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Nova manifestació del moviment veïnal, amb una bicicletadaFira Agrícola Ramadera i Industrial

El RACC torna a aixecar la veu contra la situació de l'N-
340, que considera "inadmissible". El subdelegat del
govern espanyol a Tarragona, Emilio Ablanedo, ha res-
post assenyalant una reducció dels accidents mortals i de
les víctimes. I que “les mesures estan funcionant”. Enmig
del debat, ahir dijous va haver-hi un altre accident greu, a
Alcanar, amb un ferit de consideració. La imatge corres-
pon a un accident en el tram ebrenc de l’N-340, de la set-
mana passada. (ERIC LEÓN) P2

Enfrontament entre l’Estat i el 
RACC per la sinistralitat a l’N-340

Móra la Nova és l’escenari aquest cap de setmana d’un gran esde-
veniment multisectorial. L’escriptor riberenc Andreu Carranza fou
ahir dijous l’encarregat de donar el tret de sortida
a la Fira moranovenca. P8,12 i 13

185 anys de Fira moranovenca Tortosa
Es rehabilita l’antiga
estació del Carrilet
com a nou espai
Jove. P4

Amposta
La Festa del Mercat,
a l’inventari del
Patrimoni Festiu de
Catalunya. P5

La Ràpita
Subvenció de Turisme
al projecte de la
Base Nàutica al
Trabucador. P6

Avui és notícia



DIVENDRES 21 
D’OCTUBRE

DE 20162

diarimés
ebre

www.mesebre.catwww.mesebre.cat
OPINIÓ

mésmésdiari

ebre
Edita:

Limicola, SL
DL: T-1610/2001 - ISSN: 1579-5659  

MÉS EBRE

Direcció:
Isabel Carrasco

Direcció de continguts i redacció:
Michel Viñas

Premsa:
Maria Parra

Disseny i maquetació
Jesús Ruiz

Versió ‘on line’:
Dani Mayandia

COL·LABORADORS

Edward Carter
Sergi Queral
Joaquin Celma

Rosa Vandellós Lleixà
EbreDrone
Ana Balart
Repoart

Salva Balart

Publicitat:
publicitat@mesebre.cat

610 20 33 25
Administració:
Susana Maria

distribució@mesebre.cat
Impressió
Imprintsa

Mitjans Grup Més Ebre:
Canal terres de L’Ebre

(Canal 34 TDT)

C/ Cervantes, 13
43500 - Tortosa (TARRAGONA)

Tel.: 877 180 170
www.mesebre.cat

L’opinió del diari queda reflectida
exclusivament a través de l’edito-
rial. Els articles de la secció d’o-
pinió expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa seus

necessàriament.
ELS ARTICLES ANÒNIMS NO

SERAN PUBLICATS A MÉS EBRE

15.000 exemplars 

El moviment veïnal AP7 Gratuïta JA! ha organitzat una bicletada per
demà dissabte a les 10.30 h, Ampolla-Camarles-Ampolla-Rotonda
Autopista. “Per una nacional 340 digna, sense 11 rotondes ni 66 kms
linia doble continua. Prou!!!”

Setmana moguda
El RACC torna a aixecar la veu contra la situació de l'N-340, que consi-
dera "inadmissible". Segons l’ACN, l'entitat ha recriminat al govern
espanyol que, "després d'anys de denúncia" i mentre no es dóna cap
solució a "l'excessiva saturació de la via", des del mes de setembre de
2015 a l'actualitat, 9 persones més han perdut la vida en aquesta carre-
tera a Catalunya en 7 accidents mortals, -7 de 9 a les comarques del
Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre-. Tenint en compte que en 5 d'a-
quests 7 accidents mortals de trànsit hi ha involucrat un camió, el RACC
torna a demanar que es desviï "obligatòriament" els camions de l'N-340
a l'AP-7, amb una bonificació del 50% en el preu del peatge.
Per la seua part, el col·lectiu de transportistes agrupats a la Federació
Empresarial d’Auto-Transport ha alertat que no està d’acord amb la solu-
ció que proposa el RACC. Els transportistes reclamen que l’autopista sigui
gratuïta. El col·lectiu de camioners ha puntualitzat que la situació de l’N-
2 i la de l’N-340 són diferents, “tal i com han reconegut des de la
Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya” i
ha posat en dubte les declaracions del president del RACC segons les
quals la solució que proposa el club automobilístic és acceptada pel terri-
tori.

Resposta govern espanyol
El subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Emilio Ablanedo, ha res-
post als retrets del RACC assenyalant una reducció dels accidents mortals
i de les víctimes a l'N-340 aquest any. Segons les dades de la Unitat de
Carreteres del Ministeri de Foment, al tram de l'N-340 del Camp de
Tarragona i les Terres de l'Ebre, “la mortalitat s'ha reduït un 80%
enguany”. Ablanedo ha detallat que “de 15 morts en el 2015, s'ha pas-
sat a 2 morts en els tres primers trimestres de 2016. També s'han reduït
un 70% les topades entre vehicles en el tram que s'ha pintat amb doble
línia continua. De 9 accidents frontals en el 2015, s'ha passat a 2”.
Segons també informa l’ACN, el subdelegat ha lamentat que se'ls acusi
de "passivitat" davant la problemàtica de l'N-340 i ha insistit que “les
mesures impulsades per Foment (com és la doble línia continua, les
rotondes, les bandes sonores rugoses i la limitació de velocitat a 80
km/h) estan funcionant”.

El moviment veïnal AP-7 Gratuïta JA!
organitza una bicicletada

DEMÀ DISSABTE

La Presidenta del Consell Comarcal del Montsià, Carme Navarro i la
Presidenta de l’Àrea d’Atenció a les Persones del Consell Comarcal
del Montsià, Susanna Sancho, van assistir a la XXV Trobada de Dones
del Montsià, celebrada als Muntells. També han presidit l’acte, la Sra.
Carme Valls, Coordinadora de l’Institut Català de les Dones a Terres
de l’Ebre; la Sra. Berna Sabater, com a representant de l’EMD dels
Muntells, la Sra. Ma José Ferrando, regidora del  municipi i la Sra.
Lucrècia Tomàs, presidenta de l’Associació de Dones dels Muntells.
La trobada, organitzada per l’Associació de Dones dels Muntells, fou
un èxit d’organització i va comptar amb la participació de més de 200
dones procedents de tots els municipis del Montsià. 

XXV Trobada d’Associacions de Dones
del Montsià

ALS MUNTELLS

Editorial
Piulada i repiulada

La piulada de Mariano Rajoy a través del seu compte de Twitter manifestant: «És increïble que a hores d'ara encara hem de reivindicar un dret com el de la llibertat
d'expressió. La meva solidaritat amb Felipe González". Aquesta piulada feia referència al fet que estudiants de la Universitat Autònoma de Madrid impedissin una con-
ferència de l'expresident Felipe González. La repiulada per part del president de la Generalitat, Carles Puigdemont no ha trigat gaire i, reproduint exactament la matei-
xa expressió del president en funcions reivindicant la llibertat d'expressió ha donat suport a Carme Forcadell, presidenta del Parlament, amb un acabament diferent: "La
meva solidaritat amb Carme Forcadell". Recordem que aquest dimecres la fiscalia de Catalunya va presentar una querella contra la presidenta del Parlament per per-
metre la votació de les conclusions de la comissió d'estudi del procés constituent. D’altra banda, què fer aquest cap de setmana? La Fira Agrícola, Ramadera i Industrial
de Móra la Nova compleix 185 anys i si encara no la coneixeu, aprofiteu aquest cap de setmana per visitar-la perquè està més viva que mai. Cultura, tradicions, músi-
ca, oci, xerrades... un aparador on trobaràs de tot i per tots i totes. A Tortosa i l'Aldea també podem anar de tapes, però ens hem d'afanyar que això ja s'acaba!

L’Ajuntament d’Alcanar ha impulsat un concurs d'idees, en forma
d'avantprojecte, per a la contractació de la redacció del projecte
bàsic de rehabilitació i ampliació del teatre-auditori "José A.
Valls", per sistema de concurs de projectes, amb intervenció de
jurat i per procediment obert.

Alcanar treu un concurs d’idees per a redactar
el projecte bàsic de rehabilitació i ampliació

del teatre-auditori

HO DIU EL SECRETARI D’ESTAT D’INFRAESTRUCTURES

El Secretari d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge del Ministeri de
Foment, Júlio Gómez-Pomar, ha assegurat que la Generalitat "podria prohi-
bir demà mateix de manera exclusiva el trànsit de vehicles pesats per l'N-
340". Segons l’ACN, en una entrevista aquest dijous al matí a Rac1,
Gómez-Pomar ha afirmat que les competències de trànsit i de circulació les
té en exclusiva el Govern i ha considerat que és "inadequat" que el RACC
hagi recriminat al govern espanyol la sinistralitat d'aquesta via. El número 2
de Foment ha detallat que fa temps que el seu ministeri treballa amb la
Generalitat "per articular una sèrie de mesures que facilitin el desdoblament
de la via" i que es podran "implementar en un termini breu". "El que volem
és que es desviïn obligatòriament els vehicles pesats als trams conflictius
però aquesta mesura requereix consens amb els alcaldes del territori, amb
qui està parlant la Generalitat", ha explicat.

Foment afirma que la Generalitat "podria
prohibir demà mateix el pas de camions 

per l'N-340"
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Visita a les obres del nou edifici de la Generalitat
Consell de Direcció, aquesta setmana

En un pla per transformar el model econòmic de les Terres de l'Ebre

El delegat del Govern,
Xavier Pallarès, juntament
amb els representants
territorials que conformen
el Consell de Direcció, han
comprovat aquest dimarts,
abans de la reunió ordinà-
ria mensual, l’estat de les
obres del nou edifici de la
Generalitat a Tortosa (a la
imatge). Les obres “conti-
nuen avançant dins els ter-
minis previstos per acabar
l’obra civil entre finals d’a-
quest 2016 i primers de
2017, quan començaran
amb l’equipament interior,
per poder entrar en fun-
cionament el segon
semestre del 2017 i cen-
tralitzar tots els serveis per
facilitar i millorar l’atenció
a la ciutadania”. D’altra
banda, la sessió del Consell
de Direcció ha fet un repàs
a les diverses actuacions
dels departaments, entre
els quals hi destaca el
debat per definir, o bé la

creació d’una Taula de
Mobilitat (TM), o bé la
creació d’una Autoritat del
Transport Metropolità
(ATM). En aquest sentit, el
delegat del Govern ha
explicat que “la constitu-
ció d’una ATM suposa un
nou consorci, que la RSAL
(Llei de racionalització i
sostenibilitat de
l’Administració Local) no
permet actualment, i que
hauria de tenir un 85% de
participació de la
Generalitat i un 15% dels
ajuntaments i consells
comarcals, per tant, les
limitacions jurídiques i
econòmiques són molt
importants i només seran
superables amb el suport i
el consens de tot el territo-
ri, mentre que la Taula de
Mobilitat és una eina més
viable i eficaç”. De
moment, el Govern estu-
dia quina de les dues
opcions genera més con-

sens i sigui més fàcil de
gestionar “ja que també
caldrà valorar si l’ATM ens
solucionarà els problemes
del transport ferroviari si
Renfe no fa la inversió de
desdoblar la via, entre d’al-
tres qüestions que estu-
diem i posem a debat per
arribar al màxim consens”.
Al mateix temps, el
Govern també està valo-

rant quina és la millor solu-
ció per a l’actual situació
dels animals salvatges de
l’Illa dels Bous, que han
patit les conseqüències de
manca de menjar a causa
de la sequera. El delegat
ha explicat que estan valo-
rant la possibilitat “de
mantenir-los a l’Illa, on
han viscut tota la vida, i
estudiar com separar-los,

mascles i femelles, per
controlar la reproducció, ja
que l’espai és limitat i no
pot assumir més exem-
plars”. Amb tot, Pallarès
ha destacat que es tracta
d’animals salvatges. Cal
ser previsors a l’hora d’a-
propar-se i això impedeix
que siguin traslladats o
reubicats a d’altres espais
sense vulnerar la llei.

* IN I C I AT I VA - E L S
VERDS A LA TERRES
DE L’EBRE ha reclamat
al Govern de la
Generalitat que prioritzi
la construcció del nou
hospital  previst a
Tortosa. Tal com infor-
ma Andreu Caralt al
Diari de Tarragona, la
promesa del conseller
Comín de construir un
nou edifici hospitalari al
Joan XXIII, per al 2021,
amb una inversió míni-
ma de 48 milions d’eu-
ros, ha provocat la
reacció immediata dels
ecosocialistes ebrencs.
«A Tarragona tenen tot
el dret de disposar
d’instal·lacions sanità-
ries, però no ens sem-
bla bé que s’oblidi i
s’ignori la previsió del
nou hospital de
Tortosa», va dir , Jordi
Jordan, recordant que
al Camp ja hi ha un
hospital nou, el de
Reus. 

Més notícies

El Consorci de Polítiques
Ambientals de les Terres de
l'Ebre (COPATE) ha pre-
sentat, aquest dilluns, el
Projecte d'Especificació i
Competitivitat Territorial
(PECT) de la Reserva de la
Biosfera ebrenca. Segons
l’ACN, es tracta d'un pla
revulsiu per canviar el
model econòmic del terri-
tori. El formen 12 opera-
cions (més 1 de coordina-
ció) concentrades en qua-
tre eixos: l'E-territori, el
Rural Smart Energy, els
sectors líder i la innovació.
L'objectiu de les diferents

iniciatives és assolir una
administració més partici-
pativa, noves maneres de
promocionar el patrimoni
cultural, un model energè-
tic rural autosuficient i sos-
tenible, revulsius en els
sectors econòmics líders
(sobretot el turisme, l'agro-
alimentació i el moble), i la
implantació d'eines inno-
vadores com un FabLab
ebrenc, una fàbrica de ser-
veis. Les propostes del
PECT s'han de desenvolu-
par en tres anys. Està lide-
rat pels quatre consells
comarcals -el del Baix Ebre

en fa de gestor-, els princi-
pals ajuntaments, com
Tortosa i Amposta, i els
centres de recerca i d'inno-
vació del territori. En total,
el PECT s'ha pressupostat
en 4,096 milions d'euros.
Es preveu que estigui cofi-
nançat en un 50% per fons
FEDER, que la Diputació es
faci càrrec del 12% del
cost i la resta, més d'un
milió i mig, es cobrirà amb
recursos propis de les enti-
tats públiques i privades
que l'impulsen. Si s'acon-
segueix el finançament es
posarà en marxa al juliol de

2017 i s'ha de desplegar en
tres anys. El vicepresident
del COPATE en l'Àrea de la
Reserva de la Biosfera,
Alfons Montserrat, ha des-
tacat que hi ha darrere del
projecte una feina "àmplia
i transversal". "L'objectiu
és buscar el canvi de model
econòmic territorial en
favor del coneixement la
innovació i la generació
d'activitat econòmica i cre-
ació d’ocupació de qualitat
procurant incidir les Terres
de l'Ebre en un grup d'eco-
nomies territorial dinàmi-
ques".

El COPATE invertirà més de 4 MEUR

EN UN MINUT
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La Diputació de Tarragona ha anunciat aquest dimecres
que el Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2017-2020 s’enfi-
larà als 80 MEUR -un 60% més que l’actual, que ha estat
de 50 MEUR- per impulsar l’economia local i propiciar “la
sortida de la crisi”. 
El seu president, Josep Poblet, ha subratllat que el PAM
“més gran que s’ha aprovat mai” concentrarà la injecció
econòmica en els dos primers anys -amb 60 MEUR- i per-
metrà als ens locals, per primer cop, emprar els recursos
per regularitzar els comptes i eixugar dèficits generats
durant l'exercici.

La Diputació injectarà 
80 MEUR als municipis

Amb el PAM 2017-2020

EN UN MINUT

*L’AJUNTAMENT DE
TORTOSA ha fet aquesta
setmana els treballs d’as-
faltat de l’accés al cemen-
tiri municipal, des dels
carrers Camarles i Sant
Jordi, al barri de Sant
Llàtzer. Per aquest motiu,
l’accessibilitat al cementiri
estarà restringida i el pas
de vehicles regulat per la
Policia Local.

*MANOLO TOMÀS, per
la seua lluita pel Riu Ebre,
ha estat guardonat amb el
Premi Grifonet 2016 que
convoca Òmium Cultural
Terres de l’Ebre. 

*LA SÉNIA gaudirà aquest
cap de setmana de la IV
Festa del Moble, que
coincidirà amb la VIII Fira
d’Artesania de la Fusta.

