de la següent manera: 10 establiments a la zona Centre,
8 a la zona de Ferreries, 10 a la zona Temple i 10 a la zona del Casc Antic”.
Referent a les xifres de tapes i participació Chavarría va comentar que “no ens marquem cap xifra en concret, però tenint les referències de les anteriors edicions amb
més de 50.000 tapes servides en cada edició, igualar-ho ja seria una bona xifra. Tot
hi que estem convençuts que enguany estarem més a prop de les 60.000”

El campus Terres de l’Ebre organitza per al
2 d’octubre la tercera Piraguada
De Xerta fins a Tortosa
Enguany com a novetat s’ha fletat un autobús gratuït
amb sortida des del Campus Catalunya de Tarragona
fins a Tortosa i Xerta, per tal de facilitar que hi participin estudiants i personal universitari dels altres campus de la URV. L’activitat, tot i que va adreçada principalment per als estudiants i personal docent i administratiu de la URV, està oberta a tothom i les inscripcions es poden fer fins al proper 28 de setembre.
D’altra banda, dins de la informació de la URV, cal dir que un estudi del Grup de
Recerca en Infermeria Avançada del Departament d’Infermeria de la URV posa de
manifest que “els cuidadors de pacients amb malalties cròniques veuen els hospitals
com a centres que no estan dissenyats per a ells. Ha estat un treball qualitatiu basat
en les experiències de vida de cuidadors de malalts crònics de l’Hospital Verge de la
Cinta de Tortosa”.

Els empresaris de les Terres de l’Ebre i del Camp de
Tarragona puntuen a la baixa i fins i tot suspenen el
compliment dels factors que ajudarien a les empreses
del territori a ser més competitives. Les notes més baixes són per a la disponibilitat de pols de desenvolupament i d’infraestructures de transport i també per la
disponibilitat de treballadors qualificats. Aquesta és una
de les principals conclusions de les II Jornades
Comarcals Empresa i Territori, un informe coordinat per
la Confederació Empresarial de la Província de
Tarragona (CEPTA), la Universitat Rovira i Virgili (URV)
i la Diputació de Tarragona que s’ha presentat aquest
dilluns a Tortosa (a la imatge).

La roquetera Mercè Chavarria rep la
Medalla Centenària
Aquest dimarts va complir 100 anys
Aquest dimarts 20 de setembre de 2016, coincidint amb el dia de l'aniversari dels cent
anys de la Roquetera Mercè Chavarria Mercè, se li ha fet un homenatge al seu domicili amb la presència de l'alcalde de Roquetes, Paco Gas, el qui li ha fet entrega d'una
placa commemorativa dels 100 anys juntament amb la Medalla Centenària en representació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
També ha estat present a l'acte el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Dani
Andreu, que li ha lliurat una escultura de la comarca i la Treballadora Social, Montse
Grau, que li ha fet entrega d'un ram de flors.
Mercedes Chavarria Mercè va nàixer a Roquetes el 20 de setembre de 1916, es va
casar amb Cesari Lleixà Royo. Del seu matrimoni van nàixer 3 fills: Joaquin, Cesari i
Mercè Lleixà Chavarria. Té 6 nétes. Es va quedar vídua als 49 anys i la seva filla,
Mercè Lleixà, coneguda actriu catalana que dóna nom a la Biblioteca de Roquetes, va
morir l'any 2009.
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El Consell del Baix Ebre
formarà 30 persones

Més
notícies
*AVUI DIVENDRES, a
Ginestar, se celebra l'acte
de lliurament del Premi
d'Assaig Artur Bladé
Desumvila, en la seva
17a edició.
*LA PLATAFORMA SALVEM
LES
AMBULÀNCIES DE LES
TERRES DE L’EBRE ha
lamentat que mesos després de l’aprovació de la
moció al Parlament, al
març, en què s’instava al
Govern a retornar el servei d'ambulàncies retallat
al sud de Catalunya, i
d’una altra a l'abril en
què es reclamava l’ajustament del model de
transport sanitari, encara
no s’hagi aplicat res.
*RAFEL COMES, nou
cap dels Mossos a l’Ebre,
en substitució de Xavier
Monclús, que marxa a la
Regió Policial de Lleida.
Comes, fins ara, era sots
cap de la Regió Policial
del Camp de Tarragona.
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Celebració dels 10 anys
de la ICIF
En pro de les adopcions i acolliments a l’Ebre

Com a monitors de transport i menjador escolar
El Consell Comarcal del
Baix Ebre formarà aquesta
tardor 30 persones com a
monitors de transport i
menjador escolars per
atendre la demanda laboral que hi pugui haver en
aquest
sector.
L’ens
comarcal ha organitzat un
curs de monitors i monitores de transport i menjador escolar, adreçat a
joves majors de 18 anys,
que impartirà l'Escola de
l'Esplai
de
Tortosa.
Aquesta formació es
desenvoluparà els dissabtes 15 i 22 d'octubre i 5,
12 i 19 de novembre a la
seu de l'Escola de l'Esplai.
La superació d'aquest
curs permet l’obtenció del
títol de monitor o monitora en transport i menjador
escolars i s’emmarca dins
de la nova normativa de
la
Generalitat
de
Catalunya, que regula
l’accés a les titulacions

exigides per a desenvolupar activitats amb menors
de 18 anys.
El número de places del
curs és de 30 i es tindrà en
compte l'ordre d'inscripció. Els interessats a assistir han de formalitzar la
inscripció a partir del 4
d'octubre, de 9 a 14 hores
a la seu del Consell
Comarcal del Baix Ebre.

Valoració positiva
de la Fira de Brocanters de Móra la Nova

Mostra de Vins i Caves
de Catalunya

Va tenir lloc diumenge passat

Presència de la Garnatxa Blanca
La garnatxa blanca de la DO Terra Alta estarà present
a la 36a Mostra de Vins i Caves de Catalunya que amb
motiu de la Mercè tindrà lloc al Passeig Lluís
Companys de Barcelona del 22 al 25 de setembre. En
aquest esdeveniment, en què participaran 66 cellers
de les 12 denominacions d'origen catalanes, la DO
Terra Alta tindrà el seu espai específic a partir del tast
que tindrà lloc el 25 de setembre a la Sala 2 de la
Mostra. Sota el títol “DO Terra Alta, l’ànima de la
Garnatxa Blanca” es presentaran en aquest tast diverses referències de vins blancs fets amb garnatxa blanca que n’és emblema i element distintiu d’aquest
segell de qualitat.

En el moment de fer la
inscripció cal portar l’import de la matrícula (90
euros) en metàl·lic, una
fotografia mida carnet i
una
fotocòpia
del
DNI/NIE.
Per més informació podeu
trucar al número de telèfon del Consell Comarcal
del Baix Ebre 977445308.

Més de mig centenar de famílies amb fills acollits o
adoptats van participar en la festa del desè aniversari
de la Institució Col·laboradora d'Integració Familiar
(ICIF) de les Terres de l'Ebre, organitzada pel Consell
Comarcal del Baix Ebre per celebrar aquests anys dedicats a la protecció dels menors i la seva integració en
famílies. En els parlaments, el president del Consell
Comarcal del Baix Ebre, Daniel Andreu, va donar les
gràcies als tècnics de la ICIF per "la importantíssima
tasca desenvolupada durant aquesta dècada, que ha
fet realitat les il·lusions i necessitats de moltes famílies
de les Terres de l'Ebre". La consellera comarcal de
Qualitat de Vida, Mayte Puell, va destacar-ne el balanç
dels 10 anys i va animar els professionals de la ICIF a
continuar endavant amb el seu bon treball.

La regidora de Fires de l’Ajuntament de Móra
la Nova, Míriam Vinaixa, ha fet una valoració
“molt positiva” de la desena edició de la Fira
de Brocanters, que es va celebrar ahir al pavelló firal de la població. “Estem contents perquè hem tingut un bon nombre de visitants,
molts de locals, però també hem atret de
poblacions veïnes. Veiem que és un sector que
interessa a la gent i que té bona salut”, ha
assegurat Vinaixa. La fira, organitzada per
l’Ajuntament de Móra la Nova, va comptar
amb 35 expositors, vinguts d’arreu de l’Ebre i
Tarragona, Lleida, Barcelona, País Valencià i la
Franja de Ponent.

Nou model de subvencions
“més transparent”
A Deltebre, “per enfortir el teixit associatiu”

Aquestes darreres setmanes s’han resolt les sol·licituds de subvenció presentades per les diferents entitats i associacions del municipi que s’han inscrit al Reglament Municipal de Registre
d’Entitats (REM). Segons nota de l’Ajuntament, enguany, el model de subvencions s’ha vist
reforçat econòmicament i també amb uns nous criteris més objectius a l’hora de valorar les
sol·licituds. L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha manifestat que “el conjunt del teixit associatiu del municipi és el motor de l’activitat de Deltebre i del foment de la cohesió social entre
els ciutadans i ciutadanes”. Per aquest motiu, Soler ha detallat que “des de l’equip de
govern hem apostat per reforçar econòmicament el pressupost dirigit a les entitats i associacions”. Enguany s’han plantejat nous criteris de valoració a l’hora d’atorgar la subvenció. Per
exemple, aquesta vegada, l’anàlisi d’aquestes s’ha realitzat a partir d’una mesa tècnica conformada per electes i tècnics, tranversals a les diferents àrees de l’Ajuntament.
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Cristina Vallespí:
L'esperit de superació
S EMPRE

El passat mes d'agost la nedadora moranovenca Cristina
Vallespí va quedar primera classificada en la categoria femenina a la V Ultra Ebre Swim
Marathon Original. La prova és
una travessia de natació que
consisteix en realitzar un recorregut de 30.830 metres al riu
Ebre, entre els embarcadors de
Tivenys (Baix Ebre) i Amposta
(Montsià). L'esportista riberenca va acabar el trajecte amb un
temps de 6 hores, 16 minuts i 9
segons.

ME: Estàs molt involucrada
amb la lluita contra l'ELA i el
càncer.
CV: Sí. Respecte al càncer, vaig
patir un càncer de mama que,
de fet, va ser el que em va
impulsar en gran part, a reprendre la natació com a repte de
superació. Em vaig prometre a
mi mateixa que si superava la
malaltia havia de fer la Baixada
de l'Ebre, el riu de les meves
terres, i que mai havia fet. A
més, formo part dels voluntaris
de la Fundació Miquel Valls de
les Terres de l'Ebre que lluita
contra l'ELA, des de que la meva
mare va patir la malaltia i la vaig
conèixer de ben a prop. I des de
llavors, que segueixo fent travessies amb el propòsit de recollir diners per a lluitar contra
l'ELA.
ME: Com vas arribar a l'elecció
i a la pràctica d'aquesta disciplina i quan t'adones que realment tens disposicions per
aquest esport?
CV: Vaig començar la natació a
l'escola. Van ser els monitors del
Club Natació Sant Andreu els
que van veure que tenia habilitats. Em van becar per a entrar a
l'Escola de Natació i als 10 anys
vaig quedar campiona de

Catalunya de la meva edat en
diferents proves, i sense adonarme em vaig trobar immersa al
món
de
la
competició
(Campionats
de
Clubs,
Campionat de Catalunya,
Campionat d'Espanya, etc.). Va
ser aquí quan realment vaig
veure que no només m'agradava sinó que se'm donava bé, tot
i que també l'important d'un
esport no és la capacitat innata
sinó la força de voluntat i el treball que comporta aconseguir
els reptes que et proposes.
ME: Quantes hores d'entrenament?
CV: Ara mateix intento entrenar
uns tres cops a la setmana a la
piscina, i si es pot algun dia,
també al mar.
ME: Tens un model en el món
de l'esport o a fora de l'esport?
CV: No tinc un model en concret. Respecto i admiro a tota
persona lluitadora i treballadora,
que no es rendeix fàcilment.
ME: Què sents quan nedes per
una causa com la lluita de
l'ELA?
CV: Penso que amb la meva
participació podré ajudar a la
investigació de la malaltia amb
l'esperança de poder trobar una
cura algun dia. I sobretot penso
i em dóna forces la meva mare.
ME: Tens un lema a la teua
vida?
CV: M'agrada molt el tòpic
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Més Ebre: Quan et vas
«llançar» a l'aigua per primera
vegada i per què?
Cristina
Vallespí:
Vaig
començar a nedar a l'escola des
de ben petita. Anàvem un cop a
la setmana. Després, vaig formar part del Club Natació Sant
Andreu on hi vaig estar molts
anys. Però al casar-me i venir a
viure a Móra la Nova vaig deixar
la natació de competició.
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d'Horaci: "carpe diem", aprofita
el moment, gaudeix de cada
dia.
ME: Piscina, mar o riu?
CV: Depèn. Piscina a l'hivern, i
riu i mar més al bon temps.
També la sensació de llibertat
quan nedo al riu i al mar no té
punt de comparació respecte a
la piscina.
ME: Com a dona lluitadora quin
és el millor consell que has
rebut i quin és el que tu sempre
aconselles?
CV: No rendir-se mai. Sempre
pots una mica més.
ME: El dopatge dintre del món
de l'esport professional.
CV: No m'agrada. L'esport amb
dopatge no és esport, perquè
no demostres el més bonic que
té: la capacitat i l'esforç d'un
mateix.
ME: La sobrevaloració d'alguns
esports envers altres.
CV: Aquest és el tema que sempre tenim pendents els que
practiquem esports minoritaris.
Malauradament, el 99% de les
notícies esportives als mitjans de
comunicació estan relacionades
amb el món del futbol. No poso
en dubte l'esforç dels esportistes
que el practiquen, però tampoc
m'agrada el relleu i les facilitats
que els hi donen perquè no són
els únics que es desviuen pel seu
esport. Quan dic facilitats em
refereixo als elevats sous que

permeten que només es dediquin a això, quan els qui realment són dignes d'admirar són
la resta d'esportistes treballadors que han de combinar el
treball amb l'esport de competició. Una combinació molt complicada.
ME: Quina és la cursa de la
teua vida?
CV: La primera Baixada del
Renaixement que vaig fer després de patir el càncer i haver
perdut a la meva mare. Com he
dit abans, era un repte que tenia
pendent després de més de 20
anys sense fer cap cursa.
ME: Parla'm dels teus projectes.

CV: El proper 24 de setembre faig
una travessia, junt amb el meu
amic David Díaz Sánchez, des de
les Illes Formigues fins a les
Medes, 22,3 km. El que pretenc
amb aquesta cursa és un repte
solidari per a recaptar fons per a la
Fundació Miquel Valls, la
Fundació
Catalana
contra
l'Esclerosi Lateral Amiotròfica
(ELA), també coneguda com a
Malaltia de Lou Gehrig, és una
malaltia neurodegenerativa que
afecta les neurones motores del
cervell, tronc encefàlic i medul·la
espinal, que són les cèl·lules encarregades de transmetre l'ordre del
moviment voluntari del cervell als
músculs. La malaltia actualment
no té cura i encara no es disposa
de cap tractament que permeti
aturar el procés degeneratiu de
l'ELA. És una malaltia molt cruel i
l'esperança de vida és de 2 a 5
anys.
La degeneració de les neurones
motores, fa que la capacitat del
cervell per iniciar i controlar el
moviment muscular es perdi. En
conseqüència els pacients presenten atròfia muscular que avança
provocant paràlisi progressiva. A
part de l'autonomia motora, la
capacitat de parla, deglució i respiració també es veuen afectades.
De moment ja són 235 euros
recaptats, tot i que el nostre
objectiu és aconseguir-ne 1000.
Per això, aprofitant aquesta
entrevista, vull fer una crida a tothom que ens vulgui ajudar.
Entrant a http://www.migranodearena.org/es/reto/11736/nade
m-223km-per-lela/ podeu fer una
donació i col·laborar amb la
causa.
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AQUEST DIUMENGE, A L’ESTADI JOSEP OTERO, AL DESCANS DEL PARTIT AMB EL VENDRELL

Homenatge a Torres i a Pahuet
Són els dos jugadors en vida d’aquell mític equip roigiblanc campió de Catalunya de la lliga 48/49
El CD Tortosa organitza dos events per homenatjar antics
jugadors del club. Aquest diumenge dia 25, amb la visita
del CE Vendrell per primera vegada a l'estadi tortosí Josep
Otero, es retrà homenatge “a les dos institucions del club,
que resten entre nosaltres, d'aquell equip campió de Catalunya 48/49: Torres i Pahuet". Els actes previstos es realitzaran al descans del partit quan rebran unes samarretes de
l'entitat roig-i-blanca amb els seus noms. Alguns dels ex-jugadors que en èpoques posteriors van compartir vestidor
també hi seran per acompanyar-los en aquesta diada, així
com ex-directius i familiars dels que amb ells dos, formaven
part d'aquell equip campió de Catalunya. Pel següent diumenge dia 2 d'octubre, es prepara un homenatge, pels jugadors que van jugar entre 125 partits i 200 partits (els que
ho van fer en més de 200 ja van rebre el seu reconeixeFormació del Tortosa, temporada 48/49.
ment) i coincidint amb la visita del CF Cambrils Unió, s'aprofitarà per lliurar la medalla del centanari a la familia de
Calixto Llobet, jugador cambrilenc que va jugar 243 partits amb l'entitat tortosina. D’altra banda, de l’actualitat de l’equip,
dir que el Tortosa va golejar el Catllar (0-3) i, juntament amb l’Amposta, lidera la taula havent sumat els 9 punts. Anell, Puig
i Virgili van marcar. El Tortosa, en jornada emotiva d’homenatges, rebrà diumenge el Vendrell.

PROPERA JORNADA
3a DIVISIÓ
ascó-Europa diss. 18h
PRIMERA CATALANA
J i Maria-Igualada diss 18.30h
S.Cristóbal-Rapitenca diu 12 h
SEGONA CATALANA
Dissabte
Cambrils U-Catllar (18h)
Diumenge
Riera-Gandesa (12h)
Tortosa-Vendrell (17h)
Batea-Salou (17h)
la Cava-Reddis (17h)
Ulldecona-Segur (17h)
Hospitalet-Camarles (17h)
Torredem.-amposta (17.30h)
Roda Berà-Valls (18h)

TERCERA CATALANA
Dissabte
Roquetenc-S Bàrbara (16.30h)
Diumenge
Godall-alcanar (16.30h)
Vilalba-Olimpic (16.30h)
aldeana-Pinell (16.30h)
Flix-ampolla (17h)
la Sénia-Sant Jaume (17h)
Corbera-Catalònia (17h)
Perelló-R Bítem (17.30h)
J i Maria-ametlla (18h)
QUARTA CATALANA
Dissabte
Catalònia-Camarles (16.30h)
amposta-Bot (17.30h)
Ebre E-Tivenys (18h)
M Nova-Deltebre (19h)
Diumenge
alcanar-Batea (16h)
Fatarella-Benissanet (16.30h)
ascó-Ginestar (16.30h)
Xerta-arnes (17h)
ametlla-Masdenverge (18h)

ALEIX GARCIA DEBUTA
A LA PREMIER I FA EL
PRIMER GOL AMB EL
CITY.
L’ulldeconenc va debutar
dissabte en la lliga i
dimecres, en la Copa de
la lliga, va fer el seu
primer gol, contra el
Swansea de Rangel.

TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó rebrà demà dissabte l’Europa (18h)
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De quin equip sóc?
Amb els anys, com tothom, acumules
anècdotes. En podria explicar unes quantes
sobre els comentaris que he pogut escoltar,
per ofendre’m, en més d’una ocasió en algun camp. Al principi, fa gairebé 20 anys,
el tema es vinculava molt pels equips amb
els que jo havia jugat. Després, amb el
temps, es buscaven altres motius. Si parlo
bé d’aquest entrenador perquè és amic meu, si parlo bé d’aquest equip perquè tinc amistat amb el president...
He d’aclarir també que a mesura que passen els anys ens
coneixem tots molt més i hi ha situacions que he viscut que
ara ja no es repeteixen tan sovint. Però, darrerament, encara n’hi ha alguna. Aquesta pretemporada, estava de vacances, i vaig decidir anar a veure un partit al camp del Tortosa.
Aquella tarda em vaig assabentar que, en l’entorn més proper al club, era conegut com el ‘bitxo’, per les entrevistes a
la televisió. És cert que el president em va dir un dia a la tele que era un periodista poc seriós... Però no sabia el que era
un ‘bitxo’....així mateix, aquella tarda em vaig assabentar
que era considerat anti-Tortosa... De fet, aquell mateix dia
se’m va dir que no tirés més bombes...com si jo vulgués desestabilitzar l’equip. La veritat és que encara no ho entenc.
Estava de vacances... Aquesta és la sensació a Tortosa. Segurament, en altres llocs, es diu que sóc del Tortosa i que
tinc un tracte de favor per a la seua informació. Sé que ha
estat així i que ha hagut gent d’un altre club que ho ha manifestat per una notícia de fa dues setmanes. Per tant, de
quin equip sóc? Només us diré que seguiré la mateixa línia
dels darrers 20 anys. És el camí. El bon cami. L’únic.

En la jornada passada, va empatar al camp del Santfeliuenc (1-1)
Va merèixer més l'Ascó sobretot en la segona part en la seva visita a l Santfeliuenc, quan va
tenir ocasions clares de gol, però al final va tornar amb un empat de la seua visita al camp del
Santfeliuenc (1-1). Un partit on Castillejo disposava de les baixes de José Ramon, Jean Marco,
Jonatan i Gerard.
L’Ascó, amb 7 punts, rebrà demà dissabte l’Europa (18h).