*EL FESTIVAL DE
MÚSICA EN TERRES DE
CRUÏLLA presenta canvis
important amb l’intent
buscarà vincular la música
amb una temàtica que
potser la literatura, la
dansa les arts o la vida
quotidiana. 

*NÚRIA PARLON estarà a
l'estand del PSC a la fira
de Móra la Nova. Demà
dissabte a les 18,30h.

*El PSC de Tortosa pre-
senta una moció per a que
l’Ajuntament insti a la
Generalitat de Catalunya
a la creació immediata de
l’Autoritat Territorial de la
Mobilitat de les Terres de
l’Ebre. Els socialistes
demanen també la recu-
peració i revisió del pla
director de mobilitat i
desenvolupar totalment el
sistema de gestió d’inte-
gració tarifària a les Terres
de l’Ebre.

*LA BIBLIOTECA TRINI-
TARI FABREGAT
d’Alcanar va acollir dilluns
la presentació del projecte
d’aprenentatge i servei
“Aprenem Junts” que
desenvolupa l'Institut Sòl-
de-Riu amb la col·labora-
ció de l'Ajuntament i enti-
tats locals. Es tracta d'una
iniciativa on els estudiants
de 4t d’ESO dedicaran
hores lectives com a
voluntaris socials en diver-
ses accions. El principal
objectiu és mostrar als
joves la importància de
realitzar tasques de volun-
tariat per ajudar als veïns.

Més
notícies

El cap de setmana passat i el proper, dies 22 i 23 d’octubre, té lloc a l’Aldea l’A Ruta de
Tapes de Tardor amb els restauradors:  Bar Coco Cafè, Bar Pòdium, Restaurant La Llar i
Pizzeria les Xiques ofereixen dos tapes per establiment. Recordem que heu de tenir la but-
lleta emplenada amb els 4 bars que hi participen per entrar al sorteig del Xec Regal per
valor de 100 Euros. 
L'horari per realitzar la Ruta serà de 11.30 a 14.30 h als matins i de 18 a 22 h per la tarda.
Les butlletes segellades s'hauran de dipositar a l'ajuntament de l'Aldea fins al 28 d'octu-
bre de 2016. 
El sorteig s'efectuarà 20 minuts abans del plenari de desembre de 2016 al saló de plens de
l'Ajuntament.
I com a novetat tens una opció més de premi així que agafa el mòbil i fes-te una foto
simpàtica menjant les tapes a qualsevol dels bars de la ruta i penja-la al facebook
d'InfoAldaia amb l'etiqueta #lAldea_rdt. “La foto més guapa s'emportarà un lot de pro-
ductes de proximitat”.

l’A Ruta de Tapes de Tardor
A l’Aldea, també aquest cap de setmana

Dins els marc de “18 mesos, 18 xerrades” on des de Tortosa x la Independència s’or-
ganitza un cicle de xerrades mensuals per explicar els beneficis de la independència de
Catalunya i ampliar la base social en favor de la mateixa, el proper dimecres, dia 26
d’octubre de 2016, organitza la taula rodona “I ara què”, amb els següents ponents:
Jordi Turull, Partit Demàcrata Europeu i Català. Diputat al Parlament de Catalunya.
President del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Toni Castellà, coordinador nacional de
Demòcrates per Catalunya. Diputat al Parlament de Catalunya per Junts pel Sí; Gabriela
Serra, CUP, diputada al Parlament de Catalunya per Unitat Popular-Procés Constituent
i Ferran Civit, president camp de Tarragona d’ERC. Diputat al Parlament de Catalunya
per Junts pel Sí. Aquesta taula rodona estarà moderada pel periodista, Josep Mª Arasa,
director de Canal Terres de l’Ebre i Ebredigital.cat. La taula rodona tindrà lloc dimecres
26 d’octubre a les 20 h a la Sala petita de l’Auditori de Tortosa.

Tortosa x la Independència: ‘18 mesos, 18 xerrades’

La propera serà dimecres 26 a les 20 h, a l’Auditori Felip Pedrell

L'Ajuntament de Tortosa
està acabant d'enllestir
els treballs per convertir
l'antiga estació del
Carrilet, al barri del
Temple, en el nou Espai
Jove 'lo Carrilet', donant
compliment a allò que
estava previst en el Pla
d'Actuació Municipal
2015/2019. El nou equi-
pament centralitzarà els
serveis que es presten als
joves al municipi, esdeve-
nint una oficina de ser-
veis i de dinamització
juvenil alhora. A la imat-
ge, l'alcalde, Ferran Bel,
la regidora de Joventut,
Cristina Girón, i el regidor de barri, Emili Lehmann, que han fet aquest dilluns una visi-
ta a les noves instal·lacions, que seran operatives el proper mes de desembre.
L'emblemàtic edifici del barri del Temple acollirà un espai més ampli i amb més serveis
que el que fins ara disposava l'Ajuntament al Centre Cívic Ferreries. El nou Espai Jove
'lo Carrilet' aposta amb aquest equipament per aglutinar els serveis d'atenció a la
joventut que s'ofereixen des de les diferents administracions a més de ser un espai de
trobada a la ciutat per a aquest col·lectiu.
Aquest espai era reclamat, fins i tot amb signatures, perquè acabés sent el Casal de
Jubilats del Temple. L’alcalde va aclarir que no és l’adequat perquè no té ascensor i dis-
posa de dues plantes. A més, va informar que l’Ajuntament està treballant per ubicar
un espai per l’Associació de Veïns i per altres entitats del barri del Temple. 

Tortosa rehabilita 
l'antiga estació del Carrilet 
Com a nou Espai Jove a la ciutat

Els dissabtes 22 i
29 d'octubre se
celebra la 13a edi-
ció del Cucafera
Folk, la Mostra de
Folklore Popular de
Tortosa, que orga-
nitza la Colla Jova
de Dolçainers, amb
el suport de
l'Ajuntament, i que
va néixer amb
l'objectiu de difon-
dre les costums i
tradicions en l'àm-
bit de la cultura
popular i dinamit-
zar el sector asso-
ciatiu en l'àmbit dels instruments de música i la imat-
geria festiva. Després del parèntesi de l'any passat, la
mostra adopta a partir d'enguany una periodicitat
biennal.
Els actes comencen demà dissabte 22 al matí, a les
12.30h, amb el pregó a càrrec de Carme Murall
Moreira, neta del folklorista Joan Moreira, en reconei-
xement a la tasca de la família en l'aportació d'un
important patrimoni documental en l'àmbit de la cultu-
ra popular i tradició tortosina.

Tortosa celebra la 
13a "Cucafera Folk"

Mostra de Folklore Popular
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*AMPOSTA: el 27
d'octubre, l'auditori
municipal d'Amposta
serà l'escenari del
Fòrum Amposta
Empresa (#FAME2016),
que enguany arriba a la
cinquena edició. Com
cada any, aquesta tro-
bada servirà per com-
partir experiències
emprenedores d'èxit
d'Amposta i del conjunt
de les Terres de l'Ebre,
així com també inclourà
una ponència estrella,
que posarà punt i final
al Fòrum.  En concret,
enguany serà el perio-
dista Antoni Bassas qui
impartirà aquesta
xerrada.
*L'ALCALDE ADAM
TOMÀS i el director de
la Representació de la
Comissió Europea a
Barcelona, Ferran
Tarradellas; participaren
dimecres al diàleg
‘Quina Europa vols?'
que abordà els reptes
de futur de la Unió
Europea amb els ciuta-
dans de la capital del
Montsià.

Més 
notícies

La direcció general de
Cultura Popular, Associacio-
nisme i Acció Cultural del
departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya
ha comunicat a l'Ajunta-
ment d'Amposta la inclusió
de la Festa del Mercat a la
Plaça dins l'Inventari del Pa-
trimoni Festiu de Catalunya.

Es l’inici del procés perquè
el departament de Cultura
catalogui aquesta festa de
recreació històrica dins el
Patrimoni Festiu de Cata-
lunya.
Segons nota de l’Ajunta-

ment ampostí, l'alcalde,
Adam Tomàs, s'ha mostrat
molt satisfet amb la inclusió

a l'Inventari del Patrimoni
Festiu de Catalunya. 
"És un primer pas per fer
créixer encara més aquesta
festa de recreació històrica i
convertir-la en un pol d'a-
tracció de visitants d'arreu
del país", ha assenyalat l'al-
calde de la capital del
Montsià.

L’Audiència de Tarragona ha condemnat un jove a una
pena de dos anys de presó per haver mantingut rela-
cions sexuals amb una nena de 12 anys l’agost del
2012. Segons la sentència a què ha tingut accés l’ACN,
el processat, que aleshores tenia 19 anys, es va trobar
la menor a un parc de Roquetes i, sota un fals pretext,
la va dur fins al seu domicili d’Amposta. Allà l’acusat li
va començar a treure la roba i van mantenir relacions
sexuals “tot i que ell sabia que tenia 12 anys”, subrat-
llen els magistrats. Com a conseqüència d’aquests fets,
la nena es va quedar embarassada i, posteriorment, es
va sotmetre a un avortament. Després que les parts
arribessin a un acord de conformitat abans del judici, el
tribunal ha condemnat el jove per un delicte d’abusos
sexuals a menors de 13 anys, en aplicació de l’anterior
Codi Penal. Els magistrats han apreciat la concurrència
d’un error de prohibició vencible, atès que el noi des-
coneixia que la seva conducta era delictiva.
El jove tenia 19 anys i la menor tenia 12 anys i 11
mesos quan es van produir els fets, l’agost del 2012.
En aquell moment, l’edat de consentiment sexual a
l’estat espanyol estava fixada en 13 anys, per la qual
cosa el noi va incórrer en un delicte d’abusos. L’última
reforma del Codi Penal ha elevat l’edat de consenti-
ment fins als 16 anys.

La Festa del Mercat, a l'Inventari
del Patrimoni Festiu de Catalunya

Presó per mantenir
relacions sexuals amb una

nena de 12 anys

Festa de recreació històrica de la capital del Montsià A Amposta, a l’agost del 2012

“La nena es va quedar embarassada i,
posteriorment, es va sotmetre a un

avortament”
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Inici dels controls per reduir la
contaminació acústica

A Deltebre

El projecte de desenvolupament
econòmic local Montsià Actiu,
impulsat per tots els ajunta-
ments i el Consell Comarcal del
Montsià, es prepara per reunir
les comissions en el marc de les
quals es crearan propostes a
implementar a mig i llarg termi-
ni per dinamitzar econòmica-
ment la comarca i generar llocs
de treball dignes i decents. La
primera comissió es reuneix el
proper 2 de novembre. Les
comissions asseuran en una
mateixa taula: empreses, insti-
tucions públiques, comunitat educativa i ciutadania del Montsià per establir conjun-
tament propostes concretes d’actuació. L’objectiu és delimitar una estratègia territo-
rial real que generi treball decent; obri la possibilitat de crear noves activitats econò-
miques, apuntali les ja existents i perfili una oferta educativa de qualitat que faciliti la
retenció de les persones joves i tinguin opcions de desenvolupar el seu projecte de
vida al territori.

Aquesta darrera setmana l'Ajuntament de Deltebre, mitjançant el cos de la Policia
Local, ha engegat els controls per tal de disminuir “els molestos sorolls que causen,
prioritàriament, els ciclomotors i motocicletes que infringeixen la normativa a causa
de l’ús de tubs d’escapament no homologats o amb deficiències”.
En aquest sentit, s’ha adquirit un sonòmetre per tal de poder realitzar les inspec-
cions i comprovar, per tant, que els vehicles no sobrepassin els decibels establerts
per la llei. L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha manifestat que “el soroll de les moto-
cicletes és una de les problema ̀tiques que més afecten a la convive ̀ncia ciutadana
de manera que constantment rebem queixes sobre l’elevada contaminació acústica
que causen els vehicles que no compleixen amb la normativa”.
En la mateixa línia, el regidor de Seguretat, Mobilitat i Acció Comercial, Francisco
Castro, ha explicat que “a partir d’ara els conductors s’hauran d’adaptar a la llei
actual per tal de no seguir causant molèsties als veïns i veïnes del municipi”. Segons
la nota de l’Ajuntament, el primer dia dels controls, un 60% de les motos inspec-
cionades van ser sancionades.
Paral·lelament, aquest mes també es posara ̀ en marxa una campanya de sensibilit-
zació per tal que els conductors redueixin la velocitat en que ̀ circulen pels carrers
del municipi.

Montsià Actiu obre 
Comissions de Treball Participatives 
Dins del projecte de desenvolupament econòmic local 

La Rap̀ita sera ̀ la seu de la quarta edició dels Premis Cambra, que convoca la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa. Enguany s’entregaran en una
gala el proper 24 de novembre per primera vegada fora del Baix Ebre. Els guardons,
que són bianuals i es lliuren de forma itinerant, tenen com a objectiu estimular, donar
suport i alhora agrair l’esforc ̧ de les empreses en quatre àmbits: la internacionalitza-
ció, la responsabilitat social empresarial, la innovació i la millor estratègia i iniciativa.
També es faran dos Reconeixements que atorgara ̀ directament el jurat a proposta de
les diferents associacions empresarials, comercials i turístiques. Aquest dimarts s’han
presentat els Premis Cambra 2016 en un acte al Museu de la Mar de l’Ebre de la
Rap̀ita que ha comptat amb la presència del president de la Cambra de Comerç de
Tortosa, Jose Maria Chavarria, el director gerent de l’ens, Francesc Minguell, el vice-
president, Vićtor Brunet, i l’alcalde de la Ràpita, Josep Caparroś (a la imatge).

La Ràpita serà la seu de la quarta
edició dels Premis Cambra

El proper 24 de novembre

La direcció general de Turisme de la Generalitat ha concedit una subvenció de
200.000 euros a l’Ajuntament de la Ra ̀pita per tal de tirar endavant el projecte de
construcció d’una Base Na ̀utica al Trabucador. Es tracta d’un equipament essencial
per condicionar l’espai natural més visitat del Delta de l’Ebre i que té un gran poten-
cial com a destinació de referència per als amants de les activitats aquàtiques. La sub-
venció que ha tramitat i aconseguit l’Ajuntament de la Ràpita permet cobrir la mei-
tat del cost pressupostat en el projecte ba ̀sic, i l’equip de govern treballarà per acon-
seguir me ́s finançament d’altres fonts, al temps que ha encetat els tràmits per obte-
nir en concessió la titularitat de l’espai, tenint en compte que es troba en domini
marítim-terrestre. S’espera poder tirar endavant el projecte i intentar que sigui una
realitat per a la temporada turística del 2018.

Subvenció per al projecte de la 
Base Náutica al Trabucador 

De Turisme, 200.000 euros. L’ajuntament rapitenc segueix els tràmits
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*DegusTA TERRA ALTA
ofereix nous menus de
tardor i hivern en vuit res-
taurants de la comarca:
Miravall (Batea), la
Fontcalda, Ginebrals i
Piqué (Gandesa), Miralles
(Horta), la Catedral de Vi
(El Pinell) i Nou Moderno
(Vilalba).

*XXII CONCURS DE
FOTOGRAFIA DE LA
TERRA ALTA. Termini
d’admissió d’obres: 30 de
desembre. Tramesa:
Personalment o per
correu al Consell
Comarcal de la Terra Alta.

*ASCÓ: Les entitats orga-
nitzadores de les Jornades
Empresarials comarcals
Empresa i Territori que es
van celebrar el passat 12
de maig al Centre de
Formació Josep Mur II han
presentat aquest dimarts
al Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre les conclu-
sions que s’han extret de
les trobades.

Més
notícies

El Consell Comarcal de la Terra Alta ha
organitzat una sessió de treball per a dis-
senyar un dispositiu d’inserció, formació i
orientació laboral a la comarca. En el
decurs de la jornada s’han presentat els
principals resultats d'un seguit d'entrevis-
tes i del treball de camp fet fins a la data
per dissenyar aquest instrument. La sessió
ha comptat amb una assistència de 16
persones, vinculades a l’Administració
local, a la comunitat educativa, a les
empreses i a les entitats socials compro-
meses amb el territori i “amb els reptes de
reactivar l’economia i de crear ocupació”.