VA DEBUTAR GABI (ACERO SAGUNTO). ERIC ALARCON ÉS BAIXA

Rapitenca i Balaguer ofereixen un gran partit (2-2)
El 2-2 fou un resultat just, cap equip mereixia perdre. El Balaguer es va avançar aviat
amb un gran gol d'Asier, a la sortida d'un córner. El partit era intens, amb anada i tornada.
La Rapitenca va tenir resposta aviat. Sergi José, també arran d'un córner, va fer l'empat.
Acte seguit, una jugada local i la pilota que va
anar al travesser i el rebot del defensa del Balaguer va comportar el 2-1. El partit, fins el
descans, fou força interessant amb oportunitats per als dos equips. La més clara pels visitants, un gol anulat molt protestat. Per als locals, una vaselina de Sergi José i la pilota que,
amb intriga, va anar amb travesser. A la represa, el partit es va anar travant. Adrià, juga-

dor del Balaguer, va veure dues grogues en
un minut. El desgast del primer temps es va
acusar. I l'àrbitre que també estava 'desgastat'. No va tenir un bon matí. Va voler compensar per un costat i per un altre. El Balaguer
va empatar a dos arran d'un penal. Possible
mà d'Amador (rigorosa) i el col.legiat que li
ensenya targeta a Pau, que ja en tenia una,.
Asier no va perdonar. Amb el 2-2, va poder
passar de tot. Dues ocasions visitants (amb
una jugada de gol anulada amb antelació) i
dues també locals amb accions de Nacho i del
debutant Gabi (arriba procedent de l'Acero).
I un possible penal a Jack. Al final, 2-2 i gran
partit a la Devesa.

DEMÀ DISSABTE (18.30 H) REBRÀ A L’AUBE L’IGUALADA

El Jesús i Maria buscarà la primera victòria
El Jesús i Maria buscarà demà dissabte, a l’Aube, la primera victòria de la lliga. Una victòria
que fa falta, després d’una derrota i dos empats. Fa falta per la confiança i l’autoestima de l’equip i per esvair dubtes en l’inici del campionat. Cal dir que els de Teixidó, en la jornada passada, a Cambrils, contra el Reus B, van oferir una bona imatge (0-0). Es van aproximar molt a
l’equip que vol el seu mister, contundent en defensa, ben armat, i ofensiu quan va poder serho, tenint ocaions clares per haver guanyat. També les va disposar el conjunt local. Per això,
des de Jesús i Maria, destacaven “el bon partit de l’equip, jugant amb molta serietat en defensa i gaudint d’oportunitats. Cal valorar l’empat perquè el Reus B és un gran conjunt i també va
crear possibilitats per marcar. Per tant, l’empat va ser just. L’equip va a més i va traure un punt
d’un camp on no serà fàcil puntuar”. Edu Escoté, Raül Istoc i S. Curto són baixa. Torna Ike.

L’opinió de Joaquin Celma.

2000 jugadors perduts
Fa tres campanyes, a la Rapitenca, els màxims golejadors
van ser dos juvenils, un de primer any i un altre de segon:
Ivan Pàez i Gerard Verge. I això que només van jugar 22 partits. Aquesta temporada, en la 1a jornada, la Sénia, va comptar amb tres juvenils de primer any: Oriol, Ferran i Òscar,
més Ivan Capitan i Miquel Fonollosa, que juguen en el primer equip i són juvenils. M’agradaria cada setmana explicar
coses així, però per desgràcia són casos aïllats. Aquesta temporada 118 jugadors ebrencs van acabar la seva etapa de
juvenil. Gran part han deixat el futbol perquè el sistema de
projecció no els afavoreix. Només serveix guanyar i no oferir oportunitats a xavals que donaran més rendiment que
alguns jugadors de més de 30 anys. La Rapitenca té la millor
pedrera del territori però no es plasma del tot en el primer
equip. A Tortosa, cada any han d’emigar jugadors: Carles
Kàder, Arnau Beltran, Aleix Salvadó, Paulino... perquè el seu
lloc l’ocupen jugadors de Tarragona. A Amposta, per fí, després de quatre anys, s'han adonat que amb gent jove es fa
millor futbol i amb costos inferiors. Però encara no s'atreveixen fer un equip ple de gent de casa. Els entrenadors en gran
part només volen guanyar, els clubs només pensen en estar
el més amunt possible i els que paguen els plats trencats són
els joves de 16 a 21 anys que no tenen oportunitats. L'altre
dia vaig fer un estudi dels jugadors que van acabar de juvenil al meu poble, la Sénia, en els últims deu anys i que no van
jugar en el primer equip. La suma era de 61 jugadors.
Multipliquin això per totes les Terres de l’Ebre. Em surten uns
2000 jugadors que no han debutat al primer equip, una barbaritat. Però si només cal veure el Barça, 14 estrangers i una
pedrera mig abandonada. Això només ho podria arreglar la
Federació. Com? Obligant a alinear un mínim de 3 juvenils
en els primers 45 minuts de cada partit en els primers equips.
Un de primer any, un altre de segon i un de tercer. I, a més,
obligar tenir un filial a tots els clubs catalans fins a la Segona
catalana. Però no ho farà. Penso que només així el futbol tindria un gir de 180º. No obstant, així seguirem. En la propera década, es perdran uns altres 2000 jugadors. Són culpables totes les directives, els entrenadors per no donar oportunitats i la Federació per no potenciar d’aquesta forma el
futbol de base que és el futur i que, en gran part, han sufragat els pares de la seva butxaca.
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VA GUANYAR L’ULLDECONA (1-0)

El Gandesa segueix creixent en l’inici de lliga
El Gandesa va guanyar el segon partit de la temporada, en el derbi conra l’Ulldecona (1-0). Un gol de Pere, de penal, a la primera meitat va valdre els tres puns pels gandesans que refermen un bon inici amb set punts i sense haver rebut cap gol. Segons Rafel Navarro, el
seu tècnic, “a la primera meitat vam dominar més la pilota, tot i que excepte una de Dilla i diversos trets exteriors, no vam crear més ocasin clares. Va ser important avançar-nos amb un gol de penal, per unes mans després d’una jugada de Dilla. A la represa, l’Ulldecona va
pressionar més amunt i, d’entrada, vam tenir dificultats. El partit va ser més obert, amb més anada i tornada. Ells van disposar d’una ocasió mentre que nosaltres, amb més espais, vam crear diversos contraatacs que no vam aprofitar. Vam saber sofrir i vam obtenir una victòria treballada contra un bon equip. Important per tercera setmana no rebre cap gol”. Per la seua part,
Enric Alaixendri, tècnic que tornava a Gandesa, ara a la banqueta de l’Ulldecona, admetia que “a la priPere Martínez, de penal, va marcar el gol.
Proper partit
mera meitat, el Gandesa va dominar, tot i que no ens va crear excessiu perill excepte una jugada de DiEls de la Terra Alta visiten la lla i el penal, que va ser-ho. Eren mans, involuntàries però ho eren. El Gandesa cal dir que és un molt
bon equip i que ja està més consolidat, fent bé les maniobres defensives i també ofensives, quan té la pilota. A la segona meitat, vam pressionar i durant uns
Riera mentre que l’Ulldecona 20 minuts vam insistir molt tenint una ocasió per empatar. Posteriorment, el partit es va trencar i ells amb més espais van disposar de possibilitats a la contra
rebrà el Segur de Calafell. mentre que nosaltres, tot i intentar-ho, no vam poder marcar. No estic satisfet del resultat, però si del treball i del fet que anem progressant. Penso que un
empat no hagués estat un resultat injust, pels mérits dels dos euips”. Moha, amb molesties, va ser baixa pels falduts.

EMPAT SENSE GOLS, MALGRAT LES OPCIONS

INIESTA VA ATURAR UN PENAL, JA AMB EL 2-0

Ferran Roig lidera un CD la Cava
que ofereix la seua millor versió

Elliot salva el Torredembarra en la
seua visita al Camarles

L’Amposta, pel bon camí

La Cava no havia iniciat bé el campionat, en les dues primeres
jornades. L’empat a casa amb el Segur va generar dubtes i per això
va haver teràpia de grup al vestidor. L’efecte, amb canvis a l’alineació, fou considerable perquè l’equip de Sergio Navarro visitava un
dels ferms aspirants a l’ascens i es va imposar per 2-3. La Cava va
guanyar en temps afegit quan jugava amb deu per l’expulsió de
Roger. Amb el 2-2, els locals van reclamar un penal. A la contra següent va venir el 2-3. El partit fou trepidant amb anada i tornada.
Sergi Navarro, tècnic de la Cava, destacava a tot l’equip “pel bon
treball, jugant amb la intensitat que hem de tenir i que no havíem
tingut fins ara. Vam pressionar molt al mig del camp i tots els jugadors van fer un gran desgast, quan no teníem la pilota, sabent sofrir quan havíem de fer-ho”. Ferran, d’un tret des de la frontal,
marcava el 0-1 (5’). Empataria Ferri per al Valls, però la Cava estava molt posada i Chimeno, de penal, va establir l’1-2 abans del dessans. Navarro considerava que “avançada la represa, vam acusar el
gran desgast. El Valls, un molt bon equip, va empatar i semblava
que el partit se’ns podia escapar. Però va ser llavors, tot i jugar amb
deu, quan vam reaccionar i Ferran, amb la seua gran qualitat, va
culminar una contra amb el 2-3”. Triomf d’orgull cavero, valuós per
l’autoestima i la millora de l’equip.

El Camarles va empatar al seu camp contra el Torredembarra
(0-0). Un partit en el que els locals van topar amb Elliot, exporter del Jesús i Maria, que va estar excepcional, evitant les opcions locals. El Torredembarra va jugar amb deu des del minut
44 i es va quedar en 9 al 76. Va salvar un punt de forma meritòria. Segons Xavi Cid, tècnic del Camarles, “els primers 25
minuts de partit, van ser els millors del que portem de temporada. Bones circulacions, amb ritme i intensitat, arribant amb
claredat a la porteria rival. Vam tenir fins a quatre ocasions per
marcar, a través de Carles, Marcos, Edgar i Teixidó. Posteriorment, el partit es va igualar, fins el descans. No vam arribar tant
però el vam seguir controlant”. A la represa, segons Xavi Cid,
“ells ja jugaven en deu i van tancar-se més encara. És cert que
en moltes fases no vam tenir la paciència necesària per crear superiorititat numèrica per les bandes o per dins. Malgrat això,
vam tornar a disposar d’oportuniats per a marcar. Ja quan ells
van quedar-se en nou, van parar constantment el partit i ja va
ser complicat. Penso que ja a la primera meitat havíem d’haver
decidit. No estem tenint eficàcia en les ocasions que creem i, de
moment, ens hem trobat a tres porters que han estat espectaculars: Franc, Contreras i diumenge Elliot”.

VICTÒRIA AL CAMP DEL VALLS (2-3)

TERCERA CATALANA

Catalònia i
Aldeana
empaten en
un partit amb
polèmica

Empat a dos gols. Primera meitat anivellada. L'Aldeana es va avançar amb un gol de falta directa de Sergi
Ventura. Poc despres, també de falta, el Cata empatava amb un llançament de Dani. Carlos Beltri, porter juvenil de primer any de l'Aldeana, no va estar afortunat en l'acció. A la represa, partit travat. L'Aldeana aconseguia l'1-2 amb un gol del rapitenc Martí Garcia. Una jugada polèmica, la que més del duel, perquè els locals reclamen que el davanter de l'Aldeana va marcar el gol en la mà. L'Aldeana no va tenir temps
d'acomodar-se amb el marcador favorable. Pocs minuts més tard, una pilota a l'esquena de la defensa visitant que sortia. Cristian va fer un control de geni i va batre a Carlos Beltri. Els visitants van protestar fora de
joc. Amb el 2-2, el Cata s'hi va abocar i el jove Beltri, porter aldeà, va salvar el seu equip amb dues intervencions. Els locals, en els darrers minuts, van tenir alguna aproximació més per a poder guanyar.

TERCERA CATALANA. GRAN PARTIT, EN FESTES AL MUNICIPAL DE BÍTEM (1-2)

La Sénia fa un gran pas endavant
Victòria dels seniencs per 1-2. Als 30 segons de partit, la Sénia va fer el 0-1. El R.Bítem va començar adormit i els
seniencs van anar per feina. És el gol més ràpid de la lliga. Bona rematada amb el cap de Callarisa. El 0-1 va pesar en els locals. La Sénia va trobar-se més còmode i va gaudir d'altres arribades. Sobre la mitja hora, el Bítem va
entrar en situació i també va tenir opcions per empatar. Però fou la Sénia, quan potser menys arribava, qui va tornar a marcar. Molta qualitat de Marc Lleixà amb el control i la rematada creuada. Era el 0-2. Minut 40. A la represa, el partit va continuar sent trepidant. La Sénia feia molt de mal quan arribava, però va ser el R. Bítem qui
va reduir distàncies i posava emoció al duel. Fou una acció embolicada que va resoldre Sergi Bel. Gol protestat
pels visitants que van considerar que el jugador local es va endur la pilota amb la mà. Amb l'1-2, el partit fou més
vibrant encara. Es va trencar. La Sénia es va veure obligada a defensar més enrera per la pressió d'un R.Bítem que
va crear diverses ocasions però que no va poder empatar. A la contra, amb espais, la Sénia quan va aproximar-se
a la porteria local va ser amb molt de perill per a poder sentenciar. Van ser oportunitats clares per haver ampliat
l'avantatge. Al final, 1-2, jugadors esgotats pel gran esforç i gran pas endavant de la Sénia, amb tres victòries seguides, aquesta amb doble valor per ser al camp d'un rival directe en la lluita per l'ascens. Els seniencs, barreja de
joventut i experiència, tenen un poder ofensiu enorme amb Gerard, Pol, Callarisa, Zaragoza, i els joves que ja intervenen. Abans del partit, en festes a Bítem, va fer el llançament d'honor la reina infantil, Edurne Domènech.

L’Amposta va guanyar la Riera (2-0). Una victòria treballada i
que no es va concretar fins ben entrada la segona meitat, amb els
gols d’Isaac, de penal (69’), i d’Ivan (76’). Segons Albert Company, tècnic de l’Amposta, “tot i que la Riera no havia guanyat
en els dos partits anteriors, sabíem que és un equip amb ofici i
que treballa molt. Per tant, érem conscients que tindriem un partit complicat, d’aquells que cal tenir paciència per guanyar-lo. I la
veritat és que vam tenir-la. A la primera meitat, malgrat disposar
del control del joc, ens va costar crear ocasions. Tot i això, en vam
fer un parell, amb una rematada al pal. Ells van efectuar un parell
de contres i ens van crear perill en el llançament d’una falta. A la
represa, vam insistir. Va costar però, amb el penal, vam marcar
l’1-0. El partit es va obrir i Ivan va fer el segon gol. Iniesta va aturar un penal que fou important per no patir a darrera hora”.
L’Amposta ha guanyat els tres partits. Bones sensacions.

AL CAMP DEL REDDIS. AL MINUT 88, 1-2

El Batea guanyava 0-2 i cedeix en
temps afegit (3-2)
El Batea va tornar a acusar que encara li falta per adaptar-se a
la categoria. Amb gols d’Adrià Sales i de Miguel Reverté, que tornava a l’equip i va tornar a marcar, de vaselina, els de Roca es van
avançar amb el 0-2 en una primera meitat en la que va controlar
la direcció del duel i va saber reflectir-ho en el marcador. A la represa, però, el Reddis va marcar aviat l’1-2. El partit es va complicar i el Batea va patir. I a darrera hora va veure com el Reddis empatava. Era ja el temps d’afegit. Llavors va faltar ofici per parar el
partit i els reusencs van marcar el 3-2 (93’). Jordi Roca, tècnic del
Batea, deia que “com a Calafell, teniem el partit ben encarat però
a la segona meitat vam rebre un gol i ja ens vam defensar molt
enrera. És més un tema mental, de tenir temor a guanyar. Hem de
treballar per millorar-ho i trobar la solució aviat”.

JOAQUIN CELMA

Quins 13 equips no ascendiran?
La propera setmana mostraré un estudi que sorprendrà. Els diré els tretze equips de
2a catalana que no ascendiran, una estadística que mai falla en els últims vint anys.
De la jornada, dos equips al capdavant i els dos ebrencs. El Tortosa que en els tres
primers partits segueix sense rebre cap gol. S'ha enfrontat a dos rivals que estan en
descens, més el Reddis. Veurem quan li toquin els equips durs com reacciona. A
l’Amposta li està sentant de meravella aquesta categoria i almenys la seva afició no
pateix. Aquest equip farà una gran segona volta. Però crec que el millor que li passaria seria no pujar. Gandesa és tercer i, com el Tortosa, no ha reut cap gol. Dilla
encara no està fí perquè no va fer la pretemporada. L’Ulldecona va donar la cara a
Gandesa però com diu el seu mister:"a aquest equip li falta temps per consolidarse". El Camarles mereixia a la primera part un 4-0 però el porter Elliot ho va aturar
tot. Ja ho vaig dir que amb una victòria La Cava arreglava la mini crisi i així va ser.
Batea, o s'espavila o ho passarà malament. En els dos desplaçaments guanyava 0-2
i en un va empatar i aquesta setmana va perdre, li falta canviar el xip i recuperar a
Agus. 4 equips que pinten molt bé: Hospitalet i els ascendits, Vendrell i Segur, invictes,i un Cambrils que només ha perdut un partit i per la mínima a Valls. En 3 jornades, la lliga està clara: Gandesa, Tortosa, La Cava i Amposta estaran en les primes set
places i Ulldecona, Batea i Camarles no es veurà el seu potencial fins la segona volta.
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AL JESÚS I MARIA B (5-2)

DAVANT DEL CORBERA (1-1)

L’efectivitat de Sergio Ruiz empeny a l’Alcanar

Primer punt per al Santa

El Pinell goleja

L’Alcanar va golejar un Flix que va tornar a estar minvat d’efectius, amb 13 jugadors (4-0). Sergio
Ruiz i Santi encarrilaven la victòria per als locals al final del primer temps (39 i 42). A la represa, Quan
pitjor ho passava el conjunt local, Sergio Ruiz va establir el 3-0. Floro, transformant un lliure indirecte dins de l’àrea, aconseguia el 4-0. Marc Bel, tècnic local, comentava que “el Flix va sortir molt fort
però nosaltres vam estar ben posats i, a més, vam ser efectius en un moment clau del duel, al final
del primer temps, fent dos gols. A la represa, el Flix va pressionar altre cop. Vam aguantar i, a la vegada vam ser incisius aconseguint el 3-0 que ja va sentenciar perquè el Flix ja va baixar en l’aspecte
físic. Em quedo amb la seguretat defensiva que estem tenint a casa, amb un Moya també molt segur a la porteria i”. L’Alcanar i la Sénia són els únics equips que han guanyat els tres partits. Els canareus, a més, no han rebut cap gol. Per la seua part, Oleguer, tècnic del Flix, deia que “malgrat el resultat, estic satisfet del treball de l’equip. Penso que el resultat és enganyós, però l’efectivitat de
l’Alcanar va decidir. A l’inici de les dues parts vam dominar i vam tenir opcions, però sense l’eficàcia
que van tenir ell”. Les complicacions del Flix es van ampliar amb la lesió d’Edu Usall al primer temps.

El Santa Bàrbara, de pega per les lesions, va
empatar a casa amb el Corbera (1-1). És el primer
punt. Segons Robert Cantó, tècnic del S. Bàrbara,
“a la primera meitat, nosaltres no vam estar bé.
Ens va costar afagar el ritme del partit i el Corbera, ben posat, va estar millor i es va avançar en el
marcador, tenint altres possibilitats”. A la represa,
segons Cantó, “vam empatar aviat i la veritat és
que vam jugar amb més intensitat i vam poder remuntar si bé el partit va estar obert fins el final i
va poder passar de tot”. El Santa es va quedar en
deu per l’expulsió de Marc Baiges i cal destacar les
lesions de Pio i Carlos. Nico segueix lesionat.

El Pinell va golejar el J. i Maria B per 5-2. Segona victòria. Robert Avinyó, el tècnic local, comentava que “va ser clau que vam tenir encert aviat
quan ens vam posar amb el 2-0. Abans del descans vam fer el tercer. A la represa vam sentenciar
amb dos gols més davant d’un equip jove i lluitador”. Amb el 5-0, Cortés i Marc van reduir distàncies. Victor Gonzalez (2), Soufiane, Raul i Edu van
marcar pels locals. Des de J i Maria es deia que “el
Pinell, amb més ofici, ens va superar en un partit
que per nosaltres era complicat per poder-nos
adaptar-hi. Res a dir, tot i que van sobrar algunes
actituds de jugadors veterans locals”.