La Terra Alta impulsa un dispositiu d’inserció,
formació i orientació laboral

Amb el repte de reactivar l’economia
El portaveu del grup comarcal
d’Esquerra Republicana de Catalunya
al Consell Comarcal de la Ribera
d’Ebre, Francesc Barbero, ha celebrat
que ‘la Conselleria d'Economia hagi
recollit la sensibilitat del territori i
s'augmenti fins al 20% el Fons territo-
rial que es derivarà del nou impost
sobre el risc mediambiental de la pro-
ducció, manipulació i transport, custò-
dia i emissió d’elements radiotòxics’.
Barbero s’ha mostrat esperançat en què ‘aquest impost no segueixi el
mateix camí que les anteriors propostes d'impost nuclear anul·lats pel
Tribunal Constitucional i que pugui veure la llum i entrar en vigor com
abans millor’. Pel portaveu republicà ‘el Fons, que aportarà 12 milions
anuals, ha de servir per revertir l'actual tendència de despoblació de la
comarca i tirar endavant projectes potents’.

“El nou impost ambiental ha de servir
per revertir la despoblació que patim”
‘Gravarà els riscos mediambientals d’elements radiotòxics’

Aquest dimarts, 18 d’octu-
bre, el delegat del Govern a
les Terres de l’Ebre, Xavier
Pallarès, ha presidit, junta-
ment amb el director de
l’IDECE, Joan Martín, el
lliurament dels guardons de
la 5a edició del Premi
IDECE per a fomentar la
projecció de les Terres de
l’Ebre. En aquesta 5a edició
hi han participat un total de
24 treballs, que consoliden
la implicació de l’alumnat
dels diversos instituts de les
quatre comarques ebren-
ques. 
“La toponímia asconenca en l’obra de Carmel Biarnés i Andreu Carranza. Proposta
de rutes literàries” de Montserrat Ferrús d’Ascó i estudiant a l’Institut de Flix (a la
imatge), ha estat el treball guanyador d’aquesta nova edició del Premi IDECE, que
ha rebut el primer premi dotat amb 1.500€.
El segon premi, dotat amb 1.000 €, ha estat per al treball “La història submergida
del Delta de l’Ebre”, de Mar Mateu de l’Institut Els Alfacs de la Ràpita; mentre que
el tercer premi també ha estat per a un altre alumne del mateix institut, Guillem
Garriga pel treball “Reciclar per reutilitzar les petxines de mol·luscs. Una oportuni-
tat de negoci que ens dóna la mar de l’Ebre”, dotat amb 700€.
I, finalment, el quart premi dotat amb 500€ ha estat per l’obra “52 x 52” de Laura
Castell d’Ulldecona i estudiant de l’Institut Joaquim Bau de Tortosa.

Montserrat Ferrús d'Ascó 
guanya el V Premi IDECE

Premi per fomentar la projecció de les Terres de l’Ebre
L’escriptor riberenc
Andreu Carranza fou
ahir l’encarregat de
donar el tret de sorti-
da a la 185 edició de
la Fira Agrícola,
Ramadera i Industrial
de Móra la Nova que
se celebrarà fins diu-
menge. La regidora
de Fires Míriam
Vinaixa va dir que
“Carranza és un
escriptor reconegut
del nostre territori i
arreu del país, així
que s’hi adiu total-
ment amb la filosofia
que des de l’any pas-
sat volem donar al
pregoner, un personatge conegut però que no sigui de
l’àmbit polític”. Un altre nom important de les fires
serà el del grup Oques Grasses que actuarà demà dis-
sabte a la nit. El concert, on el grup presentarà el seu
darrer treball ‘You poni’, tindrà lloc al polígon Els
Aubals, la mitjanit de dissabte. L’entrada anticipada es
pot adquirir a l’Ajuntament al preu de 5 euros.
La fira va obrir portes aquest dijous al recinte firal de la
població i els voltants d’aquest, amb més d’un cente-
nar d’expositors.

Andreu Carranza va inaugurar
la Fira de Móra la Nova

Ahir dijous
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*AVUI DIVENDRES, té
lloc la XIX Trobada
d’Economia de les Terres
de l’Ebre que organitza el
Departament d’Economia
de la Facultat d’Economia
i Empresa de la URV i la
Càtedra d’Economia Local
i Regional del campus
Terres de l’Ebre. Enguany
la jornada tracta temes tan
actuals com la desigualtat,
la pobresa i l’exclusió
social.

*”FORA PRIVADA DE LA
PÚBLICA". Manifestació
per demà (18h). Des del
Grup de Treball en
Defensa de la Sanitat
Pública de Tarragona
“rebutgem l'activitat pri-
vada als centres públics
perquè empitjorarà l'as-
sistència, augmentarà les
llistes d'espera, farà que
els drets sanitaris depen-
guin dels recursos econò-
mics, mercantilitzarà la
salut i facilitarà la corrup-
ció”.

Més
notícies

El Consell Consultiu de les
Dones, òrgan de participa-
ció ciutadana del Consell
Comarcal del Baix Ebre, ha
convocat la celebració del I
Congrés de Dones del Baix
Ebre, que se celebrarà el 19
de novembre a Tortosa amb
la participació de represen-
tants de totes les associa-
cions de dones de la comarca.
Aquest primer congrés reivindicarà el treball, molt cops menystingut i a voltes obli-
dat, que han protagonitzat les dones del Baix Ebre en el transcurs dels segles XIX i
XX. En el marc del congrés es presentarà l'exposició "Més enllà del silenci: oficis i
dones rellevants del Baix Ebre", promoguda pel Consell Comarcal del Baix Ebre.

I Congrés de Dones del Baix Ebre
Convocat per al dia 19 de novembre, pel Consell Comarcal

El portaveu del grup municipal Acord per Godall,
Alexis Albiol, ha denunciat, una vegada més, “la
manca de transparència i de rigor del govern muni-
cipal del PSC-PP de Godall. Governen com si
l’Ajuntament fos la seva finca particular, amb acti-
tuds pròpies de la vella política, fet que els porta a
cometre despropòsits com convocar de manera irre-
gular el Ple”. Albiol ha explicat que Acord per Godall
va registrar un recurs de reposició per no convocar
el darrer Ple Municipal amb dos dies d’antelació, tal
com és obligatori, segons la Llei de bases i règim
local 7/1985. Així, segons Albiol, el passat 7 d’octu-
bre, al voltant de les 20 h, el govern municipal for-
mat per PSC-PP, va notificar a l’únic grup de l’opo-
sició, Acord per Godall, que la convocatòria de la
Sessió Ordinària del Ple se celebraria el dilluns 10
d’octubre a les 20.30 hores. El Ple no es va dur a
terme perquè la Llei 39/2015 fixa que els dissabtes es consideren inhàbils, i tal com
reconeixia la mateixa alcaldessa en un acord de resposta al recurs “no s’havia con-
vocat ni en temps ni forma correctes”. Albiol, després de manifestar que “és incom-
prensible que el secretari de la corporació no conegui l’aplicació d’aquesta Llei”, ha
reivindicat la necessitat del compliment dels terminis. “Necessitem tenir temps per
preparar el temes inclosos a l’ordre del dia i analitzar la possible documentació que
ens faciliti l’equip de govern sobre aquests temes a debatre”. El dimarts, 11 d’octu-
bre, “l’equip de govern PSC-PP va convocar de nou el Ple per al divendres 14, fet
que ens va portar al grup Acord per Godall a presentar un nou recurs de reposició
per entendre que la convocatòria s’havia tornat a fer malament. El Ple, però, aques-
ta vegada es va celebrar malgrat la nostra oposició. Ara, estem valorant les accions a
seguir a partir d'aquest punt, a causa de la falta de rigor de l'equip de govern i les
continues vulneracions de dret que es troben els representants d'aquest grup”.

Acord per Godall denuncia “el desgavell
i falta de rigor del govern municipal”

Alexis Albiol parla de “falta de transparència” Tere Esmel (a la imatge)
ha sortit al pas de les
afirmacions d’Acord per
Godall: “és només és
una forma de fer oposi-
ció. No té cap sentit
més. Tal com diuen,
vam canviar la convo-
catòria del Ple perquè,
segons la nova llei, s’ha
de fer en dos dies d’an-
telació i els dissabtes
són  inhàbils i s’havia
convocat el divendres
dia 7 per al dia 10. Es va desconvocar i el dimarts 11, a
les 19.30h, es va fer la nova convocatòria per divendres
14 a les 20.30 h. El més increïble és que és el mateix
expedient del divendres dia 7, o sigui, no hi ha res de
nou i des del dia 7 no van venir a veure’l. I el divendres
dia 14 no es presenten al Ple i quan se’ls truca responen
que no acudiran. La convocatòria recorrida és la del Ple
del dia 10 que ja estava  desconvocada i notificada al
Grup Municipal d'Acord per Godall. Llavors vaig decidir,
una vegada havent demanat assessorament, pel bé del
poble tirar avant el plenari perquè hi havia qüestions
importants dels comptes i projectes que tenen vincula-
ció amb la seua aprovació”. Esmel afegia que “no
entenc com Acord per Godall fa tot això ara quan en
altres ocasions han revisat els expedients 15 minuts
abans del Ple. I ara reclamen més dies. Si és necessari
per més endavant ampliar els dies de termini entre la
convocatòria i el Ple, en podem parlar i fer-ho”. 

Tere Esmel: “només és una
forma de fer oposició”
L’alcaldessa de Godall fa els seus aclariments

Una representació del Consell
Comarcal del Baix Ebre, encapçalada
pel seu president Daniel Andreu, ha
efectuat aquest dimarts una visita a la
nova depuradora d'aigües residuals de
Benifallet, que gestiona des d'aquest
mes l'ens comarcal. A la visita també hi
han assistit representants de l'Agència
Catalana de l'Aigua, que és qui ha
construït la planta, l'Ajuntament de
Benifallet, el Consorci de Polítiques
Ambientals i l'empresa Aqualia, responsable de l'explotació. La nova depuradora de
Benifallet, que ha suposat una inversió propera al milió d’euros (IVA inclòs), té una
capacitat de 285 m3/dia, equivalent a una població de 880 habitants.

‘Un pas endavant’ en la millora
mediambiental del riu Ebre

Entra en funcionament la depuradora de Benifallet
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* UN TOTAL DE 27 CUI-
NERS PROFESSIONALS
de 23 restaurants del Baix
Ebre i Montsià participen
en el segon Seminari de
Creativitat Culinària amb
producte de proximitat,
que s'ha iniciat aquest
dimecres a l'espai de
cuina d'EbreTerra de
Deltebre.

*ALCANAR: dissabte
passat va tenir lloc la Ruta
del Citric a través de la
qual es va voler posar en
valor el procès de produc-
ció dels citrics i la
rellevància que tenen
com a motor econòmic
de la població. 

*PINELL: la  Banda
Comarcal de Música de la
Terra Alta oferirà un con-
cert demà a la sala La
Pianola del Pinell. La for-
mació ha preparat un
seguit de peces diverses
que mostren les seves
possibilitatsa l’hora d’in-
terpretar estils musicals.

Més 
notícies

La celebració del Dia Internacional de
la Dona Rural a les Terres de l’Ebre ha
tingut aquest any una dona de la
Ribera d’Ebre com a protagonista. Es
tracta de l’enòloga vinebrana Noemí
Poquet, una de les dones emprenedo-
res de la comarca, reconeguda per la
seva trajectòria al capdavant de l’em-
presa familiar Molí de Rué. El secret:
“Si vols aconseguir un somni no perdis
mai la il·lusió i esforçat al màxim,
ningú ha dit que sigui fa ̀cil però e ́s
possible”.

L’enòloga riberenca Noemí Poquet, 
reconeguda com a Dona Rural 2016

Jornada per remarcar el paper de la dona en el desenvolupament rural

Josep Rodríguez, nét de
l’alcalde republicà de
Tortosa afusellat pel fran-
quisme, ha estat aquest
dimecres present al
Parlament de Catalunya
durant l’aprovació de la
tramitació de la
Proposició de llei conjunta
de Junts pel sí, CSQP i la
CUP que declara nuls tots
els consells de guerra
sumaríssims i les sentèn-
cies produïdes a
Catalunya ‘per causes
polítiques’ entre el 5 d’a-
bril de 1938 i el desembre
de 1975. 
Rodríguez, acompanyat
d’altres familiars que
també van patir consells
de guerra sumaríssims
durant el franquisme, s’ha
mostrat ‘emocionat i
agraït’ per aquesta repa-
ració jurídica de les vícti-
mes jutjades a Catalunya. 
‘Catalunya ha fet justícia
declarant nuls els consells

de guerra sumaríssims, és
un acte de decència, dig-
nitat, reparació i restitució
de l’honorabilitat d’a-
quells que van patir uns
judicis sense cap garantia
jurídica i procedimental.
Això representa la preva-
lença de la legitimitat del
Parlament sobre la legali-
tat espanyola’, ha mani-
festat Rodríguez, que és
membre de l'Associació
de víctimes de la repressió
franquista a Tarragona i
vocal de l’Executiva local
d’ERC Tortosa. 
'Aquesta és una batalla
que ERC ja va iniciar el
2004 al Congrés dels
Diputats i que mai va
abandonar. Per això, el
2007 va votar en contra
d’una Llei de la memòria
històrica que era insultant
per a les víctimes, malgrat
que molts dels partits
amb qui havien compartit
la lluita antifranquista,

com PSC, IU i CiU, van
votar la Llei a favor’.
Rodríguez ha lamentat
‘l’actitud manifestada per
tots els partits que han
governat l’Estat espanyol
des de la recuperació
democràtica. Els familiars
de les víctimes del fran-
quisme, i partits com ERC,
hem hagut d’interposar
davant d'un jutjat penal
de l’Argentina una quere-
lla per delictes de genoci-
di i crims contra la huma-
nitat comesos a Espanya,
perquè són crims de lesa
humanitat i no pres-
criuen’, ha recordat abans
d’afirmar que ‘confiem
que la querella argentina
pugui superar els obsta-
cles que l’ombra del fran-
quisme projecta des del
règim monàrquic i els par-
tits que li donen suport’.
Es calcula que a
Catalunya ‘es van dur a
terme uns 20.000 consells

de guerra sumaríssims,
incloent-hi el de casos tan
emblemàtics com el del
President Companys i
l’activista Salvador Puig’.
A la imatge, Rodriguez,

amb una cosina, també
neta de l’alcalde repu-
blicà, i a l’esquerra Roger
Heredia, del pulsòmetre
del banc d'ADN.

“S’ha fet justícia declarant nuls els consells de
guerra sumaríssims del franquisme a Catalunya”

El nét de l’alcalde republicà de Tortosa afusellat pel franquisme agraeix l’actuació del Parlament

Una tesi del Centre
de Canvi Climàtic del
campus Terres de
l’Ebre de la URV
estableix les bases
per millorar la fiabili-
tat de les sèries de
temperaturaEl tre-
ball, de la investigadora del C3 Alba Gilabert, consta-
ta un biaix de fins a dos graus de diferència entre
estacions manuals i automàtiques, quan aquestes no
són calibrades segons els estàndards metrològics. “És
un problema molt greu perquè compromet la qualitat
de les sèries de temperatura que s’han pres a través
d’aquests dos sistemes”, apunta Gilabert

Tesi del campus Terres de l’Ebre

Del Centre de Canvi Climàtic

Els naturalistes del GEPEC “hem preparat, per tercer any
consecutiu,  una jornada de voluntariat: neteja de l'entorn
en la que, a més, podràs explorar els tresors naturals que
tens tant a prop. Vine amb tota la família, transmetem l'es-
tima per la natura a totes les generacions”. Serà aquest diu-
menge, a les 11 h, a Roquetes. La trobada, al pati de l’esco-
la de naturalistes (just davant la biblioteca).”Recollirem
brossa entre tots i totes i  després dinarem junts. Heu de por-
tar guants, gorra, cantimplora. Dinar de picnic (hi haurà bar-
bacoes disponibles). Porta llenya i menjar si voleu)”.

Jornada de voluntariat, neteja de
l’entorn natural de Roquetes

Aquest diumenge dia 23 d’octubre
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Atzavara-arrels Isabel Carrasco

Atzavara-arrels és una associa-
ció sense ànim de lucre que va
nàixer l'any 2000 a les Terres de
l'Ebre i que aposta per un
model social d'interculturalitat,
a través d'unes relacions positi-
ves, la igualtat de drets i alhora
el dret a la diferència.