PARTIT CANVIAT D’ORDRE

EL GODALL HA FET DOS FITXATGES

EL ROQUETENC ENCARA NO HA PUNTUAT

Regolf lidera l’Ampolla (3-0)

3 punts d’or per al Sant Jaume

Vilalba i Ametlla empaten sense gols

L’Ampolla va vèncer el Roquetenc per 3-0, amb dols gols de
Regolf al primer temps i un de Manolo a la represa. Segons David Burgos, tècnic local, “a diferència del partit anterior, en aquest
vam estar molt més ordenats en defensa i també en la iniciació
del joc. A més, vam gaudir d’encert i Regolf va marcar dos gols
abans del descans. A la represa, en els primers minuts, ens vam
acomodar una mica amb el resultat favorable. El Roquetenc va
empènyer i va tenir dues ocasions que va evitar Enric. Després, el
partit es va equilibrar i Manolo va establir el 3-0. Content del partit i de l’equip. Es van introduint canvis, fent rotacions perquè tots
els jugadors tinguin minuts i així propiciar que tots siguin el màxim competitius. Així ho serà també la plantilla”.

El Sant Jaume va remuntar i va sumar tres punts valuosos davant
del Godall (3-2). Anton Flores, tècnic del St Jaume, deia que “vam
començar dominant però ho feiem amb un joc massa directe que,
tot i marcar Agustí, no ens anava bé. El Godall, acte seguit, ens va
empatar i, amb l’1-1, vam perdre el control d’un partit que tenia
anada i tornada. Ells van fer l’1-2 però Manel va empatar. Al descans vam parlar el que no estàvem fent bé i la veritat és que a la represa vam jugar millor, controlant el joc i creant diverses ocasions.
Juanjo va fer el 3-2 i, tot i acabar patint, vam aconseguir una victòria molt important”. Alfredo Fuster, del Godall, deia que “com les
anteriors setmanes, ens va mancar ofici i també ser més efectius.
Ens van tornar a remuntar quan guanyàvem”. Ramon Ibañez (la
Sénia) va debutar amb el Godall que ha fitxat a Richi (Alcanar).

El partit es va canviar d’ordre a petició de l’Ametlla perquè a la
segona volta, hagués coincidit durant la Candelera. Des de la Cala, el seu president, Sergi Quintana, agraia “al president i a la junta del Vilalba les facilitats mostrades per poder fer el canvi. Molt
bon tracte, com també de l’afició de Vilalba”. El partit va ser molt
igualat. Els locals van pressionar amb insistència en els darrers minuts però l’equip calero va estar ben posat i va contrarestar-ho. El
Vilalba va fer més intents però no les va poder aprofitar davant d’una Ametlla que va intentar contraatacar. Segons Marc Vilabrú, tècnic de la Cala, “un partit complicat per nosaltres però ens vam
adaptar i vam traure un punt que és molt positiu considerant les característiques del camp. Satisfet amb el treball dels jugadors”.

TRIOMF AMB 10, CONTRA EL PERELLÓ

Gran reacció de l’Olímpic i
gol espectacular de Pau (3-0)
L’Olímpic va guanyar el Perelló (3-0). Segons
Paco Muñoz, tècnic de l’Olimpic, “primera meitat control nostre, d’entrada, amb un parell d’aproximacions amb perill. Després es va produir
l’expulsió del porter Marc, que fou justa. Fins el
descans vam estar un xic desordenats. A la represa, una vegada ens vam reestructurar, es va fer
un gran partit, amb molta intensitat. I, a més,
vam marcar els gols. Molt satisfet del partit”.
Una jugada combinada la va culminar Soriano
amb l’1-0. Pau, des de gairebé el centre del
camp, va inventar un tret llunyà veient Marc
avançat. Una acció carregada d’enginy i de qualitat tècnica. Un gran gol. Fou el 2-0. Aleix Martí va fer el 3-0. Narcís Labòria, del Perelló, lamentava “l’actitud, sobre tot a la segona meitat. No
vam estar a l’altura i haurem de parlar-ho”.

QUARTA CATALANA

El Catalònia B sorprén el Masdenverge (1-2)
El filial del Catalònia va endur-se els tres punts en la seua visita al líder Masdenverge (1-2) en
un partit trepidant disputat amb ritme i molta intensitat. Cal dir que a la primera meitat el Masdenverge, conduït pel seu capità, Joan Forcadell, va dominar i va tenir opcions. A la represa, als
dos minuts, indecisions en cadena de la defensa visitant, poc contundent en l'acció, i Edu Albiol
que va assistir per al pichichi, Pau Tomàs, qui va fer l'1-0. Semblava que el partit es posava de
cara per als locals i més quan el visitant Marc fou expulsat amb la vermella directa. Però fou llavors quan el Masdenverge va perdre pistonada. El Cata es va rearmar en defensa i va esperar
les seues ocasions. Una indecisió defensiva dels locals va aprofitar-la Toni Barberà per empatar.
El gol va fer mal al Masdenverge. Amb el partit incert, Víctor Panisello, des del centre del camp,
va invertar-se un tret que va suposar l'1-2. Víctor, barreja d'intel.lgència i qualitat, va tenir-ho
clar i amb l'empeine frontal va aconseguir el gol que Pelé mai va fer (imatge adjunta). El Masdenverge, a la desesperada, va poder empatar amb una ocasió claríssima mentre el Cata, a la
contra, també va poder fer el tercer. L’empat hagués estat el més just però una genialitat de Pani va decidir. D’altra banda, el Móra la Nova, únic equip que ha guanyat els tres partits, és líder. Va vèncer al Batea B (0-3). Lizaso, tècnic del
Móra, deia que “vam fer un bon partit, sobre tot a la primera meitat i a la segona vam sentenciar davant d’un equip jove i que va treballar molt”.
Yassine i Genís van marcar abans del descans i Edu, de falta, va establir el 0-3 a la represa. L’Ascó va vèncer el Bot (3-0) en un partit que es va
canviar l’ordre, per poder jugar a Bot en festes a la segona volta. Primera meitat igualada, amb més sensació de perill del Bot. La segona part,
amb l’entrada de Martos, l’Ascó va tenir més consistència al mig del camp i va resoldre. Ricard (2) i el propi Martos van marcar. Segona victòria de l’Arnes, en dos partits que ha jugat. Va golejar l’Ebre E. (4-0) amb gols d’Omar, Sergi (2) i Raul (més informació a la plana següent).

Equips sorpresa: Aldeana, Corbera,
Pinell i Olímpic

L’opinió de Joaquin Celma

Quatre equips estan invictes a la Tercera catalana: la Sénia, Alcanar, Jesús Catalònia i Aldeana i només té la porteria a zero l’Alcanar. Vaig dir tres favorits per a l'ascens: l’Ampolla,
La Sénia i l’Alcanar i els tres ja estan entre els cinc primers. ¿Qui serà el campió? En la jornada 10 estic segur que es podrà veure més clar i m’atreviré a anuciar qui serà. D’entrada,
la setmana vinent veuran un estudi que els sorprendrà. Els diré els tretze equips que no ascendiran, una estadística que mai falla en els últims vint anys.
Què li passa al Flix? Cal dir que ha jugat al camp de dos rivals forts: R Bítem i Alcanar (resultat enganyós segons el míster del Flix). En poques setmanes hi hauran tres fitxatges
i recuperaran a Mohe i Porta. Ull amb aquests equips: l’Aldeana de Bartolo, que és una pinya, el Pinell de Robert, l'Olimpic, un equip molt jove i que enguany corren més encara que la passada temporada, i el Corbera, que tot i l'arribada de tretze nous jugadors nous, està a un molt bon nivell. Vaig dir que aquesta temporada, l’Ametlla no seria el de
la lliga anterior, però aviso que donarà molta guerra. El S. Bàrbara va sumar el primer punt i nota l'absència de Nico que està lesionat. Atenció amb aquest Godall que, tot i que
té zero punts, serà un equip competitiu en cada partit: guanyava en la primera jornada a Olimpic, guanyava a la primera part contra el Remolins-Bítem i aquesta setmana guanyava 1-2 a Sant Jaume, encara que al final va perdre. El Roquetenc va perdre per 3-0 però l'equip de Poy amb el 2-0 va anar a pel partit i el porter de l’Ampolla va fer tres parades de cinema. Queda molta lliga, això acaba de començar, però cada vegada està més perfilada amb els favorits i els equips sorpresa que aniran apretant per darrera.

18

ESPORTS

diarimés
ebre

www.mesebre.cat

MOTOS AQUÀTIQUES. DEMÀ DISSABTE, A L’AMPOLLA

QUARTA CATALANA

Primer triomf del Ginestar de Poley
(ve de la plana anterior).
L’Amposta va vèncer al camp
del Camarles (1-4). Santi Forastero, tècnic del Camarles B,
deia que “el resultat fou injust i inflat. Fins al minut 72
estàvem 1-1 i nosaltres, amb
el vent a favor, insistiem per a
marcar el segon gol. Volíem
guanyar i potser per això vam
anar perdent atenció defensiva. I Òscar Masdeu va aprofitar-ho i va decidir”.
El Benissanet va guanyar el
segon partit, contra l’Alcanar,
amb gol de Yassine (1-0) en
un partit en què va disposar
de nombroses ocasions.
El Deltebre va golejar el
Xerta (6-1), en una segona
part en què va decidir amb
quatre gols, destacant un de
Machino de xilena.
El Tivenys (a la imatge) va
perdonar moltíssim al primer
temps i va pagar-ho car a la
represa quan l’Ametlla B va
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empatar i va poder guanyar
(1-1).
Guiu tornava a Ginestar,
ara amb la Fatarella (2-1). Segons Guiu, “la primera meitat
va ser nostra, amb moltes opcions i el gol de Pol. Vam poder decidir. A la represa ens
vam haver de reestructurar
per les baixes i les lesions i el
Ginestar va ser més incisiu remuntant”. Per a Poley, tècnic

del Ginestar, “la primera part
va ser molt fluixa i, a més,
vam donar facilitats i ells van
perdonar poder marxar al
descans amb un 0-2 ó 0-3. A
la segona vam millorar i ells
van baixar. Pinxo va fer el 21. Per les ocasions que ells
van tenir al primer temps, el
més just era l’empat. Estic satisfet perquè, tot i les baixes,
anem progressant”.

El Club Bàsquet Cantaires rebrà el Salou
El C.B Cantaires Tortosa rebia a l’Amics de Castelló que milita a Primera Nacional. L’encontre era
el tercer amistós per als tortosins i es va veure marcat per la paritat constant. En un final ajustat,
els castellonencs es van endur la victòria per 84-88. Seguint la preparació, el proper partit serà el
proper diumenge al Pavelló de Ferreries, amb el també recent ascendit, el CB Salou.

EN BENEFICI DE LA FUNDACIÓ NOÈLIA, A L’AMPOLLA

Final del campionat de Catalunya
Demà dissabte, tindrà lloc a
l’Ampolla la darrera de les
set regates que han composat el Campionat de
Catalunya de motos aquàtiques 2016. La regata compta
amb l’organització de la
Federació Catalana de
Motonàutica i el suport del
Patronat de Turisme de
l’Ampolla, la Creu Roja de
l’Ampolla, el Club Nàutic
Ampolla i Caves Masachs.
L’escenari de la cursa serà la
cèntrica platja de les
Avellanes, lloc habitual d’aquesta competició els darrers onze anys. Els darrers anys l’Ampolla ha estat la seu de la regata
final del Campionat, però aquest any, a més, el torneig ha constat de set regates per primer cop
en la història d’aquesta competició. Les altres regates han tingut lloc a Empuriabrava, Cambrils,
Canal Olímpic de Castelldefels, Deltebre, Amposta i l’Estartit.

DEMÀ DISSABTE

Torneig futbol base UE Aldeana
Demà dissabte 24 de setembre a les 9 h es disputarà el 3er
Torneig de Futbol Base Unió esportiva Aldeana en les categories benjamí i prebenjamí, a l’estadi la Unió.
Al torneig participaran els equips de categoria prebenjamí:
EF Delta de l’Ebre, UE Aldeana groc, UD Jesús i Maria A, CD
Tortosa, UE Rapitenca, UE Aldeana Blau, UD Jesús i Maria B,
CF Gandesa, i els equips amb categoria benjamí: SCER
l’Ametlla, UE Aldeana Groc, UD Jesús i Maria, EF Delta de
l’Ebre, UE Rapitenca, UE Aldeana Blau, CD Roquetenc i CD
Gandesa.

DIV. D’HONOR PLATA. C HANDBOL AMPOSTA

A MÓRA LA NOVA, DIUMENGE

Pàdel solidari

Primer triomf

Milla urbana

La Distròfia Muscular Congènita per Dèficit de col·lagen VI és
una malaltia neuromuscular degenerativa minoritària amb
només 33 diagnosticats a Espanya. Un dels afectats és l’Adrià,
un nen de Camarles de cinc anys que va ser diagnosticat fa un
any i mig. Els seus pares han creat la Fundació Noelia per “agrupar el màxim d’afectats possibles” i per finançar la investigació.
Per aquest motiu, per recaptar fons i afegir-se a les iniciatives
existents per fer-ho, el món del Pàdel ebrenc, del circuit Altadill
Pàdel Tour, ha estat solidari. Pere Estorach, del Pàdel l’Ampolla,
ha estat l’impulsor, amb l’ajuda inestimable de Joan Bel, responsable del circuit. Durant la setmana passada, a l’Ampolla es va
fer un torneig solidari amb la Fundació Noelia.

Primer partit i
primera victòria
davant un bon
equip, el BM
ELDA PRESTIGIO per 25 a
21 en un partit
en què cal destacar el gran
treball defensiu
amb una gran
Marta Gálvez a
la porteria, i l'aportació golejadora de Judith
Tortajada (7), Joana Rieres (6) i Alba Simón (5).
Primera part molt igualada, arribant al descans amb un
ajustat 13 a 12, però a la segona del minut 4 al 12 hi ha
hagut un parcial de 6 a 1 per a les noies de Mateu
Castellà que ha donat la tranquil.litat per controlar la
resta de partit fins el definitiu 25 a 21. Propera jornada,
diumenge a les 12.30 h a la pista del S. Joan Despí.

Aquest diumenge, 25
de setembre, tindrà lloc
la XVII Milla Urbana
Vila de Móra la Nova,
organitzada pel Club
Multisports de Tivissa i
patrocinada
per
l’Ajuntament moranovenc. La sortida dels
primers corredors serà
a les 17 hores del
davant del Pavelló firal.
Els organitzadors preveuen 9 categories
(Patufets, Barrufets,
Prebenjamí, Benjamí,
Aleví, Infantil, Cadet,
Sènior i Veterans) amb
distinció entre participació femenina i masculina, excepte
en les dues primeres categories adreçades als participants
més petits. La inscripció a la prova és gratuïta i es pot fer
fins mitja hora abans del seu inici.
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L’EQUIP TITULAR
DE LA JORNADA

Radiografia del futbol ebrenc
EQUIPS DE LA SETMANA: GANDESA I LA SÉNIA

SERRET (Catalònia
PAU SANCHEZ (Aldeana)

ALEXIS PEDRAZA (Gandesa)

Xavi Marqués
(Rapitenca)

Ferran (la Cava)

Top secret

VÍCTOR GONZALEZ (Pinell)
MAIOL (Olímpic)

Sempre he dit que es juga millor perdent. Aquesta Setmama, el Vendrell perdia 0-2 així com el
Reddis. I van remuntar els dos el partit amb idèntic resultat 3-2
A la Tercera catalana, quatre jugadors abans del partit es van esborrar i no van acompanyar a l'equip. Ningú ha dit res. Penso que el míster d’aquest equip ha de ser mes dur amb ells.
Victor Panisello (Catalònia B) va marcar un gol màgic des del mig del camp. La setmana passada, Joel va fer 4 gols. Què té aquest equip? Màgia o el míster els dóna un xarop que fa miracles.
Súper Quintana que era vicepresident de l’Ametlla ha passat a ser el nou president. Ell i els seus
companys van començar a buscar diners per al club. Però un dia, Quintana va anar a
l’Ajuntament i va demanar més ajuda per una entitat que té dos equips amateurs. Van haver
dubtes de la continuïta de la directiva però finalment, va existir entesa i bona predisposició per
tirar avant.
Un entrenador de Tercera catalana que està una mica desanimat ja ha decidit no seguir la propera temporada. El nou fitxatge del Gandesa, Mario Hernández, amb 18 anys, ha jugat per mitja
Espanya: Reus, Floresta, Hèrcules i Burgos.

BRYAN (J i Maria)

POL (La Sénia)

REGOLF (L’Ampolla)
S Ruiz (Alcanar)
Jugadors també destacats: Franc (Ulldecona), Manolo Puig
(Tortosa), Víctor (Camarles), Manel (S Jaume), Àlex Almestoy
(Batea) i Ricard Mañà (Corbera)

CRACS EBRENCS DEL FUTUR (2)
ROGER TURCH

ERIC FORNÓS

JAUME CURTO

XAVIER CARDONA

JONATAN LÓPEZ

ÒSCAR QUEROL

Es va iniciar a la Sénia en prebenjamí i en aleví de segon any
va fitxar per la Rapitenca on va
estar fins a cadet. Aquest any ha
tornat a la sénia i en el seu primer any de juvenil ja ha jugat
de titular en el primer equip. És
un jugador molt valent, seguretat defensiva i lideratge.

Jugador juvenil del Tortosa,
de tercer any. Bona rematada,
és àgil, i té gol. Ha debutat en
el primer equip marcant al
camp del Reddis.

Jugador de l'Ebre Escola. Lateral
esquerrà. Natural de la cava en
categories inferiors ha estat a
l’Esc. Delta i Rapitenca. És juvenil de 2 any, està ben dotat tècnicament, i té recorregut.

Davanter centre que ha estat al
Camarles i la Rapitenca. Es juenil de segn any i està a l’Ebre
Esola. Jugador desequilibrant i
amb arribada. Té una classe fora
de normal, el criden "Màgia".

Natural de Santa Bàrbara. És
juvenil de segon any i milita a a
l’Amposta. Va jugar a la
Rapitenca. Jugador molt tècnic,
ha fet la pretemporada a en
primer equip.

Als quatre anys ja jugava a
l’Aldeana i en la categoria aleví i
va anar al Tortosa de preferent.
Va estar tres anys i després va
recalar a la Rapitenca fins a
juvenil de segon any quan va
fitxar per La Cava. La lliga passada va debutar en el primer
equip.

PAU ROSALES

GERARD BES

MARTÍ PALOMARES

IKER CID

JORDI GIL

FERRAN BUERA

Jugador de segon any de juvenil de la Rapitenca on sempre
ha militat. Contundent i intens,
un pulmó per a l'equip.

És una jugador que té molt
potencial, hi ha pocs centrals
esquerres amb tan bona sortida de pilota. Jugador juvenil de
3r any, de la Rapitenca. Ha
jugat al Tortosa, Nàstic, Reus i
Espanyol.

Porter de tercer any de juvenil
de la Rapitenca, on juga des
dels cinc anys. Molt àgil. Va
debutar al primer equip amb 17
anys.

Punta, jugador de primer any
de juvenil a la Rapitenca, fill del
mític Jack Cid. Ha jugat al
Perelló, Tortosa, Escola Delta,
molt ràpid i físic, té el gol entre
cella i cella, tot punt d’honor. I el
seu germà ja goleja al 1r equip.

Central del juvenil de la
Rapitenca, físicament molt fort,
bona col.locació, poderós en el
joc aeri.

Jugador juvenil de tercer any
de la Rapitenca, format al
planter del Roquetenc, també
va estar al Tortosa, sent cadet.
Bon pivot, molt tècnic i molt
intel·ligent dins del camp.
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UN ‘TOT TERRENY’

Portigol

63

XX
By: Joaquin Celma

AVUI: JOAN PORTA, JUGADOR DE LA JE FLIX
Aquesta setmana ha fet
31 anys. Joan Porta és
de Vinebre però futbolísticament
gairebé
sempre ha estat vinculat a la JE Flix. Jugador
de sentiment, identificat amb la Ventonella,
Porta s’ha distingit pel
seu carisma i també per
les seues condicions
golejadores. No ha
pogut començar la lliga
per una lesió. Però
aviat tornarà i serà, juntament amb Mohe, la
pòlvora del Flix. En
aquesta
entrevista
coneixem més a Joan
Porta, el mariscal del
Flix.
Pregunta: És important
tenir secrets?.
Resposta: Si, no es pot
explicar sempre tot
P: D’on ve la teua família?.
R: Gairebé tota és de
Vinebre.
P: Qui t’ha recolzat més
en el futbol?
R: De petit el meu pare
i després la meva dona.
P: Ets feliç?.
R: Sí, però podria ser-ho
més si estés el meu pare
al nostre costat.
P: El teu lema de la
vida?
R: Viu-la que dura molt
poc. I, sobre tot, tenir
salut és el més important.
P: Què és la vida?
R: Una montanya russa,
que no para de donarte pals i alegries.
P: Com t’ho fas per
combinar la feina, el
futbol, la família...?
R: La veritat que tinc
sort, amb la dona que
sempre em fa costat i té
paciència. Tot plegat,
ens ho podem muntar
molt bé, però la veritat
és que hi ha dies que és
un caos!!!.
P: Has plorat en un partit de futbol?.
R: Si, en l’últim de fa
dues lligues al camp del
Roquetenc, si guanyàvem teníem la promoció a tocar, pero no va
poder ser i alguna llàgrima em va caure. De
totes formes, en la lliga
passada el futbol ens ho
va tornar i vam poder
disputar la promoció.
Però en el partit d’anada ja se’ns va escapar.
No obstant, va ser un
gran premi i, com he dit
abans, la vida et dóna i