Més Ebre: Com i per què naix
Atzavara-arrels?
Atzavara-arrels: L'associació
naix per l'interés d'un grup de
persones de diferents àmbits,
com l'educació, la salut o l'ad-
ministració, amb l'objectiu de
facilitar les relacions entre per-
sones de diversos orígens i d'o-
ferir un ventall de serveis
adreçats a persones migrades i a
les seues famílies, per tal de
facilitar l'acollida i la inclusió a
l'entorn local.
ME: Per què el nom d'Atzavara?
Daniela: Quan vaig arribar a
l'entitat, l'any 2002, em van
explicar que l'atzavara era una
planta que creixia a les dues
bandes de la vora del Mar
Mediterrani amb arrels molt pro-
fundes i sòlides, i per aquestes
característiques van triar el nom.
ME: Igualtat de drets i dret a la
diferència.
Aa: Així és la societat que defen-
sem. Les persones som diverses,
per les nostres vivències que ens
han forjat a cadascú diferent,
per les nostres característiques
físiques, psicològiques, emocio-
nals..., per això volem promoure
la igualtat en la diversitat com a
riquesa que cal aprofitar. Hem
de fugir de l'estandardització, de
pensar que existeix quelcom que
és "normal", hem de fer bande-
ra de la diferència en tots els

àmbits i alhora reivindicar l'equi-
tat.
ME: Una associació sense ànim
de lucre necessita voluntaris/es.
Actualment quantes persones
formen part de l'associació?
Aa: Tenim un voluntariat fabu-
lós, molt compromés amb els
objectius de l'associació, gent
molt dinàmica i diversa que li
dóna tota la força a Atzavara-
arrels per a continuar el seu pro-
jecte, estem parlant d'una tren-
tena de voluntaris i voluntàries.
A més, cada curs comptem amb
l'alumnat de pràctiques del
Grau d'Integració Social de l'IES
de l'Ebre per exemple i per aca-
bar d'organitzar tota aquesta
estructura hi ha un equip de
persones que hi treballa. També
un valor afegit és el treball en
xarxa que es realitza a Tortosa
en els últims anys.
ME: Quina seria la mitjana d'e-
dat dels voluntaris/es?
Aa: No hi ha una mitjana d'edat,

tenim la sort de comptar amb
gent molt jove fins a persones de
setanta anys.
ME: Quin seria el percentatge
entre homes i dones?
Aa: Jo crec que està molt igualat,
cada any pot variar una mica,
però en general, hi ha paritat.
ME: Els joves també hi partici-
pen?
Aa: Molt, són el nostre principal
actiu i millor relleu, molts joves
han passat la seua infantesa i
adolescència a l'associació i ara
(alguns ja adults) formen part del
voluntariat perquè han viscut
l'experiència de molt a prop i
d'aquesta manera tornen a altres
persones que com ells ho neces-
siten, aquest cop de mà tan
valuós que perdura en les seues
vides.
ME: Quin és el perfil de les per-
sones que acudeixen a la vostra
associació?
Aa: Les nostres activitats estan
adreçades especialment a infants,

joves i dones amb l'objectiu d'a-
favorir la seua inclusió social i la
participació activa, per tant, els
perfils són molts variats perquè
els seus desitjos també ho són.
Per exemple, un perfil pot ser una
dona que a la vegada és mare, no
té papers ni treball i té unes
necessitats concretes i a la vega-
da una altra dona amb la vida
resolta però amb una important
solitud, i les dues tenen cabuda a
l'entitat perquè segurament
comparteixen més coses que no
pas les diferències que prejut-
gem.
ME: Quines activitats oferiu?
Aa: Aquest nou curs continua-
rem oferint tallers de conversa
tant al matí com al vespre i amb
la possibilitat de venir amb els
fills i filles no escolaritzats, és a
dir, que si tens un nadó i no pots
deixar-lo a cap lloc, això no és
un problema ni excusa per no
apuntar-te a classe, aquí ens
cuidarem entre tots i totes. A les
tardes tenim un espai dedicat als
infants i joves a partir dels sis
anys i a més tenim tallers de
ganxet, de relaxació per a
infants de quatre a nou anys, el
taller de mandales i algunes
novetats com el taller d'art cre-
atiu i de música. Totes les activi-
tats són gratuïtes i obertes a la
comunitat, algunes es fan a la
seu d'Atzavara i d'altres per
exemple, a la Biblioteca
Marcel·lí Domingo o a l'Espai
Obert d'Aprenentatge de
l'Ajuntament de Tortosa gràcies
al treball en xarxa del que parlà-
vem abans.
ME: Teniu un local ubicat a
Tortosa. Rebeu algun tipus d'a-
juda?
Aa: En el 2000 l'Ajuntament de
Tortosa ens va cedir un espai a
l'Ateneu de les Cultures, davant
l'estació de Renfe, i ara cada
any presentem diferents projec-
tes a les administracions públi-

ques i privades per poder tirar
endavant l'entitat i per sort
tenim molt de suport. També hi
ha gent que fa donacions
econòmiques puntuals, empre-
ses o fundacions que s'interes-
sen per la nostra tasca i
col·laboren donant material o
diners. Estem molts agraïts per
l'interés en Atzavara-arrels
sobretot perquè nosaltres no
fem cap campanya de recollida
de diners, aquesta resposta és
voluntària i un reconeixement al
treball que fem entre tothom.
ME: Quins són els obstacles
més importants als que s'en-
fronta l'associació?
Aa: Com cada any la possibilitat
de poder comptar amb un equip
de tècnics fixos dedicats de ple a
la seua feina i en condicions
laborals dignes.
ME: Quins són els millors
records?
Aa: Fa un parell d'anys una
companya ens va dir: "Em van
donar un carnet de minusvàlida
i aquí sóc una persona vàlida",
per tant, la missió d'aquesta
entitat recollia els seus fruits. Un
altre seria recordar les cares de
felicitat dels infants i joves ban-
yant-se a la platja de la Ràpita
en una excursió de fi de curs, o
alguna de les tardes a l'associa-
ció, on grans i petits s'ajuden i
conviuen tot jugant o fent deu-
res.
ME: I els pitjors?
Aa: Crec que lo pitjor és quan
no tens la resposta ni la solució
a les teues mans davant de
necessitats que la persona que
acudeix al teu servei considera
urgents, siguen materials o
siguen emocionals. A vegades
no tenim respostes o no existei-
xen solucions al nostre abast per
algunes persones que necessi-
ten suport. Aquests moments
són durs, molt durs. 

ACTUALITAT

VOLEM PROMOURE LA IGUALTAT EN LA DIVERSITAT
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L’Ascó va guanyar diu-
menge el Cerdanyola (3-1)
i va fer bons els cinc empats
anteriors. El partit es posa-
va molt de cara aviat quan
al minut 13 els locals ja
guanyaven 2-0 amb gols
de Guiu i de Víctor, de pe-
nal. Amb el 2-0, l’Ascó va
poder fer el tercer. Però no
va ser així i el partit es va
igualar i l’Ascó va perdre
pistonada. I el Cerdanyola
va marcar el 2-1. A la re-
presa, els locals van patir
però a poc del final, Peke
aconseguia el tercer gol
que ja sentenciava. 

L'equip de German segueix progressant. Va vèncer el Vi-
lanova (3-1). Partit disputat amb moltíssima intensitat, prin-
cipalment a la primera meitat. La Rapitenca fou letal en les
ocasions creades i, a més, ho va ser en moments importants
en què no ho passava del tot bé. Pau, amb un tret creuat,
va fer l'1-0. El Vilanova va reaccionar i va tenir una triple
ocasió que el local Sam, sota els pals, va evitar. Posterior-
ment, una acció de Jusi per l'esquerra va significar l'empat a
un. I els de Pallarés que es van fer amb el control del partit.
Però una jugada del rapitenc Sergi José, amb assistència fi-
nal de Marquès, va servir-li a Gabi per establir el 2-1 en un
instant clau (44'). A la represa, el Vilanova va insistir i va te-
nir un parell d'opcions. No obstant, arran d'una pilota llarga
dels rapitencs, Sergi José va traure petroli, acomodant-se i engaltant un tret enverinat des de
fora de l’àrea. La pilota va anar a l'escaire. Gran gol. El partit, amb el 3-1, es va travar i ja va
perdre ritme. La Rapitenca, que va tenir les lesions de Borrull primer i de Gabi després, va sa-
ber aguantar el resultat i va sumar una victòria important que l'impulsa a la taula. És cinquena.
Només ha perdut un partit. A la imatge de Jordi Gil, Sergi celebrant el tercer gol rapitenc. 

Fa bons els
empats

La Rapitenca creix
PRIMERA CATALANATERCERA DIVISIÓ

Triomf brillant contra el Vilanova (3-1) i ja és cinquena

La UEFA ha d’estudiar les imatges de les in-
cidències dels ultres del Legia de Varsòvia de
dimarts mentre es dirigien al Bernabeu. ¿Què
ha d’estudiar? Ja està clar que juguen tants
equips a la Champions pel desembós econò-
mic que suposa. Però amb els vandals, siguin
d’on siguin, no ha d’haver compassió. I tot
passa per sancions exemplars. I retirades d’equips. Clar que sí.
I així ha de ser en tots els àmbits. 
Canviant el registre, i tornant a casa nostra, ja portem di-

versos tancaments de camps en l’inici de lliga. I també diver-
sos advertiments. Han hagut advertiments per insults racistes
a l’àrbitre que ho ha pagat l’equip de casa quan possiblement
també eren aficionats visitants els responsables. També és
cert, han passat dos casos, que aficionats que s’excedien els
van invitar a sortir de les instal.lacions i van fer-ho. 
Sóc conscient que cada setmana parlariem del mateix. Però

la reflexió s’ha de fer. Diumenge estava en un camp quan, al
primer minut, un aficionat estava insultant greument a l’àrbi-
tre. I ningú li deia res. Es considerava com una cosa normal.
Es veritat que era un aficionat i n’hi havien 200. Però hem
d’acabar amb la minoria. I, enmig de tot això, joves àrbitres
que han d’aguantar tot tipus de pressió (fins i tot al vestidor).
El que cal aplaudir és com poden tenir la paciència de fer-ho. 

Els àrbitres i la seua paciència

El Jesús i Maria va vendre cara la derrota, a Rubí (2-0)

2 juvenils més debuten amb el primer equip
PRIMERA CATALANA

El Jesús i Maria va perdre al camp del Rubí (2-0).
Malgrat la derrota, satisfacció per la imatge d’un
equip carregat de jugadors del filial i del juvenil: “vam
estar ben posats i a la represa, amb l’1-0,  vam tenir
opcions com una pilota que va anar al pal de la por-
teria local. A falta de cinc minuts pel final, vam rebre
el segon gol. Felicitem als jugadors i estem molt satis-
fets amb la nova aposta i amb la implicació i la il.lu-
sió que hi ha”. 
Dos juvenils més van debutar a la primera catalana,

a Rubí. Josep Casanova i Isaac Llaó (a la imatge).

Es líder, juntament amb l’Amposta

7 de 7. El Tortosa segueix guanyant
SEGONA CATALANA. VA SUPERAR A LA CAVA (2-0)

Els dos equips, Tortosa i Amposta, han
guanyat els set partits. El Tortosa va fer-ho, en
aquesta jornada, contra la Cava (2-0), en un
derbi que va encarrilar aviat amb la inspiració
d'Arnau, amb assistència de Mochi (els visi-
tants van reclamar fora de joc), i amb una ge-
nialitat de Virgili, amb un gran gol. Amb el 2-
0, els roigiblancs van jugar còmodes mentre
que la Cava ho va intentar però no va tenir
precisió en els darrers metres i, d'aquesta for-
ma, no va poder entrar en el partit. El Tortosa, amb espais, ba gaudir d'altres opcions. Abans
de començar el partit, el club ha fet un reconeixement a Mochi, millor jugador i màxim gole-
jador de la temporada passada. El president, Arturo Llorca, va entregar-li la placa (a la imatge).

3a DIVISIÓ
Muntanyesa-ascó diu. 12h

PRIMERA CATALANA

J i Maria-Suburense dis18.15h
almacelles-Rapitenca diu 17h

SEGONA CATALANA

Diumenge
Riera-Salou (12h)
Ulldecona-Catllar (16.30h)
Batea-Vendrell (17h)
la Cava-Cambrils U (17h)
Roda Berà-Tortosa (17h)
Torredem.-Reddis (17h)
Hospitalet-Valls (17h)
Camarles-Segur (17h)
amposta-Gandesa (17h)

TERCERA CATALANA

Dissabte
Catalònia-Olimpic (16.30h)

Diumenge
Vilalba-ampolla (15.45h)
Pinell-ametlla (15.45h)
la Sénia-Flix (16h)
J i Maria-alcanar (16h)
aldeana-S Jaume (16h)
Godall-S Bàrbara (16.15h)
Perelló-Roquetenc (16.30h)
Corbera-R Bítem (17h)

QUARTA CATALANA

Dissabte
ametlla-Bot (16h)
M Nova-Camarles (16.30h)
Ebre E-Catalònia (18h)

Diumenge
Fatarella-Tivenys (15.45h)
Ginestar-Deltebre (15.45h)
alcanar-Masdenverge (16h)
Benissanet-Batea (16h)
Xerta-amposta (16.30h)
ascó-arnes (16.30h) 

PROPERA JORNADA

L’opinió de Joaquin Celma. 

Mai en la història del futbol ebrenc, cap mitjà ha fet un
serial per saber quins seran els futurs jugadors ebrencs de
següent dècada. A un servidor, un dia se li va encendre la
bombeta i vaig començar a investigar club per club. 72
jugadors han estat analitzats, amb la seua foto, i estudiats
en sis setmanes. Segur que faltarà algun però un no és
perfecte. Si els diré que entre el 90% que han sortit en
aquesta secció, estan els millors. Jo sóc un enamorat dels
planters, de veure aquesta il·lusió dels prebenjamins, ben-
jamins que corren amb més ganes que algunes estrelles
de primera divisió. Els mitjans tenim l'obligació de poten-
ciar a aquests xavals. Per desgràcia, compres qualsevol
diari i no hi ha informació de pedrera i de futurs cracs. El
meu granet de sorra ja està posat i, és més, cada any
repetiré la secció amb els nous talents i, seguiré els que
han sortit i la seua projecció. I també analitzaré quants
han deixat el futbol. Els comptaré, com anècdota, que un
entrenador no estava d'acord amb les meues valoracions
d'alguns jugadors. El problema és que gairebé mai està
d'acord amb res del que escric. 
Després de la secció de Megacraks, Futurs Cracs ha estat
el meu millor treball a Més Ebre en el que porto escrivint
6 anys. Aquests futurs cracs sinó els mimem i no els
donem oportunitats es perdran pel camí. Cal canviar de
consciència. Però, clar, aquí l'únic que importa és el resul-
tat; donar oportunitats a jugadors juvenils de 16-17 anys
al primer equip i que siguin titulars sembla que està prohi-
bit per al 90% d'entrenadors. Si el futbol vol canviar,
aquests nois necessiten oportunitats. Són el futur. La pro-
pera setmana, presento un altre serial de dos capítols.
Estiguin atents, es sorprendran.

72 futurs cracs ebrencs analitzats
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vada. Els perellonencs, més ben posats, van estar millor durant la primera mitja hora del derbi. I van
tenir dues opcions que Costes, que va haver de fer-se la fitxa davant de les baixes d'Enric i Damià,
va evitar. L'Ampolla no tenia claredat ni ordre. En el darrer quart del primer acte, el partit es va igua-
lar i els locals van gaudir de més control i arribada. A la represa, aviat, un gran gol del visitant Ar-
nau va obrir el derbi. Amb el 0-1, el Perelló ho va tenir al seu abast davant d'una Ampolla noque-
jada. Els de Narcís van perdonar. I quan l'Ampolla pitjor estava, una contra va acabar amb l'empat,
obra de Gallego. Amb l'1-1, hagués pogut passar de tot. El Perelló, molt minvat, va haver de fer un
pas enrera. I l'Ampolla va disposar d'ocasions clares per guanyar. Però també les va tenir el Perelló,
a la contra. Per tant, segona part més oberta i empat que fou just tot i que els visitants, amb el 0-
1, van tenir la possibilitat d'encarrilar el derbi. El Perelló està de pega. A més de les baixes de Nar-
cís, Pedrosa, Oriol, Martí...durant el partit es van lesionar Pardo i Donoso. L’Ampolla tenia les bai-
xes dels porters Enric i Damià. Es va haver de recuperar a Costes que cal dir que va estar excepcional
salvant ocasions del Perelló. 

El Perelló frena al líder l’Ampolla

TERCERA CATALANA. DERBI OBERT A LA SEGONA MEITAT (1-1)

Camarles, Ulldecona i Batea reaccionen
Jornada important per als tres equips ebrencs que, a priori, més poden patir.
L’Ulldecona ja no podia perdre un partit més i va guanyar a Salou; el Camarles
va trencar el rècord de Rojas i el Batea continua amb el seu rècord Guines: en
quatre desplaçaments ha començat guanyant i en tres va acabar empatant.
Dada curiosa: cada desplaçament dos gols. De moment, aprovat per Jordi
Roca. Només dues derrotes i contra els aspirants a l'ascens. Camarles i Batea,
4 partits en camp contrari i segueixen invictes. L’Amposta ha guanyat els set
partit amb un equip que sap a què juga i és pràctic. Inici espectacular. Ara li
queden els equips durs, com el Gandesa diumenge. Aquesta lliga podria ser
un passeig militar per al Tortosa i Amposta, si segueixen aquesta marxa.
Porten un rècord Guines: 1260 minuts invictes els dos junts, i els seus rivals
van fallar. El Gandesa va perdre i un Valls que vaig dir que aquest any podria
quedar tercer i que va empatar contra un Torredembarra que vaig avisar que
ha despertat. El mateix que un Reddis que porta 5 victòries consecutives. Em
preocupa la Cava, va millorar el seu joc davant un Tortosa que va arribar tres
vegades a la primera part i va fer dos gols, un protestat per fora de joc. 

JOAQUIN CELMA

L’Ulldecona va aparcar la crisi amb una victòria a Salou (1-2).
Dos gols de Roberto a la primera meitat van posar el 0-2. El Sa-
lou va reduir distàncies i a la represa va fer patir als falduts que,
no obstant, van saber fer-ho i van sumar el triomf. Segons En-
ric Alaixendri, tècnic de l’Ulldecona, “3 punts boníssims que ens
donaran una certa tranquili.tat. Vam començar molt bé, amb
una actitud excel.lent, combinant i dominant gràcies a la pres-
sió que fèiem i que ens permetia recuperar la pilota i tenir-la no-
saltres“. Roberto va marcar dos gols que premiaven el treball
ulldeconenc. Amb el 0-2, afegia Enric, “ells van pressionar més
i el partit es va trencar. Una recuperació seua ens va agafar des-
col.locats al darrera i la contra fou l’1-2, poc abans del descans.
A la segona meitat, el problema fou la inseguretat que tenim
pels resultats irregulars de l’inici de lliga. Ens va entrar inquietud
per la temor a perdre el partit i això ens va privar de jugar com
a la primera part. Ens vam defensar molt enrera, per la pressió
del Salou, i vam acabar patint també per no decidir en les con-
tres que vam tenir amb rematades d’Albert, José Mari i Amado.
Ells, a la desesperada, ens van tancar i, com he dit, vam acabar
sofrint. Però el més important fou el treball i assolir una victòria
que ens ha de donar més confiança”. 

L’Ulldecona aparca els dubtes 
amb el triomf a Salou

AMB DOS GOLS DE ROBERTO (1-2)

El Camarles va sorpendre el Gandesa (1-2) trencant la imbatibilitat del porter Rojas que, final-
ment, ha estat de 560 minuts. Segons Rafel Navarro, tècnic del Gandesa, “vam començar domi-
nant i sent l’equip fiable que solem ser, amb dues ocasions per avançar-nos. Potser hagués can-
viat la dinàmica del duel. Però no vam marcar i el Camarles, a la primera clara, sí que va fer-ho. I,
arran d’una falta, ens va fer el 0-2. A la segona meitat, vam tenir menys ordre, vam intentar ser
verticals i buscar ràpid la porteria. L’objectiu era marcar aviat. Vam aconseguir-ho i vam intentar-
ho però ja fou amb precipitació. Vam jugar més ofensius, arriscant i ells, llavors sí, a la contra van
tenir un parell d’ocasions”. Segons Xavi Cid, del Camarles, “va ser un partit molt complicat, da-
vant d’un gran equip. D’entrada, vam deixar la iniciativa al Gandesa que va dominar. Però amb
els minuts, Carles va avisar i, posteriorment, arran d’una contra, va fer el 0-1. El gol ens va donar
seguretat i, de falta, Cristian va fer el 0-2. A la represa ells pressionaven molt amunt, amb un joc
directe. Vam haver de defensar més enrera però vam fer-ho bé i a la contra vam tornar a tenir
ocasions, com una de Marcos que va anar al travesser i que per mi va ser gol.  El Gandesa va in-
sistir i Dilla va marcar. Vam fer tres canvis i el partit va equilibrar-se assegurant una victòria impor-
tant i curta per les ocasions en un partit en què vam rebre massa càstig amb les 8 targetes”.  

El Camarles bat a Rojas
SEGONA CATALANA. VICTÒRIA DELS DE XAVI CID A GANDESA, 1-2.

El Roquetenc va guanyar la Sénia en un partit per emmarcar (6-4). Els locals ja van fer l'1-0 en el primer
minut amb gol de Bautista. El partit no va tenir control. El Roquetenc esperava replegat i feia mal a la con-
tra. La Sénia va avançar molt la línia defensiva i com no tancava bé al centre del camp, va patir en excès.
Els locals van saber llegir-ho i van aprofitar-ho. Però és que la Sénia, amb un duel trencat, també van gau-
dir de nombroses situacions de gol. Per tant, el 2-1 amb què es va arribar al descans, hagués pogut ser ja

un 4-3. A la represa, va seguir la dinàmica. El Roquetenc es va posar amb el 4-1 en 5 minuts i, tot i que la Sénia va reduir distàn-
cies en dues ocasions, els locals van sentenciar amb el sisè gol. Partit dels que fan afició. Satisfacció local per la tercera victòria i ma-
lestar visitant per les facilitats donades en l'aspecte defensiu. Bautista, amb un hat-tric, Camarero, Maikel i Jonatan van marcar pel
Roquetenc. Gerard, Lleixà, Pol i Eric van fer-ho pels seniencs que acumulen dues derrotes seguides.

El partit boig
de la
jornada

El Batea va empatar al camp del Cambrils Unió (2-2). Si bé
és cert que va veure com els locals li empataven a la represa,
cal dir que va ser important que els de Roca van saber aguan-
tar el marcador en els darrers minuts i no van rebre cap gol al
final, com en jornades precedents. El Batea va saber sofrir. 
Segons Jordi Roca, tècnic del Batea, “va ser un partit igua-

lat i molt disputat en el que l’empat cal valorar-lo i també
considerar-lo com un resultat just”. Adri Sales va fer el 0-1
(18’) però Llobet va empatar (28’) i, fins el descans, “ells ens
van pressionar i van tenir un parell d’ocasions per avançar-se
al marcador”, deia Roca. A la represa, “el partit va seguir
igualat. Adri va marcar l’1-2 en una contra i vam seguir ben
posats. Un penal, per a mi dubtós, per unes mans, fou el 2-2.
I, a partir d’aquí el Cambrils va intensificar la seua pressió i
nosaltres vam haver de treballar molt per mantenir el resultat.
Vam fer-ho i vam sumar un empat meritori al camp d’un
equip competitiu i que em va agradar, amb molts recursos”.
El davanter Eric era baixa en els locals, així com Granados,
que va estar a la banqueta. El Batea és catorzè, amb 6 punts.
Diumenge rebrà el Vendrell en un partit en el que buscarà fer
bons els empats assolits fins ara. 

Els darrers minuts no foren fatídics
per al Batea, a Cambrils

EMPAT A DOS GOLS

TERCERA CATALANA. ROQUETENC-LA SÉNIA (6-4)

L’Amposta va guanyar al Vendrell (0-2) i va superar una altra prova, mantenint-se amb els ma-
teixos punts que el Tortosa, en el liderat. Ivan Gonzalez va obrir el marcador i Isaac, de penal, va
marcar al final el 0-2. Albert Company, tècnic de l’Amposta, considerava que “va ser un partit
molt complicat, al camp d’un bon equip, que té arguments i que juga, a casa, amb molta inten-
sitat”. Albert afegia que “ens va costar molt entrar en situació i vam patir durant els primers 15
minuts. A mesura que va avançar el partit, vam anar controlant-lo, tenint més la pilota. Fins el
descans vam fer diverses arribades”. Ivan va aprofitar una errada local i va marcar el 0-1. A la re-
presa, segons el tècnic de l’Amposta, “quan semblava que podia ser a la inversa, els primers 20
minuts van ser nostres amb ocasions clares per sentenciar. No vam fer-ho i, llavors, el Vendrell es
va fer avant i, tenint la possessió de pilota, ens va crear problemes. No amb ocasions clares però
si que obligant-nos a defensar enrera. No vam poder tenir la pilota i vam sofrir fins que en temps
afegit, de penal, vam marcar el 0-2”. L’Amposta, que ha fet un rècord històric de victòries, rebrà
diumenge el Gandesa. “Un altre partit molt complicat”, deia Company. Per la seua part, Rafel
Navarro, del Gandesa, també comentava que “sabem que serà un partit molt difícil però anem,
amb les nostres armes, a buscar sorpendre’ls”. Batiste i Vives poden tornar. Gumiel serà baixa.  

Amposta-Gandesa, el derbi
SET VICTÒRIES EN 7 JORNADES. VA VÈNCER A VENDRELL (0-2) I DIUMENGE:

La lesió de Figo, porter del Batea, tal com vam anunciar la
setmana passada, és greu i, per tant, el club de la Terra Alta
ha hagut d’accelerar el fitxatge d’un porter. S’han fet diverses
gestions i s’esperava poder-les concretar avui divendres amb
un porter experimentat que pugui cobrir la baixa de Figo (a la
imatge).

Ventura, lesió a l’espatlla
Sergi Ventura, de l’Aldeana (imatge dreta), es va lesionar a

l’espatlla, diumenge al camp del Bítem. Està immobilitzat a
l’espera de l’evolució per si ha de ser operat o no. L’Aldeana
ha reincorporat a Rafel Estorach, que jugava amb els veterans.
Diumenge, després del partit contra el Sant Jaume, es farà la
presentació dels equips base del club aldeà. També els plan-
ters del CF Camarles es presentaran diumenge. D’altra banda,
Lofty, del R Bítem, ha fitxat amb el Jesús i Maria B. 

El Batea gestiona 
l’arribada del nou porter

PER LA LESIÓ DE FIGO
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Marc Vilabrú, de l’Ametlla, explicava que “derrota excessivament abultada pel joc, sobre tot a
la primera meitat. Però altre cop ens va castigar la manca d’efectivitat després de tenir ocasions.
Ells havien fet un pal de falta i en la primera aproximació en jugada van fer el 0-1. Segona part
ho intentem, però aviat el 0-2. Penso que hi havia fora de joc en la jugada prèvia. Ells, llavors,
van tenir ofici, parant el partit i nosaltres ja vam sortir-ne”. Marc afegia que “la dinàmica és bo-
na però falta un resultat positiu. Content del joc i l’actitud”. Fernando Garcia, del Catalònia,
“d’entrada, vam intentar traure-li la pilota a l’Ametlla perquè és un equip treballat i que fa bé els
moviments quan la té. Dins de la igualtat, al primer temps, els dos equips vam fer un parell d’op-
cions. Però en els darrers 10 minuts del primer temps, nosaltres vam estar molt bé. I Leandro va
marcar el 0-1. A la represa, vam cedir la pilota i vam esperar tenir espais. Una bona jugada de
Cosido i Cristian la va culminar Leandro amb el 0-2. A partir d’aquí, vam tenir també ofici per sa-
ber temporitzar. Bona feina defensiva de tot l’equip contra un bon equip que potser li manca
agressivitat davant però que, en conjunt, em va agradar”. Pau, amb un gran gol, va fer el 0-3.

Salt de qualitat del Catalònia

TERCERA CATALANA. ENCARA NO HA PERDUT. VA VÈNCER A L’AMETLLA (0-3)

El Pinell va guanyar a Santa Bàrbara (1-2) en
un partit que es va donar per acabat després d’u-
na batussa entre jugadors. Els pinellans, amb el
triomf, refermen la seua condició de revelació.
Robert Cantó, tècnic del S. Bàrbara, explicava
que “ens vam avançar amb el gol de Marc Bai-
ges i no vam saber encarrilar el partit en aquell
moment. El joc, posteriorment, es va travar i el
Pinell va remuntar amb l’1-2. Vam intentar-ho
però no vam poder reaccionar. Res més a dir, fe-
licitar al Pinell per la victòria i la bona temporada.
I nosaltres a seguir treballant per poder millorar”.
Hicham i Soufiane van marcar pels visitants.

Final amb batussa

S BÀRBARA-PINELL 1-2

L’Olímpic va guanyar el Corbera i s’enganxa
al grup capdavanter de la taula (3-1). Paco Mu-
ñoz, de l’Olímpic, deia que “vam fer un bon
partit. Ja a la primera part vam estar molt bé,
controlant el joc, arribant i creant ocasions. El
gol va trigar però va premiar el treball. Bona ac-
ció col.lectiva i Troyano va fer l’1-0. A la repre-
sa, el Corbera va sortir més avançat, però nosal-
tres vam seguir segurs, pressionant i recuperant
la pilota. Pau va fer el 2-0. El Corbera va reduir
distàncies i el partit es va ajustar. Ens vam refer
i Ernest va aconseguir el 3-1. Després, vam te-
nir més oportunitats. La victòria fou justa”.  

L’Olímpic, per amunt

VA SUPERAR EL CORBERA PER 3-1

Oleguer, tècnic del Flix, deia que “més del mateix, un Flix do-
minador especialment en els primers minuts. Vam marcar l’1-0 i
vam tenir ocasions. Però, amb els minuts, vam anar baixant i el
Godall va crèixer i ens va empatar. A la represa, vam tornar sor-
tir forts però sense gaire encert, fins que va entrar Jacob i amb la
conexió Yuri-Jaume Esteve es va veure un altre partit, possessió
de pilota nostra i ocasions, aconseguint Yuri un gran gol que, per
la represa, ens va donar un triomf merescut i necessari”. Era el
minut 88. Alfredo Fuster, tècnic del Godall, explicava que “vam
donar la cara, tot i les baixes. Vam reaccionar al gol rebut, tenint
a la represa 3 ocasions per marcar. En els darrers minuts vam bai-
xar per la falta de canvis i llavors el Flix va apretar i va fer el 2-1”.

Oxigen per al Flix

VICTÒRIA CONTRA EL GODALL (2-1), AL 88

L’Aldeana va guanyar al camp de Bítem i s’enlaira a la tau-
la, enganxant-se a les primeres places. Àlex Alegre, lluitador,
va pressionar a Claudiu, porter local, i del rebot va marcar el
0-1. A la represa, Marc Garcia, amb assistència magistral d’E-
ric Safont, va fer un gran gol que fou el 0-2. Jota, de falta,
va marcar l’1-2 que ja seria definitiu. Francesc Parra, tècnic
del R. Bítem, comentava que “no ens vam trobar còmodes
en cap moment i va ser mèrit de l’Aldeana que ens va supe-
rar en totes les facetes del joc i, per tant, va merèixer guan-
yar”. Bartolo, de l’Aldeana, destacava “el gran treball defen-
siu de tot l’equip, aconseguint una victòria molt meritòria”.
Lamentar la greu lesió de Sergi Ventura (vegeu plana 14).  

L’Aldeana s’enlaira

TRIOMF DE PRESTIGI, A BÍTEM (1-2)

El Vilalba es va avançar amb dos gols de Sisco Mendez, jugador
en ratxa amb gols espectaculars. Al descans, els de la Terra Alta
guanyaven per 0-2. A la represa, Floro va fer l’1-2 i l’Alcanar que
es va abocar però va patir perquè el Vilalba va saber defensar-se.
Fins que Sergio Ruiz va empatar en temps afegit. Segons Marc Bel,
tècnic de l’Alcanar, “vam començar bé, tenint la pilota i gaudint
de profunditat. Però una pèrdua de pilota va originar el 0-1. Ho
vam seguir intentant, tot i que amb imprecisions i amb menys in-
tensitat. I el Vilalba, amb un tret llunyà des del gairebé el centre
del camp, ens va marcar el 0-2. A la represa, l’equip va sortir amb
molta actitud i Floro va fer 1-2. Tot i que un xic accelerats, es va
buscar la remuntada. Vam pressionar molt. Sergio Ruiz va empa-
tar al final, però penso que mereixiem més per la bona reacció.
També cal felicitar el Vilalba, per la gran feina. Ens va sorpendre”.   