et trau. Moments de
tot. L’important és no
defallir i lluitar sempre,
cada dia.
P: Els futbolistes són uns
pistolers?.
R: Bastant.
P: Què és el més humà
que has viscut en un
terreny de joc?.
R: En un partit de la
lliga passada, el central
de l’Ametlla va dir-li a
l’àrbitre que no era falta
i em va perdonar la
segona groga. Tenia raó
perquè no era falta, ni
groga, vaig tocar-li el
sense
voler.
peu
Després també, quan
algú es lesiona seriosament en un partit tothom posa de la seua
part i es preocupa.
P: Els tres plaers de la
vida?.
R: Menjar, follar i
cagar...la pura realitat.
(jejejeje).
P: Guardes samarretes
o botes de futbol?.
R: Tinc moltes del Barça
i d’altres equips, si vaig
de vacançes a l’estranger em compro alguna
del país on vaig.
P: Quins altres esports
practiques?.
R: Pàdel, moto i running.
P: Quina prioritat té el
futbol a la teua vida?.
R: La família i la feina
van per davant.
P: Per què els hòmens
no plorem més?.
R: Crec que plorem
igual, el que passa és
que ens amaguem.
P: Moment màgic del
dia?.
R: Un bon esmorzar.
P: Hi ha crisi de valors o
econòmica?.
R: De tot una mica.
Però en l’econòmica
ens ho hem buscat
entre tots.
P: Els hòmens, només
parlem de futbol, dones
i cotxes?.
R: Bé, nosaltres principalment de futbol i elles
de les vacances i ‘cotilleos’.
P: El sexe és perjudicial
abans d’un partit?.
R: Noooo. Hauria de ser
obligat 24 hores abans
(jejeje).
P: Una illa tu sol amb 50
dones. Què passaria?.
R: Segurament moriria
del mal de cap.
P: Han hagut més jugadors a la teua família?.
R: Sí, el meu germà

quan era petit, cosins i
el meu tiet.
P: Com vas començar a
jugar a futbol i per
què?.
R: Va ser perquè jo
sempre volia fer el
mateix que el meu
germà i a l’any 92 el
van apuntar a ell a l’escola de futbol de Flix i jo
em vaig ficar tossut que
també volia jugar i al
final em van apuntar a
mi al novembre del 92.
P: Resumeix la teua trajectòria futbolística.
R: Al 92 vaig començar
amb 7 anys als benjamins, fins al primer any
de juvenil que vaig marxar una temporada al
juvenil del Nàstic de
Tarragona;
després
torno al Flix, fins la temporada
2011/2012.
Vaig anar al Móra la
Nova un any i vaig tornar al Flix fins ara.
P: Els teus millors entrenadors?.
R: Manel Landa, Robert
Amor, Javi Fernández,
Aniceto, Lizaso, Rius i
ara Oleguer.
P: Una tàctica llunàtica
que va sortir de fàbula...
R: Bufff....posar-me a
mi de central!!!. Coses
de Rius, que està com
un llum, però gairebé
sempre encerta.
P: Què prefereixes un
bon entrenador o un
bon equip?.
R: Un bon equip.
L’entrenador
potser
molt bo...però realment
qui juga i corre és l’e-

quip.
P: Quin és el millor
record d’un entrenador?.
R: En tinc i de tots, amb
Rius podria explicar
moltes anècdotes. Però
si he de recordar un
moment important per
a mi, fou quan era
cadet amb Landa i
Robert Amor. Vaig marcar molts gols jugant de
davanter. Llavors va ser
quan em va fitxar el
Nàstic.
P: Quin és el millor
jugador de les Terres de
l’Ebre amb el que has
jugat?.
R: Diversos: Jaume
Esteve, Jacob, Yuri,
Mohe, Peral, Mani,
Sidarth...
P: Hi ha jugadors perillosos en un camp?.
R: La veritat és n’hi ha
algun que està ‘volat’,
però cada vegada
menys. El futbol ha
evolucionat molt i els
tècnics cada cop volen
menys jugadors d’aquestes característiques
als seus equips.
P: Un company curiós?.
R: Andreu Carranza, tot
un
personatge.
Esplèndit.
P: El més tímid?.
R: Juanjo Muñoz.
P: El més presumit?.
R: Oleguer, que ara és
el mister.
P: El més ‘caxondo’?.
R: Jo....(jejejeje).
P: El company més
imprevisible?.
R: Jaume Esteve, té

tanta qualitat que no
saps mai el que pot arribar a inventar.
P: Hi ha ‘capos’ en un
vestidor?.
R: ‘Capos’ no, però si
han d’haver-hi líders
com els capitans que
són els que han de
posar una mica d’ordre
algunes vegades.
P: Has demanat perdó
alguna vegada a un
entrenador?.
R: Si, a Albert Lizaso,
em va cridar en mig
d’un partit i li vaig contestar. Després, em vaig
disculpar. Una gran persona l’Albert. Ho va
entendre.
P: I a cap àrbitre?.
R: També m’he disculpat en alguna ocasió.
De vegades, no ens n’adonem i ens passem
una mica de la línia. I
són persones per sobre
de tot.
P: En general, per què el
ser humà no demana
més perdó?.
R: Perquè som massa
orgullosos.
P: Si un nen se t’acosta i
et demana un consell
per a ser futbolista, què
li diries?.
R: Treball, treball i més
treball. I també ser una
mica dolent dins del
camp...no fiar-te’n de
res.
P: Com definiries el futbol?.
R: Una manera de ser,
un estil de vida.
P: Es una droga el futbol?.

By: Joaquin Celma
R: Sí, costa molt deixarho.
P: Amb quins jugadors
més t’identifiques?.
R: Figo em va marcar
molt però la seua marxa
em va matar. Rivaldo,
Suárez, a banda del
Déu Messi, són els que
més.
P: Qué és el que més
t’ha aportat el futbol?.
R: Sobretot amics, molts
amics i saber treballar
amb equip.
P: Un marcatge dur?.
R: La lliga passada vaig
jugar de central contra
el Batea, contra la bèstia
Hulk!!!! (Agustí). No va
fer gaire cosa però al
final va fer el gol del
empat...
P: Per què el futbol a
l’Ebre, i en concret a
Flix, es viu amb tanta
intensitat?.
R: Jo crec que és perquè
la majoria de pobles són
petits i el futbol abans
era de les poques coses
que es feien, però crec
que ara ja no és tanta la
rivalitat com abans, tots
tenim una mica més de
coneixement i ens
coneixem. Pel que respecta a Flix, he de dir
que l’afició és un 10.
Ens dona molt de
suport i fa que hi hagi
ambient de futbol quan
juguem, això és d’agrair. A més, la temporada passada, tot i jugar
a Móra d’Ebre quan ho
fèiem com a locals,
sempre ens van fer costat, desplaçant-se cada
setmana. Hem d’estar
orgullosos de la gent i jo
particularment, ho estic.
He jugat gairebé sempre al Flix i aquí penso
acabar. Estic molt
agrait, en general, al
bon tracte. M’ho passo
força bé amb els companys. És un grup peculiar i autèntic.
P: Te cuides per jugar a
futbol?.
R: Sí, tot el que puc
amb el menjar i per
intentar estar físicament
el millor que puc.
P: El jugador és egoista.
Tu ho ets?.
R: No ho sóc gens, prefereixo donar que marcar.
P: T’agrada jugar o
guanyar?.
R: Jugar i guanyar.
P: Quin ritual segueixes
abans d’un partit?.
R: Cagar abans de sortir

de
casa,
cafè
i
pixar...com gairebé tots.
P: Quan perds 2-0
jugues millor?.
R: Millor no. Però de
vegades, t’alliberes perquè penses que ho tens
tot perdut. I això,
inconscientment, és bo,
perquè et trau pressió i
pots acabar remuntant.
P: Quan les pulsacions
van a 1000...
R:
Mataries
a
algú!!!...però tot queda
al camp i quan et refredes veus que només és
un partit i que amb els
que t’has enfrontat,
pots acabar fent una
cervesa després de
jugar.
P: Si t’insulten...
R: M’ajuda a posar més
ganes.
P: Quan perds, com
estàs?.
R: Fatal tota la setmana.
Canvia molt quan
guanyes a quan perds.
P: Com dorms quan
perds un partit?
R: Depèn de la dona...,
però malament (jejejeje)
P: Si perds, com et relaxes?
R: Guanyant a la setmana següent.
P: El partit més dur de la
teua vida, el que mai
oblidaràs?
R: El partit contra el
Godall, de la penúltima
jornada de l’any que
vam fer la promoció
d’ascens contra el
Torreforta, anàvem a
jugar sense porter, perdíem 2-0; a falta de 15
minuts Àlex Jurado falla
un penal que hagués
estat el 2-2. Vam acabar
guanyant 2-3 i l’ultim
partit era a casa contra
el Ginestar. Va ser molt
molt dur aquell final de
lliga. Però vam assolir la
segona plaça. També
recordo el partit d’anada de la promoció, contra el Torreforta (3-3),
amb tres gols de Mohe.
Vam haver de remuntar.
Quin partit!.

PROPER:

IVAN ROMEU
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MÉS EBRE RECOMANA

Bombons de xocolata i fruits secs

EL CACAU:
L'ALIMENT DELS DéUS
Els asteques consideraven que els grans de cacau
eren l'aliment dels déus. Un veritable regal de la naturalesa amb un gust ametllat similar al de la xocolata
negra, només que una mica més amarg. a més es
tracta d'un súper aliment, ja que té un alt contingut
d'antioxidants i minerals i gràcies al seu alt contingut
en magnesi ajuda a enfortir els ossos i actua com a
relaxant muscular. També conté teobromina i anandamida, substàncies que ens proporcionen una major
sensació de benestar, augmentant la nostra felicitat i
feniletilamina, la substància que produeix el nostre
cos quan estem enamorats i que augmenta el nostre
estat d'alerta i concentració. És un complement perfecte!

INGREDIENTS:
• 200 grams de xocolata de cobertura
una cullerada de mantega

PREPARACIÓ:
• Desfer la xocolata al microones 2 minuts + 1 minut al 75
% , afegir la mantega, mesclar i posar amb motlles de silicona o sobre un paper vegetal o un plat, quan la xocolata agafi una mica de consistència, posar uns trossets de fruita confitada o fruit sec.

unes gotetes de licor (opcional)
fruita confitada
fruits secs (nous, avellanes, festucs, etc.)

• Deixar refredar, fins que la xocolata sigui ben presa i ja els
podem guardar (millor al frigorífic).
• Si es vol, es pot posar unes gotetes de licor, o en lloc dels
fruits secs, cereals esmicolats.

Maridatge
Mistela o vi dolç - temperatura 12º
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Àries

20/3 al 19/4

SECCIÓ PATROCINADA PER:

El temps. Previsió

L’horòscop

CATALUNYA

Balança
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TERRES DE L’EBRE

22/9 al 22/10

TEMPERATURES
És un trànsit que indica que li has de dedicar el
temps necessari a cada assumpte que sigui
important. Marca un període atractiu , amb un gran
canvi pel que fa a les teves relacions socials.

És possible que demostris més dinamisme i agressivitat per augmentar els teus recursos personals. Amb
seguretat tindràs més determinació per prendre iniciatives, però pensa-les abans de dur-les a terme.

Taure

Escorpí

20/4 al 19/5

22/10 al 21/11

Màxima

Mínima

27º 18°
MATÍ

PASSATEMPS

PLUJA

Has d'anar amb compte a l'hora de projectar coses
que siguin difícils d'arribar. Estudia bé els assumptes
abans de bolcar-te de ple en projectes que t'entusiasmen però que encarà no els tens del tot clars.

És un període on els assumptes que es refereixen a la teva salut adquireixen un altre valor en
la teva vida. Et convida a mirar cap al teu propi
món intern i t'obliga a ser sincer amb tu mateix.

Bessons

Sagitari

20/5 al 21/6

21/11 al 21/12

Els assumptes sentimentals t'obliguen a haver de
prendre decisions ràpides i un tant cuitades . És el
moment de donar més marge a la teva creativitat
en l'amor i gaudir-ne d'aquesta situació.

T'arriba un període actiu on pots gaudir de les
teves relacions en tota la seva profunditat i plenitud.
Aprofita el moment, ja que aquestes etapes de la
vida no acostumen a presentar-se gaire sovint.

TARDA

PLUJA

Estat del cel

Cranc

Capricorn

De matinada i fins a mig matí el cel estarà entre mig i molt ennuvolat la litoral i prelitoral. A la resta
estarà poc o mig ennuvolat per bandes de núvols alts i mitjans. A banda, a les hores centrals del
dia, creixeran nuvolades a punts de muntanya que deixaran el cel localment molt ennuvolat.
Precipitacions
Són probables alguns ruixats febles al litoral sud i central. A banda, a partir de migdia, s'esperen
ruixats i xàfecs a punts de muntanya que al llarg de la tarda afectaran altres punts de l'interior.
Seran d'intensitat entre feble i moderada i localment forta. A més, aniran acompanyats de tempesta i és possible que localment amb calamarsa o pedra. En general, s'acumularan quantitats
entre minses i poc abundants i localment abundants de precipitació (quantitats superiors a 20 mm
i de fins a 50 mm en 24 hores).

22/6 al 21/7

21/12 al 19/01

Temperatures

Les circumstàncies t'obligaran a concretar el que vols
de veritat i el que vols eliminar de la teva vida familiar. Has d'enfrontar-te amb bloqueigs emocionals i
oblidar les teves pors. Sigues valent.

En general és un període molt actiu ,de moltes trobades i projectes , on es barreja el personal i el professional , així que aprofita'l i decideix-te per dur a terme
tot allò que portes temps intentant fer realitat.

Lleó

Aquari

22/7 al 22/8

20/1 al 18/2

L'augment de les teves relacions socials farà que
tinguis més ofertes per ocupar el teu temps lliure. Revela una època magnifica per concebre nos
projectes i prendre iniciatives de cara al futur.

Et veuràs obligat a estudiar una sèrie de detalls
abans d'abordar els teus projectes personals . Has
de tenir cura de tenir somnis utòpics perquè pots
involucrar-te en projectes que no són el que semblen.

Verge

Peixos

23/8 al 21/9

19/2 al 20/3

Respecte als diners has de mantenir més concentració i accelerar els projectes que tens entre mans , però
tenint en compte que no estem en un moment en què
puguis ser massa generós amb les despeses.

Emocionalment indica un període intens. Referent
a les teves finances has de tenir e compte opinions alienes a la teva , has de rectificar acords
del passat i plantejar-te'ls com a noves fites .

La temperatura mínima pujarà entre lleugerament i moderadament. Oscil·larà entre 5 i 10 ºC al
Pirineu, entre 9 i 14 ºC al Prepirineu, entre 12 i 17 ºC a la depressió Central, al prelitoral i al litoral nord, i entre 17 i 22 ºC a la resta del litoral. Per la seva banda, la màxima es mantindrà semblant o baixarà lleugerament. Es mourà entre 21 i 26 ºC al Pirineu i a la meitat sud del litoral i prelitoral, i entre 23 i 28 ºC a la resta del país.

Visibilitat
Visibilitat bona en general, i localment regular al litoral sud i a punts elevats del prelitoral. Malgrat
això, hi haurà boirines matinals a algunes valls i fondalades de l'interior.

Vent
Al principi i al final del dia el vent bufarà fluix i de direcció variable en general. Al centre del dia
s'imposarà el vent entre fluix i moderat de component sud, llevat del quadrant nord-est on s'imposarà el vent de component sud i est.

AVISOS
· Avís per intensitat de pluja

Font.
Font. Servei
Servei Meteorològic
Meteorològic de
de Catalunya
Catalunya

T E LÈ F O N S D’IN T E RÈ S : E mer gè nci es · M o s s os d’ E s quadr a · Bomber s · U r gènci es (Ambul ànc i es )
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IMMOBILIARIAÑ

COMPRO
PÀRQUING
“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527
LA SENIA HABITATGE
EN VENDA: XALET de
175m2, garatge de 42m2
amb piscina, barbacoa i
zona verda, parcel·la de
17.219m2. Totalment equipat i acabats de molt bona
qualitat. Tel. 977576137.

EN VENDA UN
SOLAR DE 420 M2
SITUAT AL
CENTRE DE LA
CAVA-DELTEBRE.
INTERESSATS
TRUCAR AL:

696 01 16 29
Preguntar per
Francisca
TORTOSA
ES TRASPASSA
BAR/RESTAURANT
EN PLE FUNCIONAMENT, O ES
VEN/LLOGA LOCAL
TOTALMENT EQUIPAT.
CLIENTELA FIXA.
CONTACTE:
670 91 80 25
LLOGUER LA SÉNIA: possibilitat de compra, LOCAL
COMERCIAL
totalment
equipat de 183m3. a. condicionat, parquet i bany. C/
General
Prim
Tel.
977576137
PARTICULAR ALQUILA
LOCAL CÉNTRICO EN
AMPOSTA.
13,75 m2, apto para joyería/peluquería, etc...
Aire acondicionado y muebles (económico)
973266178 - 680341620

LLOGUER
PÀRQUING
“FERRERIES,
EDIFICI MERCADONA
TORTOSA"
Tel. 639 594 527
ES TRASPASSA NEGOCI
SANT CARLES
DE LA RÀPITA
Oportunitat de negoci en
ple rendiment del sector
del Electrodomèstics
i Electrònica de consum
a Sant Carles
de la Ràpita.
Interessats contactar
via correu electrònic a
comecs@comecsonline.com

L'Ampolla.
LLoguer.
Local comercial 55m2,
molt bé situat enfront del
club naútic. Ampli aparador,
sòl de parquet. Sala gran i
despatx
bany.
Tel:
670516520

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

PUBLICITAT
877 180 170
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

classificats

www.mesebre.cat

SERVEISÑ

AGENCIA
MAISOL
t’agradaria trobar
una parella seria i
estable?
Nosaltres t’ajudem

www.maisol.com

OFERTA
CATALANA
PLANTA DE LUJO

tlf. 695410052

MASAJES
RELAJANTES
COMPLETO 20€
DISCRETO
INDEPENDIENTE

TÈCNICS TITULATS EN
JARDINERIA
- Podes, gespa, escarificacions, control de plagues (palmeres i altres),
optimització del reg, rocalles, etc...

PRESSUPOSTOS DE
NOVA CREACIÓ DEL
SEU JARDÍ I/O MANTENIMENT SENSE
COMPROMÍS
Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadèmica, ASSEGURANÇA de
responsabilitat civil, carnet
i CERTIFICAT d'aplicador
de productes fitosanitaris,
pla d'higiene i SEGURETAT
al treball en vigor.
Tel. 615 24 66 99

Tlf. 664 149 258

RELAXÑ

www.florestajardineria.com
florestajardi@hotmail.es

OCUPACIÓÑ

RESIDÈNCIA
L’ONADA
(GANDESA)
Necessitem un/a auxiliar de geriatria a jornada completa
Sou segons conveni.
Lloc de Treball:
Residència L’Onada
(Gandesa)
Contacte: Sofia. RRHH
Mail: rrhh@lonada.com
Tel. 977 25 27 27

VARIS Ñ
COMPRO Motos velles,
encara que no funcionen i
no
tinguen
papers.
Pagament
al
comptat.Tlf.680 968 290

HABITACIÓN
POR HORAS
Cerca de
Tortosa
(WhatsApp)
Tlf. 609 76 12 06

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

PUBLICITAT
877 180 170
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis
més!

diarimés
ebre
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A l’última

A SANT CARLES DE LA RÀPITA

Festina Lente
ACTUALITAT
Al mes de maig 2016, 28
persones entre artistes de
circ, ballarins, actors,
escenògrafs, artistes plàstics, oceanògrafs, tècnics i
mariners es van embarcar
en 5 velers amb la il·lusió
de compartir somnis,
espectacles, tallers artístics
i pedagògics mesclant el
món mariner amb diferents
propostes artístiques.

Ells són Festina Lente i del
23 al 25 de setembre els
podrem veure a la Ràpita,
una de les trenta escales
que han escollit en aquest
«tour» marítim, per oferir
els seus espectacles. Una de
les promotores d'aquest
festival itinerant, Lise
Dieumegard, ens comenta:
«la gent surt dels espectacles somiant, els crida molt
l'atenció aquesta mescla
marina i artística i això ens
ha passat a totes les poblacions que hem visitat. Vam
sortir de França i vam estar
a Sète, Marsella, Còrsega
(Bastia
i
Bonifacio),
Sardenya (Calgliari), les illes
Balears (Eivissa), Badalona i
aquest cap de setmana
estem a Sant Carles de la
Ràpita per marxar després
cap a València en una ruta
marítima que durarà fins al
mes d'agost 2017 i que ens
portarà a nord Àfrica, Cap
Verd, Senegal, Madeira,
Açores...
Parlant de la convivència en
un espai tan reduït tants
mesos ens respon «això
posa a prova la capacitat
que tenim de convivència i

a nivell personal, com
només ens hem endut lo
mínim, això ens ha fet canviar la relació que teníem en
tot lo que és material,
superflu, innecessari. És una
gran experiència que fa que
aprenem molt sobre nosaltres mateixos i els companys a més de promoure
aquest intercanvi entre les
diferents cultures vinculades a la mar. La mar ens
revela la veritable identitat
de cadascú.
Aquest cap de setmana
Festina Lente, que en llatí
significa "afanya't lentament" ens transportarà
amb ritme i cadència als
capricis del vent de la
Ràpita.

www.mesebre.cat
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