L’Alcanar empata en temps afegit

CONTRA EL VILALBA (2-2)

Segons Anton Flores, tècnic del Sant Jaume, “ens
vam retrobar. L’equip va estar molt bé, sobre tot a la
primera meitat, combinant i no abusant de la pilota
llarga. Vam crear diverses ocasions, marcant l’1-0
Juanjo de falta. Ens va faltar aguantar més el resultat:
saber jugar amb el marcador a favor. Ells ens van em-
patar aviat. Tot i això vam tenir noves ocasions, fins el
descans. A la represa, vam seguir igual i vam insistir.
Malgrat que ens va costar, vam aconseguir el 2-1,
obra de Joan. Ells, amb pilotes penjades, ens van in-
quietar, però vam aguantar bé, tenint un parell d’op-
cions per haver sentenciat. Penso que per joc i oca-
sions mereixiem la victòria. Important i treballada
davant d’un rival incòmode i lluitador”. Des de J. i Ma-
ria, Ito Galve, comentava que “partit molt disputat.
Tot i que el Sant Jaume va tenir més opcions, nosaltres
també vam fer les nostres. Vam anar amb 8 juvenils
(jugadors del filial i juvenils van anar a Rubí) i vam do-
nar la cara altre cop. Però ens falta un resultat. Felici-
tar als jugadors. El partit fou correcte i res més a dir,
però penso que l’àrbitre va ser massa protagonista”. 

El Sant Jaume, pel bon camí

VA IMPOSAR-SE AL J I MARIA B (2-1)

El Móra la Nova, líder, va veure com el
Masdenverge li empatava al final, amb gol
de Jordi (1-1). Els moranovencs havien per-
donat fins que Rafik, de xilena, va fer un
gran gol que fou el 0-1, ja a la represa. Amb
els minuts, el líder es va anar fent enrera i el
Masdenverge, amb voluntat, va insistir. Però
el Móra la Nova va demostrar que té un
gran equip i va mantenir-se molt sòlid. Així
va ser fins el 88 quan Jordi va afusellar Fe-
rran i assolia l’empat. Un empat que obre la
classificació. Ara hi ha cinc equips separats
només de quatre punts, amb l’Amposta B
amb un partit per recuperar. El Deltebre és
segon. Va guanyar el filial de l’Ascó per 5-4.
Un resultat sorprenent perquè els de Mario
Arques s’imposaven per 5-1 al minut 85.
Segons Mario, “a la represa, amb els gols de
Joel i Aleix, que posaven el 5-1, el partit
semblava sentenciat. Però, a darrera hora,
amb el 5-2, vam sortir del partit i vam aca-

bar sofrint”. L’Arnes, que ha sumat 9 punts
en una setmana, és tercer. Va golejar a la Fa-
tarella (4-0). Amb la lesió del porter Joaquin,
els terraltins han fitxat a Josep, del Pinell. Se-
gons Guiu, de la Fatarella, “l’Arnes va ser
molt superior, és un equip consolidat a la ca-
tegoria i que enguany lluitarà per l’ascens.
Nosaltres, tot i la il.lusió, no vam estar al
partit i ells ens van superar en tots els aspec-
tes. Ens van passar per sobre, amb un futbol
directe i molt ràpid. Nosaltres, ni una oca-
sió”. L’Amposta B va vèncer l’Ebre Escola (4-
1). Segons Cristian, tècnic ampostí, “vam
començar bé, dominant però aviat, arran
d’una indecisió nostra, ens van marcar. Amb
el 0-1, ens va costar però ens vam refer.
Vam remuntar amb el 3-1, amb dos gols se-
guits i en un moment clau, poc abans del
descans. A la segona meitat, l’Ebre va seguir
lluitant, és un equip incòmode. Ens va apre-
tar i nosaltres ens havíem acomodat. Des-

prés, el partit es igualar i, ja al final, vam cre-
ar noves ocasions i vam fer el 4-1”. Rachid
(2), Joel i Ivan van marcar. L’Amposta, amb
un partit menys, és quart. El Catalònia B
també està a la ‘pomada’. Va vèncer el filial
de la Cala (2-0), amb gols de Reverter. Se-
gons el seu tècnic, Jordi Llobet, “va ser un
partit en què vam marcar aviat l’1-0 i en què
vam tenir moltíssimes opcions. No vam sen-
tenciar i vam acabar patint fins que al final,
quan vam fer el segon gol. L’Ametlla, amb
l’1-0, va tenir una ocasió clara per marcar”.
Batea B i Ginestar van empatar a un gol
“fou el resultat més just en un partit amb
poques ocasions”, mentre que el Bot va su-
perar un Benissanet que fora de casa no ha
puntuat encara (3-1). I el Tivenys va  guan-
yar el primer partit  va fer-ho per golejada 6-
0 davant d’un Alcanar molt minvat. Joan
Miquel, Pere (2), Adrià (2) i Manu van mar-
car. (més info a la plana 18).

Els cinc primers, només separats de quatre punts

QUARTA CATALANA

Per què l’Ampolla pot ser el campió?
Hi ha una estadística molt curiosa: menys la temporada passada, que el Sant Jaume va estar a la Quarta catalana, els equips que en l'última jornada juguen contra el Sant Jaume en
les últimes temporades han estat campions de Tercera: Godall, Camarles i Perelló. Saben qui jugarà l'última jornada contra el S. Jaume?. L’Ampolla. Coincidències del futbol. De la
jornada, dir que a Roquetes va haver-hi festival amb un Xavi Bautista que va marcar-li tres dianes a la Sénia, equip que ja porta 3 derrotes i 17 gols en contra. Toca rectificar. Jornada
surrealista: dels cinc primers classificats només un va guanyar, el Catalònia. Segueix invicte i va a més. M'agrada aquest equip, té ofici i qualitat, i un bon entrenador. Cal destacar
que l’Alcanar ja porta tres jornades sense guanyar mentre Pinell, Olímpic, Sant Jaume i Aldeana segueixen sent els equips sorpresa. Ja vaig avisar la setmana passada del bon treball
de Bartolo i de Mingo a l’Aldea i es reflecteix ja amb resultats. El Perelló, tot i les baixes, progressa amb l'arribada d'Alberto Cuenca; mereixia guanyar al camp de l’Ampolla que no
va tenir el seu dia. El Jesús i Maria es va presentar amb 7 juvenils a S.Jaume. L’Ametlla segueix sense reaccionar, li han xiulat quatre penals fins ara. El seu tècnic Marc diu que "no
estem tenint l’encert necessari en les ocasions ni tampoc sort amb els arbitratges i els pals...però no ens rendim”. Nou equips separats només per quatre punts, una lliga de les més
emocionants dels últims anys. El S. Bàrbara-Pinell va acabar amb batussa. Demano a tots els equips que calmin els seus ànims. 
1A CATALANA. Set jornades i la Rapitenca només ha perdut un partit. Invicte en el seu camp, vuit jugadors han marcat gol...ja puc confirmar cent per cent que aquest equip no
baixarà de categoria i que pot aspirar a grans reptes. L’equip de German té actitud i garra. Per la seua part, el J. i Maria, tot i anar en quadre, amb jugadors del filial i juvenils, va
donar la cara fins al minut 83 quan només perdia 1-0. Té mèrit aquest equip. I, per circumstàncies, es veu ara la bona feina de la base. Van debutar dos juvenils, Isaac i Josep Casanova.

L’opinió de Joaquin Celma
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Molt bon partit de les
noies de Mateu
Castellà davant un
gran equip que segura-
ment lluitarà a la part
alta de la classificació.
Victòria per 29-24.
Un gran partit en
defensa i amb poques
pilotes perdudes,
aquest es el camí que
s’ha seguir en la resta
del campionat per
poder estar al grup
capdavanter. Destacar
unes grans Laia
Uliaque dirigint l'equip i fent 5 gols espectaculars, Judit Tortajada amb 7 gols, dels quals 4 de 9
metres, Alba Simón, amb 9 gols, impecable des dels 7 m. (4 de 4), una defensa espectacular
d’Esther Juncosa, Sara Alonso, Loreto Roldán..., el compromís de Joana Rieres de jugar, tot i lesio-
nada, i les parades espectaculars de Marta Gálvez als moments decisius del partit.

Pel bon camí: gran victòria
HANDBOL AMPOSTA. DIVISIÓ D’HONOR PLATA (29-24)CLUB BÀSQUET CANTAIRES LES VINYES DEL CONVENT (79-84)

Colíders
En la segona jornada con-

secutiva de visitants, aquest
cop a Castellar del Vallès,
l’equip de Les Vinyes del
Convent C.B Cantaires Tor-
tosa començava l’encontre
prenent el control, i guan-
yant els dos primers quarts
20/22 i 20/25.
Sense fer un joc vistós

però amb una defensa sòli-
da, l’equip portaria la da-
vantera al marcador, tota la
primera meitat. A la segona,
un rival local entonat i amb
una defensa zonal, afegit a
un tir exterior molt encertat
(9 triples), posava contra les
cordes l’equip tortosí. Si bé
els quarts restants es perdien
per la mínima 20/19-19/20
els nois de roig, tenien l’en-
cert clar per a realitzar les úl-
times defenses adequades i
ser resolutius en atac els úl-
tims minuts, enduent-se el
matx per 79-84. Al final, els

punts venien cap el Baix
Ebre en un inici de lliga im-
millorable. 
En el proper partit el CB

Cantaires rebrà la visita de

CB Ciutat Vella, diumenge a
les 19 h, “on s’espera que
tots els aficionats tortosins
omplint el Pavelló de Ferre-
ries”.

CLUB NÀUTIC AMPOSTA

CLUB PATÍ L’ALDEA. CAMPIONAT D’ESPANYA INFANTIL 4A CATALANA

El dissabte 15, el Club Nàutic Amposta va celebrar la XII Festa del
Rem, un esdeveniment que fa anualment per aquestes dates
amb diverses activitats, esportives i  lúdiques sempre des d’un
caire festiu, a més aquest any, és va portar a terme com a nove-
tat, una xerrada sobre la Psicologia en l’esport. Per l’increment
del cabdal del riu Ebre, no s’han pogut celebrar les regates que
estaven programades dintre del riu, com ara les eliminatòries i les
regates amb llaços familiars. La jornada va començar amb les eli-
minatòries entre els equips blancs i negres, que és van celebrar
en la modalitat d’ergometre. La festa va continuar amb la xerra-
da de  la Psicologia en l’esport, amb el Llicenciat en Psicologia i
Màster en Psicologia de l’esport, Fernando Revillas. A continua-
ció es va efectuar un dinar a les instal·lacions del Club, per a
esportistes, tècnics, junta directiva, socis, pares, mares, Alcalde i
Regidors 
Finalitzant l’acte, es va fer un reconeixement als esportistes que
van participar als Jocs Olímpics de Rio, Mundials i Copa de la
Joventut a nivell de selecció Espanyola, així com també als meda-
llistes als Campionats d’Espanya. També és va fer un reconeixe-
ment al primer campió d’Espanya i primer internacional que va
tenir el Club i al Tècnic que aquest any es va retirar després de
deu anys desenvolupant aquesta tasca al CN Amposta. 

XII Festa del Rem

HANDBOL

Infantil Femení. H. Ribes 19 (10) C.E. Tortosa 17 (6)
Partit marcat per la falta d'efectius. Amb tot això les noies
tortosines van fer un partit molt reaccionant en la recta
final del partit i retallant diferències fins el 19-17 final.
Infantil Masculí. C.H. Vilamajor 27 (14) - Tortosa27 (13)
L’Infantil masculí va lluitar per aconseguir la victòria,
encara que l’empat final reflecteix la igualtat dels dos
equips. Cadet Femení. Sant Llorenç–Sant Feliu de
Llobregat 20 (9)-C.E. Tortosa 37 (21). Les noies del cadet
femení van aconseguir una clara victòria davant del con-
junt de Sant Llorenç. Sènior Femení. Tortosa 32 (16) -
J.H. La Llagosta 22 (8). La clau foren els darrers minuts
del primer temps, quan les tortosines van agafar un avan-
tate de 8 gols. Sènior Masculí “B”. C.H. Cambrils “B”
26 C.E. Tortosa “B” 26. Sènior Masculí “A”. HIMESA SA
Súria 36 -CE Tortosa 21. Els sèniors només van poder
aguantar el resultat durant els 12 primers minuts. L'equip
surienc corria molt al contraatac i al contragol, a més, dis-
posava d’una 1ª línia molt potent amb bon llançament
que no podien aturar i un pivot que treballava molt bé
entre la defensa ebrenca. Els del Centre d’Esports, deses-
perats, van provar d'intentar igualar el marcador i retallar
la diferència però no van poder. El rival era superior.

Marc Cortés Lor i Vera Fluixà Arques, tots dos
d’Amposta, d’11 i 9 anys, porten menys de dos mesos
ballant junts. Els seus entrenadors són Mercè Llorca i
Giussepe Sgroi. Es van proclamar a Llinars del Vallès
Campions de Catalunya juvenils en balls standars i sub-
campions de Catalunya juvenils en balls llatins .
Tambè es van proclamar campions i subcampions dels
opens d’estándar i llatins, respectivament.

Centre Esports Tortosa

CLUB VOLEI ROQUETES

BALL. D’AMPOSTA

L'equip sènior de primera catalana, continua sent l'invicte de la categoria. Aquesta set-
mana rebia al Mundet "B" imposant-se per 3-1 amb parcials (25-21, 23-25, 25-19 i
25-16). El sènior de segona catalana va assolir una victòria molt merescuda i treballada
contra el Torredembarra, 3-2 amb parciqals (25-17, 25-27, 25-19, 17-25 i 15-13).
El sènior femení de tercera catalana, va rebre a l'Alpicat. 0-3 amb parcials (16-25, 18-
25 i 21-25). El cadet femení va rebre al Jaume Callis. Les roqueteres van ser superiors
a l'equip visitant, es van imposar per 3-0 amb parcials (25-12, 25-10 i 25-20).
Per últim, l'infantil femení, va rebre al C.V. La Palma. L'equip local va perdre per 1-3
amb parcials (13-25, 12-25, 25-22 i 18-25). Tot i el resultat, aquestes noies milloren el
seu joc setmana rere setmana.

L’ebrenca del C.P. L’Aldea Anouk Vizcarro, al Campionat d’Es-
panya Infantil de patinatge artístic a Vélez, s’estrenà en aquesta
categoria amb un bon programa curt, que la va classificar per al
llarg. Desprès d’executar correctament els seus dos programes
Anouk,  finalitza la competició amb un meritori  dotzè lloc a la
classificació.

Anouk, dotzena
El Camarles B va guanyar en el darrer minut remuntant contra el Xerta (2-1). Santi Forastero, tècnic del Camarles B, deia que “a la pri-

mera meitat vam fallar moltes opcions, fins i i tot un penal. A la represa, vam insistir però fins el final no va arribar el 2-1. Merescuda pri-
mera victòria”.  Sisco Martí, del Xerta, comentava que “vam fer el 0-1, però va ser llavors quan vam començar a ser massa directes i vam
perdre el control. Ells, en aquell moment, van dominar més i ens van empatar. La segona part fou igualada, partit travat i d’empat. Al mi-
nut 89, falta llunyana i, sense tocar-la ningú, ens van fer el 2-1”. Des de Xerta s’afegia que “es demana esportivitat i es fan campanyes. Va
haver-hi un jugador del Camarles que no va tenir una bona actitud durant el partit. Res a dir de la resta, però aquest no va ser correcte”.

Primer triomf del Camarles B, contra el Xerta (2-1)

El Tortosa Ebre va aconseguir la primera victòria de la temporada, fou al camp de la Roca (0-1).
Xavi Subirats, tècnic del Tortosa Ebre, manifestava que “vam fer un partit molt complet, el millor
fins ara, tenint ocasions clares perquè fos més àmplia, estavellant tres pilotes al travesser. I el
curiçós és que el gol fou en pròpia porteria. Bon partit i victòria important que ens ha de donar
confiança per seguir millorant”.

Tortosa Ebre, primera victòria a la Roca (0-1)

El primera, sense perdre

Dos joves campions
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Top Secret
*És normal, passa a les millors famílies. Aquest any no hi ha bon ambient en tres vesti-
dors. En un els jugadors s'esforcen poc, li fan poc cas a l'entrenador. En un altre, la ten-
sió pot explotar en qualsevol moment perquè hi ha lluites internes entre jugadors i mis-
ter. I en el tercer, els jugadors es pensen que amb qualitat es poden guanyar els partits
i s'han adonat que han de córrer més. Espero que tot es solucioni.
*Un jugador crac d'un equip de segona catalana li va discutir al míster perquè el va can-
viar i com a premi aquesta setmana ha estat a la banqueta.
*La setmana passada es va lesionar per a tota la temporada Figo, aquesta setmana tren-
cament de clavicula de Sergi Ventura, de l’Aldeana. És la part més trista del futbol i,
sobretot, del regional. 
*David Poy està fent una gran temporada. Ha anat de menys a més, en els últims 4 par-
tits, tres victòries i a Godall va perdre quan l’equip va tenir moltes ocasions. Ara ja es
pot dir. Poy estava desmoralitzat al principi de la temporada, ara està feliç.

L’EQUIP TITULAR 
DE LA JORNADA Radiografia del futbol ebrenc

EQUIPS DE LA SETMANA: ROQUETENC I MÓRA LA NOVA

CRACS EBRENCS DEL FUTUR (6)

ERIC BARBERÀ

Jugador del Perelló que com-
pleix la segona temporada
d'amateur; com a juvenil va
jugar a la preferent amb la
rapitenca i la Cava. Un juga-
dor molt ben dotat tècnica-
mente. Esquerrà amb bon
xut, aquest any li toca explo-
tar.

MARTÍ FARRENY

18 anys. De prebenjamí a cadet
va militar al Catalònia. Després
va fitxar pel Roquetenc i en
juvenil, per l’Ebre Escola on va
estar a la Preferent. Jugador
amb gran físic i tècnica, aplicat
en l’aspecte tàctic.

SERGI CID

És el segon any d’amateur al
Camarles. Centrecampista
molt treballador i amb projec-
ció. Va començar al Tortosa
fins a juvenil de tercer any
quan va fitxar pel Reus i va
estar al 1r equip del R Bítem,
anant després ja al Camarles. 

PAU SANCHEZ

19 anys, juga de central o
pivot defensiu, segona tem-
porada al primer equip aldeà,
encara que l'any passat era
juvenil. Jugador aplicat en
defensa i molt sacrificat. 

ÒSCAR NOGALES

S’inicià amb l’Olímpic. E aleví
va anar al Duesaigües, en
infantil al Nàstic, i a l’Ascó de
preferent, i en cadet tornà a
l’Olímpic. Va ser porter de les
seleccions ebrenques al torneig
de les regions. En juvenil tornà
a l’Ascó de preferent, i anà
també a la Floresta. Ara està al
1r equip de l’Olímpic, sent un
porter amb projecció.  

MOHA

Es va formar al planter del
Tortosa fins a juvenil de segon
any, quan va passar al primer
equip. Després va fitxar per la
Rapitenca i ara milita a la Cava.
Destaca per la conducció i el
regat. Es desequilibrant. 

MARC CHILLIDA

Es va iniciar al futbol base de
l’Alcanar, des benjamí fins aleví
de 2 any; llavors va anar a la
Rapitenca jugant al cadet de
preferent. Sent juvenil va tornar
a l’Alcanar i en el seu segon any
va debutar al primer equip. En
el tercer va estar al Vinaròs i ara
ha tornat a l’Alcanar. Jove
canareu destacat.

LLORENÇ PERAL

Té una esquerra molt bona
amb gran capacitat per desbor-
dar i també té arribada. És molt
sacrificat. Es va formar al Flix
fins infantil, i cadet i juvenil va
estar a Móra la Nova. Aquesta
és la seva tercera temporada al
1r equip del Flix.

ERIC ALARCÓN

Jugador que va acabar la seva
etapa de jugador de futbol
base a la rapitenca i aquest
any ha fitxat per la Sénia.
Defensa, amb qualitat tècni-
ca, jugador intens i molt
intel.ligent tàcticament. 

JACK CID

Jugador del primer equip de la
Rapitenca, en el primer any
d’amateur. Com el seu germà
Iker, té el gol entre cella i
cella. Ja n’ha fet dos a Primera
catalana. Fill del ‘depredador’
i mitic Jack Cid.

PAU RIPOLL

Es va iniciar a l’Olímpic. En
aleví fitxà pel Duesaigües,
després va estar al Reus,
Tortosa i en edat juvenil a
l’Ascó, debutant al filial i al
primer equip amb 16 anys.
Actualment, és jugador del
primer equip de la Rapitenca.

CARLES KÀDER

Va començar a l’Ampolla, des-
prés a l’aleví de l’Amposta i,
posteriorment, al Tortosa on va
estar 11 temporades, dues d'e-
lles al primer equip. Ara juga al
Camarles. Jugador potent, amb
velocitat i és versàtil. També
golejador, diumenge va marcar. 

Jugadors també destacats: Ferreres (J i Maria), Vilarroya
(Rapitenca), Jonatan (la Cava), Eric Barberà (Perelló), Ruben
(Vilalba), Costes (Ampolla), Didac (Aldeana) i Quim (Olímpic)

LEANDRO (Catalònia)

ARNAU (Tortosa)

ROBERTO (Ulldecona)

GERARD (Pinell)

PAU VALMANYA (Amposta)

KIKO (Batea)

RAUL ISTOC (Rapitenca)

CRISTIAN (Camarles)    

MARS (S Jaume)

YURI (Flix)

BAUTISTA (Roquetenc)
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Minut 91 a Canal Terres de l’Ebre.
Dilluns a les 20 i a les 23 hores

També pots seguir a Canal TE els reportatges 
dels partits del cap de setmana, 

el diumenge a les 23 i el dilluns a les 14 hores

Jan Esteller és cana-
reu i juga ara amb
l’Amposta. Sempre
ho havia fet a
l’Alcanar fins la tem-
porada passada,
quan va fer el pas i
va sortir de casa, fit-
xant a l’Ulldecona.
És lateral dretà sent
un bon carriler, amb
recorregut. Michel, a
la tele, ha dit en més
d’una ocasió que és
un dels millors juga-
dors del territori en
aquesta posició.
Seria un Dani Alves
canareu.

Pregunta: Qui és la
teua parella?.
Resposta: És la ger-
mana de Trinquet,
jugador de l’Alcanar.
Li vaig posar l'ull i
vaig estar molt temps
darrera d’ella fins que
per fí em va fer cas.
Després, no s'ha per-
dut ni un partit. I ja
van set anys!. 
P: Quina és la parau-
la o la frase més afec-
tuosa que et diu la
teva parella?.
R: Ets increïble. 
P: El futbol, si comp-
tes les hores d'entre-
naments, desplaça-
ments dels dies del
partit....pel que es
cobra gairebé perds
diners?
R: Segur. En el meu
cas, només vaig aga-
far un parell d'anys
de les vaques gros-
ses. Després els
diners se n’han
anat...jejeje. Però
està clar que jugues
perquè t’agrada i els
diners ajuden però no
han de ser el princi-
pal. Si és per diners,
probablement no
jugaries.      
P: Has plorat en un
partit de futbol?.
R: Si. Unes quantes
vegades. Però sobre-
tot recordo el dia que
amb l’Alcanar vam

baixar de categoria,
al camp del Catllar. A
l'autobús jo plorava i
hi havia uns quants
jugadors que venien
de fora i per als que
que tot eren rialles.
Tenia 18 anys i una
impotència enorme.
P: Els futbolistes sou
uns pistolers?.
R: Doncs jo no.        
P: Què és el més
humà que has viscut
en un terreny de joc?
R: El dia que Sisco,
gran jugador de
l’Alcanar, va dir que
era l'últim partit que
jugava. Era el camp
del Morell, darrera
jornada de lliga. No
ho havia parlat amb
ningú, ni amb la seva
família. Va dir: s'ha
acabat. I ja està.
Sense ostentacions,
sense fer gala de res.
Amb naturalitat. 
P: El teu lema de la
vida?.
R: Reparteix felicitat i
en rebràs.
P: Guardes camisete-
tes o botes de fut-
bol?.
R: Tinc totes les equi-
pacions de totes les
categories de
l’Alcanar. I també
algunes botes de
quan era petit. La
meva mare no sap
que fer amb tanta
roba del futbol.   
P: Quin altre esport
practiques?.
R: De tot una mica.
Sóc llicenciat a
l'INEFC i l'esport és la
meva vida. A part sóc
professor d'Educació
Física.  
P: Per què els
hòmens no plorem
més?.
R: Perquè creiem que
expressar els senti-
ments és de covards,
quan és el més bonic. 
P: El sexe és perjudi-
cial abans d'un par-
tit?.
R: Mentre no ho

demostrin... 
P: Una illa tu sol amb
50 noies un mes?.
R: Els ensenyo a jugar
a futbol i muntem
una lliga.        
P: Trajectòria esporti-
va.
R: Començo a jugar
amb 4 anys a
l’Alcanar. No existia
el futbol base, per als
més petits, i entrena-
va amb nens que
tenien 5-6 anys més.
Després es crea
l'Escola de Futbol
Base i jugo en totes
les categories. Sent
cadet, vaig alguns
dies a entrenar amb
el primer equip, amb
Venancio com a mis-
ter. Després al juvenil
ja jugo poc perquè
vaig sempre amb el
primer equip. Eulogio
em fa debutar al
camp del Salou. La
setmana següent ja
sóc titular a casa con-
tra el Bonavista. A
partir d'aquí vaig
progressant fins fer-
me el meu lloc. 14
temporades al primer

equip jugant absolu-
tament tot. Començo
com a lateral
esquerrà, després
dret. També d'inte-
rior. Hi ha una tem-
porada en què jugo
en totes les posicions,
INCLÓS porter.. 
P: Com vas començar
a jugar a futbol i per-
què?
R: Anava a veure els
entrenaments i
demanava que em
deixessin jugar. Fins
que ho vaig aconse-
guir jejeje.... 
P: Altres equips?
R: Sempre he jugat a
l’Alcanar. Havia tin-
gut propostes d’altres
clubs i no em movia
de casa, fins la tem-
porada passada quan
vaig fitxar per
l’Ulldecona. I ara
estic a l’Amposta. 
P: Els teus millors
entrenadors?
R: ‘Txiki’ i Alfons. Van
treure el millor de mi.
P: Quin és millor
record d'un entrena-
dor?
R: Recordo que l'any

que Descalzo era
l’entrenador de
l’Alcanar, en un partit
de pretemporada
vaig entrar a la sego-
na part i als 10
minuts em va treure.
Em vaig enfadar i
vaig decidir no jugar
més a futbol. Al dia
següent va venir
‘Txiki’ a casa meva i
em va convèncer per
continuar i demostrar
el jugador que era. Va
sortir bé, perquè va
ser una de les meves
millors temporades. 
P: El company més
curiós?
R: Genís i els seus
embenats a la mà. 
P: Has ajudat mai
algun company que
estava passant un
mal moment?
R: He parlat amb
molts jugadors als
quals havia entrenat i
que ho passaven
malament quan arri-
baven al primer equip
perquè els costava
entrar a l'equip. Feia
una mica com ‘Txiki’
va fer amb mi. 

P: Hi ha ‘capos’ en un
vestidor?.
R: Sí. 
P: Si haguessis de
definir que significa
futbol, què diries?
R: Esport molt com-
plex, carregat d’emo-
cions, on és vital l'ús
del cap.
P: El jugador neix o es
fa?
R: Es fa. I has de tenir
sort amb els entrena-
dors i que no et facin
malbé pel camí jejeje.
P: Quina regla can-
viaries?
R: La vermella direc-
ta per ser una ocasió
manifesta de gol.
P: Un marcatge dur?
R: És curiós però de
vegades m'ha marcat
un extrem millor a mi
que jo a ell.
P: El jugador és
egoista, tu ho ets?
R: Es comença sent-
ho molt i es va per-
dent. Jo no ho sóc
gens. Per davant de
tot l'equip.
P: Quin ritual fas
abans d’un partit?
R: No sóc molt de
rituals, encara que si
algun dia perdem
miro de no posar-me
els mateixos mitjons
o les mateixes espor-
tives.
P: El partit més dur?
R: Un dia vam perdre
1-7 a casa contra
l’Oleàstrum. No ens
sortia res i cada vega-
da que ells arribaven
a porteria ens marca-
ven. Recordo que
sentia molta
impotència. Ningú
volia la pilota.
Tothom s'amagava.
Em passaven la pilota
i començava a córrer
fins que la perdia.  No
fou un partit dur, fou
un cop dur en aquell
moment. Tenia 18
anys. 
P: El partit més
calent?
R: Sent juvenil, con-

tra el Jesus i Maria.
Ells anaven segons i
nosaltres tercers. A la
Fanecada hi va haver
invasió de camp i es
van haver d'acabar
els 10 minuts que fal-
taven un altre dia a
porta tancada.
Perdíem 3-4 i vam
empatar 4-4.
P: T’han primat algu-
na vegada?
R: A mi no, però
recordo un entrena-
dor que va cobrar a
costa de tot l'equip i
no va dir res. Va
posar a l'equip
"reserva" i vam per-
dre 2-1.
P: És bo que us
peguin ‘canya’ per
ser millors?
R: Hi ha jugadors que
ho necessitem. Tenim
sang d'orxata alguns.
P: Alguna anècdota
amb algun penal?
R: Un cop guanyà-
vem 4-0 al
Torredembarra, a
casa. En els últims 10
minuts van expulsar
al nostre porter,
Rodri, i no ens que-
daven canvis. Em
vaig posar jo i em
tirava el penal Pepo,
que havia jugat amb
mi. Sabia que el tira-
ria per l'esquerra. El
vaig encertar, però no
vaig arribar. Vaig
estar una setmana
sense poder-me
moure...jeje
P: Entens els àrbitres?
R: Si. El que no
entenc és la pre-
potència d'alguns. 

By: Joaquin Celma

XX

AVUI:  JAN ESTELLER, JUGADOR DEL CF AMPOSTA

PROPER: 

MANU

67 «Reparteix felicitat i en rebràs»
EL DANI ALVES CANAREU

By: Joaquin Celma
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MÉS EBRE RECOMANA Fideus negres amb gambes i sèpia

INGREDIENTS:
• 2 sèpies (amb la seua tinta)
• 12 gambes
• 400 g de fideus del Nº4
• 1 ceba mitjana
• 1 all
• 2 tomàquets
• pasta de pimentó roig (pimiento choricero)
• 1 ou
• oli i sal
• brou del cap de les gambes

PREPARACIÓ:
• Primer de tot pelem les gambes i amb els caps i un sofre-
git de ceba i un tomàquet fem el brou, que haurà de cou-

re uns 25 minuts. Netegem la sèpia i la tallem a daus, la fre-
gim i la reservem. Reservem la tinta de les sèpies.
A la mateixa cassola fem un sofregit de ceba, quan estigui
transparent afegim un tomàquet ratllat i ho deixem coure
uns minuts. Després una cullerada de pimiento choricero
que li dóna molt bon sabor al plat. Ho deixem coure una
mica, posem la tinta de les sèpies i incorporem els fideus i
la sípia i ja podem posar el brou.

• Ho deixem coure segons ens indiqui el fabricant. Men-
trestant fem un allioli, a casa el fem a morter amb un gra
d'all, un rovell d'ou i oli d'oliva, però el podeu fer com en
tingueu costum. Quan falti poc per acabar la cocció mar-
quem la paella les gambes pelades i les afegim a la cassola.
Servim els fideus amb allioli al gust. 

LA SèPIA
Nutritivament, la sèpia (sípia) aporta proteïnes, mine-
rals i vitamines. Pel que fa a les proteïnes, aquestes
són d’alt valor biològic, gràcies al contingut en ami-
noàcids essencials. De minerals, destaca l’aportació
de iode, seleni, fòsfor, potassi, magnesi i sodi. Cal fer
especialment menció a l’aportació de iodes, ja que es
tracta d’un minera beneficiós per al nostre metabolis-
me, a la vegada que regula el nivell d’energia. ajuda
al processament dels hidrats de carboni i enforteix el
cabell, la pell i les ungles. I, pel que fa a vitamines, són
especialment presents les del grup B i E i, en menor
mesura, del grup a. la vitamina E és interessant per
les seves propietats antioxidants i per la protecció del
nostre sistema immunitari. En relació a la vitamina B6,
afavoreix la creació de glòbuls vermells i en el mante-
niment del sistema nerviós. la vitamina B3 ajuda a
mantenir sanes la pell i les mucoses; mentre que la
B12 col·labora en el bon estat del sistema immunitari.
El contingut en aigua de la sípia és també remarcable,
ja que és superior al 80%. Tot i amb això, cal saber

que amb la cocció aquesta aigua desapareix per la
qual cosa, si volem aprofitar al màxim les seves qua-
litats nutritives, la millor manera de fer-les serà a la
planxa, a foc força alt i durant poc espai de temps.
la quantitat de greix inclòs en la sípia no arriba a l’1%
i, per tant, es tracta d’aliment poc caloric, amb 80 calo-
ries per cada 100 grams.
En resum, un aliment amb qualitats nutritives destaca-
bles i poc calòric.
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L’horòscop El temps. Previsió

CATALUNYA

Estat del cel
Cel molt ennuvolat o puntualment cobert durant tota la jornada al sector central del lito-
ral i prelitoral i sud de la Costa Brava, i a partir de la tarda a la resta del litoral i prelitoral. A
la resta del país el cel estarà serè o poc ennuvolat fins a mitja tarda, si bé fins a mig matí
hi haurà intervals de núvols baixos a la depressió Central que localment deixaran el cel
molt ennuvolat. A partir del vespre augmentarà la nuvolositat en general i el cel quedarà
entre mig i molt ennuvolat arreu i puntualment cobert, llevat del terç nord on estarà poc
o mig ennuvolat.

Precipitacions
Són probables precipitacions aïllades fins a mig matí al sector central del litoral i prelitoral.
A partir de migdia també són probables al quadrant nord-est i al litoral sud, i a partir del
vespre se n'esperen de disperses a la meitat sud del litoral i prelitoral. Seran d'intensitat
entre feble i moderada i acumularan quantitats entre minses i poc abundants.

Temperatures
Temperatura mínima semblant o lleugerament més baixa. La màxima serà semblant. La
mínima es mourà entre els 3 i 8 ºC al Pirineu i Prepirineu, entre 5 i 10 ºC a la depressió
Central, entre 7 i 12 ºC al prelitoral i entre 13 i 18 ºC al litoral. La màxima arribarà a valors
d'entre 12 i 17 ºc al Pirineu, entre 14 i 19 ºC al Prepirineu i la depressió Central, i entre 17
i 22 ºC a la resta.

Visibilitat
Visibilitat entre bona i regular, si bé serà excel·lent als cims del Pirineu i al litoral de l'Alt
Empordà. De matinada i fins a mig matí hi haurà boirina i alguns bancs de boira a valls i
fondalades de l'interior.

Vent
Fins a mitja tarda bufarà tramuntana entre fluixa i moderada amb algun cop fort a l'Alt
Empordà. Fins a migdia bufarà mestral entre fluix i moderat amb algun cop fort a l'ex-
trem sud. A la resta el vent serà fluix i variable, amb domini del component sud i oest fluix
amb cops moderats al centre del dia.

TERRES DE L’EBRE

TEMPERATURES
Màxima

19º
Mínima

13°
MATÍ

ENTRE MIG I MOLT ENNUVOLAT

TARDA

ENNUVOLAT AMB PLUGIMS

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Àries
20/3 al 19/4

Vius un període  intens  en relació  amb l’amor.
Respecte  a la teva salut, si continues  acumu-
lant  massa greix  a poc a poc  el teu  cos anirà
empitjorant.

Viuràs  dins  de les  teves relacions  una espècie
d’idealisme sentimental molt fort. Has de ser
conscient de les  coses  que et fan  feliç, i  lluitar
per elles.

Taure
20/4 al 19/5

En assumptes  d’amor, és probable  que la perso-
na  que tant  t’interessa tingui  una mica més  del
que et digui. T’has d’oblidar dels menjars ràpids
sense qualitat.

Vés  amb compte  amb la teva  vida  sentimen-
tal, la  gelosia  pot acabar  sent un factor  deter-
minant en les teves relacions més íntimes.
Tingues sentit de l’humor.

Bessons
20/5 al 21/6

Tu mateix  et fiques  al teu  propi  laberint  sen-
timental. No els facis mil voltes als detalls
sense importància. Si et controles i no t’exce-
deixes, tot anirà  perfectament.

Respecte  a l’amor, avui la teva intuïció et pot
treure  de situacions  compromeses. En assump-
tes  de salut  vés  amb compte  amb  el coleste-
rol  i amb  l’excés  de greix.

Cranc
22/6 al 21/7

Dirigeix les teves  necessitats  afectives  i posa
de manifest  els teus verdaders  sentiments.
Avui  és un dia  on es potència  la teva  sensi-
bilitat.

Els teus  pensaments  seran encertats a l’hora  de
resoldre  les petites  desavinences conjugals. Per
millorar  la teva salut  no et  vindria malament  una
mica  de descans.

Lleó
22/7 al 22/8

Un altre  tipus  de valors  entra  en la teva vida.
Necessites descansar més i igualment apren-
dre a gastar els teus  recursos físics sense
tanta pèrdua d’energia.

Aquari
20/1 al 18/2

Mostraràs els teus  sentiments  amb total lliber-
tat i seguretat  en tu mateixa. Algú a prop de tu
se sorprendrà. És important que optimitzis
alguns aspectes quotidians.

Verge
23/8 al 21/9

Els teus pensaments  i les teves accions  el
dia d’avui les encaminaràs a millorar les
teves relacionssentimentals. Consumeix
més fruita  i més vitamina C.

Peixos
19/2 al 20/3

Intenta  que l’enteniment s’imposi  en la teva vida
de parella. Per millorar la teva salut evita que el
teu centre personal es mogui al vaivé de les
teves emocions.

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01
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IMMOBILIARIAÑ

LA SENIA  HABITATGE
EN VENDA:  XALET de
175m2, garatge de 42m2
amb piscina, barbacoa i
zona verda,  parcel·la de
17.219m2. Totalment equi-
pat i acabats de molt bona
qualitat. Tel. 977576137.

LLOGUER LA SÉNIA: pos-
sibilitat de compra, LOCAL
COMERCIAL totalment
equipat de 183m3. a. con-
dicionat, parquet i bany. C/
General Prim Tel.
977576137
Es ven primer pis, 
semi nou, a Amposta
(detràs estació autobusos) 
645888266

PARTICULAR ALQUILA
LOCAL CÉNTRICO EN
AMPOSTA. 
13,75 m2, apto para joye-
ría/peluquería, etc...
Aire acondicionado y mue-
bles (económico)
973266178 - 680341620
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

SERVEISÑ

OCUPACIÓÑ 

VARIS Ñ

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

RELAXÑ 

COMPRO
PÀRQUING

“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527

EN VENDA UN
SOLAR DE 420 M2

SITUAT AL 
CENTRE DE LA 
CAVA-DELTEBRE.
INTERESSATS 
TRUCAR AL:

696 01 16 29
Preguntar per
Francisca

TÈCNICS TITULATS EN
JARDINERIA

- Podes, gespa, escarifi-
cacions, control de pla-
gues (palmeres i altres),
optimització del reg, roca-

lles, etc...
PRESSUPOSTOS DE
NOVA CREACIÓ DEL
SEU JARDÍ I/O MANTE-
NIMENT SENSE
COMPROMÍS

Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadèmi-
ca, 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

www.florestajardineria.com 
florestajardi@hotmail.es

LLOGUER
PÀRQUING
“FERRERIES, 

EDIFICI MERCADONA 
TORTOSA"

Tel. 639 594 527

AGENCIA 
MAISOL

T’ajudem a trobar
La teva parella Ideal.

Serietat i honestedat.
Les Noies 

fins a 35 anys 
L’hi trobem parella

G R A T I S
695410052

www.maisol.com

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

SE PRECISA  
para empresa
en Amposta
teleoperadoras
con experiencia
sueldo fijo más
comisiones 

642811128

OFERTA  
CATALANA

PLANTA DE LUJO
MASAJES 
RELAJANTES 
COMPLETO 20€
DISCRETO 

INDEPENDIENTE
Tlf. 664 149 258 

HABITACIÓN  
POR  HORAS
Cerca de
Tortosa

(WhatsApp) 

Tlf. 609 76 12 06

SE PRECISA  

para importante
empresa en

Amposta 
comercial con

experiencia llamar 

642 811 128

OPORTUNITAT
A TORTOSA!!

Es ven local de
120m2, céntric, equi-
pat per a bar-restau-
rant, Possibilitat de 
lloguer o traspàs

659 728 249

ES PRECISA
PERRUQUERA
en experiència
zona Roquetes

645888266

SE VENDE 
FINCA RÚSTICA  
En la Partida Caramella
(Els Ports-Roquetes).
Excelentes vistas.

Superficie de 11 jorna-
les del país. Con casita
de aperos de 20 m2
para reformar. Con
agua de la caramella. 

977 511 221  

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
877 180 170

comercial@mesebre.cat
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MÓRA LA NOVA

Els dies 29 i 30 d'octubre, el
Museu del Ferrocarril de Móra la
Nova ens sorprendrà celebrant
dintre de «Dies del Museu» els
cent vint-i-cinc anys de l'arribada
del ferrocarril a la població.
Màquines de tren, vagons, cotxe-
res, pont giratori i l'edifici situat a
l'antic enclavament són els ingre-
dients que ens ofereix aquest
Museu i on ens endinsarem per
gaudir de la màgia del ferrocarril.
L'Associació per la Preservació del
Patrimoni Ferroviari i Industrial
(APPFI) organitza un any més
aquesta jornada per a donar a
conèixer el treball en la recupera-
ció i posada en valor de les anti-
gues instal·lacions ferroviàries i
vehicles cedits o adquirits per
aquesta entitat i també per la seua
Fundació la FPPFI. Tot plegat con-
figura un centre atractiu que avui
forma part del Museu Nacional de
la Ciència i de la Tècnica de
Catalunya, on podem veure en un
parell d'hores amb les visites
guiades que realitzen els volunta-
ris de l'APPFI i que permet que les
futures generacions puguin ser
conscients de la importància que
va tenir el ferrocarril en el nostre
país.
Parlem amb el Sr. Jordi Sasplugas,
president de l'APPFI i de la FPPFI.

Més Ebre: El ferrocarril va arribar a
Móra la Nova l'any 1891 i ja han
passat cent vint-i-cinc anys.
Jordi Sasplugas : Doncs si, es trac-
tava del projecte més ambiciós
concebut fins aleshores, l'eix de
comunicació més important entre
Catalunya i la resta de l'estat
espanyol, un eix impulsat des de
Catalunya amb capital privat
català per donar sortida als pro-
ductes que es produïen aquí i que
va permetre enllaçar Barcelona
amb Madrid.
ME: Marçà-Móra un tram difícil
que passava dels vint-i-nou
metres sobre el nivell del mar als
tres-cents cinquanta-nou en els
quals es situa Móra, i el fet que la
vila fou un punt equidistant entre
Barcelona i Saragossa (uns cent
cinquanta km) va ser un important
punt de relleu de locomotores
fent de l'estació de Móra un refe-
rent?
JS: Va ser referent l'estació i la línia
en sí mateixa, ja que en la seva
construcció l'enginyer Eduard
Maristany va haver de dissenyar
moltes solucions constructives que
mai s'havien usat a Espanya,
només amb la construcció del
túnel de l'Argentera, de més de
quatre quilòmetres, l'enginyer es
va guanyar el títol de Marqués de
l'Argentera, ja que a l'època fou el
túnel més llarg construït mai, i la

complexitat de la seva perforació
feren guanyar el citat títol a l'en-
ginyer que anys després va passar
a dirigir la companyia dels ferroca-
rrils de Madrid-Saragossa a
Alacant, la més important del país.
A Móra la Nova li va tocar ser un
dels tres punts de relleu entre
Barcelona i Madrid i per això es va
instal·lar el dipòsit de locomotores
que donaria el primer impuls
industrial a la Ribera d'Ebre amb
els més d'un miler de treballadors
que van arribar a finals dels anys
cinquanta del segle passat.
ME: A més s'havia previst que des
de Móra la Nova partirien altres
línies amb destinació a Tortosa,
Gandesa i Lleida.
JS: Efectivament, Móra la Nova es
trobava en un enclavament
geogràfic estratègic des d'on es
varen planificar línies ferroviàries
que connectarien amb Tortosa,
Gandesa i Lleida, línies que d'ha-
ver-se construït haurien consolidat
el desenvolupament de les comar-
ques interiors i que avui dia serien
plenament vigents, mentre que
ara tenim unes mancades comuni-
cacions ferroviàries.
ME: I va arribar l'electrificació...
JS: L'electrificació va arribar el
1956 des de Barcelona i curiosa-
ment de la mà de RENFE, l'empre-
sa estatal creada per la dictadura
que va prioritzar millorar la xarxa
ferroviària a Catalunya abans que
fer-ho a Madrid. L'electrificació i la
modernització varen arribar a la
darreria dels anys setanta, sabent
que amb la inversió feta a
Catalunya el retorn econòmic que
generava era major que a la resta
de l'Estat, tota una lliçó de sentit
comú. Per a Móra la Nova l'electri-
ficació va significar el darrer impuls
en matèria ferroviària que deu
anys després es va convertir en l'i-
nici d'un declivi que encara dura i
que va passar d'ocupar a més d'un
miler de treballadors a la vintena
que encara avui hi treballa.
ME: La ubicació d'aquest Museu
del Ferrocarril no és casual.
JS: Móra la Nova era l'únic encla-
vament ferroviari de Catalunya on
es donaven els condicionats neces-
saris per desenvolupar un projecte
com el nostre, en primer lloc tot i la
destrucció de patrimoni, és l'indret
de Catalunya on més elements
patrimonials s'hi conserven, tant és
així que properament el seu con-
junt serà declarat per la Generalitat
com a Bé d'Interès Nacional,
també la poca pressió urbanística
afavoreix el creixement del Museu
i el projecte del tren turístic en una
línia que reuneix les condicions
necessàries com ara, singularitat,
paisatge i l'ús no intensiu de la línia
en són alguns dels valedors.
ME: Gràcies a la tasca de l'APPFI
fa uns anys que s'ha pogut recu-
perar el pont giratori, diverses
locomotores, edificis,

instal·lacions...
JS: La fórmula que utilitzem a
l'APPFI no és altra que la que fa
dècades que s'utilitza a Europa i
que per desgràcia al nostre país
segueix sonant estranya. L'ús de
voluntariat amb el suport de les
administracions.
Les milers d'hores invertides pels
voluntaris són la feina de formi-
gueta realitzada durant quinze
anys, perquè enguany també
l'APPFI celebra el seu 15è aniver-
sari, i han fet possible aquest mira-
cle, les mateixes restauracions
fetes a costelles de l'administració
haurien costat més de tres milions
d'euros i gràcies a aquest esforç
s'han reduït a uns set-cents mil
euros repartits en aquests quinze
anys, així i només així es poden fer
tirar endavant projectes com
aquests, ara només cal que la
societat sàpiga veure'n les avan-
tatges, que es valori la feina feta
per les persones anònimes que
amb el seu esforç individual acon-
segueixen un triomf col·lectiu i que
les administracions donin el suport
just i necessari i que deixin de dedi-
car-se a finançar projectes que no

reverteixen en res i que ens acaben
costant un munt de diners a tots
plegats.
ME: Quan visitem l'edifici ens
sorprèn que conserva l'aroma del
tipus de construccions de princi-
pis del segle XX. A part de loco-
motores, trens i vagons, quines
altres meravelles ens podem tro-
bar?
JS: Trobem per exemple l'enclava-
ment GRS de l'any 1928, el primer
sistema de control d'estacions de
tota Espanya que va utilitzar elec-
tricitat i que va ser instal·lat a Móra
la Nova, avui també l'únic que es
conserva a tot el país. També el
pont giratori, que tot i no ser l'ori-
ginal de Móra la Nova ja que
aquest fou desballestat per obtin-
dre escàs rendiment econòmic, és
de l'any 1922 i de la mateixa tipo-
logia de l'original, i tot gràcies a
una complexa i fins ara única ope-
ració de recerca, desmuntatge,
trasllat des de Granada, restaura-
ció i posada en funcionament a
l'indret original del dipòsit de
Móra.
ME: I com a colofó, El tren turístic.
JS: El tren turístic serà igual com a

Europa, la cirereta del pastís, en un
projecte d'utilització de vehicles
històrics com a font de generació
de riquesa provinent del turisme
on només al Regne Unit, per
exemple, mou més de disset
milions de turistes l'any. Són pro-
jectes de ferrocarrils turístics que
vertebren el turisme a les zones
rurals i on les administracions prio-
ritzen per davant de les aquí elo-
giades vies verdes. Com a xifra
comparativa l'usuari d'un tren
turístic gasta 2,7 vegades més en
el territori que un que ho fa en una
via verda, a banda que en aquest
darrer cas la posada en servei i
manteniment recau sempre en
l'administració que no obté cap
retorn econòmic a banda d'impos-
sibilitar o com a mínim fer més
costós el possible retorn a l'ús
ferroviari, a l'haver destruït les vies.
Si un dia en el futur les condicions
territorials ho demandessin, en
definitiva a Europa són més pràc-
tics que nosaltres, el ferrocarril, si
es pot, ha de seguir sent ferrocarril
i les vies verdes com a font d'atrac-
ció turística sempre poden com-
partir l'ús amb els rails.

125 anys de l'arribada del ferrocarril
ACTUALITAT


