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L’Ebre celebra l’aturada de l’Euromed a l’AldeaDes d’avui i fins diumenge

Després de 20 anys de reivindicació a les Terres de l'Ebre,
un tren Euromed procedent de Barcelona ha fet aturada
aquest dissabte a l'estació de l'Aldea, al Baix Ebre. La pla-
taforma Trens Dignes va organitzar un acte de celebració
per donar la benvinguda al tren. Fou un gran dia però la
Plataforma continua en la seva lluita perquè milloren en
general els serveis ferroviaris al nostre territori.                 P3

Pròxima estació: l’Aldea!

20a edició de la Fira de l'Oli Novell, Cítrics i Comerç de Santa
Bàrbara. Tres dies d'expositors, activitats i mostra de productes
ben diversos coincidint amb les Jornades Gastronòmiques de la
Cuina de l'Oli.                                                            P12-13

La Fira planera
Avui és notícia

Tortosa
L’Ajuntament té previst
duplicar les inversions
en els pressupostos
del 2017.

P3

La Ràpita
Nou empreses
ebrenques rebran els
Premis Cambra a la
Ràpita, dijous vinent.

P6

Alcanar
La Clementina torna
a ser la protagonista
de les  Jornades
Gastronòmiques.

P9



DIVENDRES 18
DE NOVEMBRE

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-
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els signa i el diari no els fa seus

necessàriament.
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Joves professionals que
tinguin interès per treba-
llar a la Ribera d'Ebre o
vulguin accedir a un
millor lloc de treball, i
empreses del territori que
busquin incorporar
aquestes persones a les
seves plantilles. Aquests
seran els protagonistes,
avui divendres 18 de
novembre, del networ-
king d'ocupació jove que
tindrà lloc, a partir de les
10 del matí, al Centre
d'Empreses "La Ribera"
de Flix. En aquest sentit,
el Servei Comarcal de
Joventut fa una crida als
joves a participar de la ini-
ciativa, que impulsa el
Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre seguint amb la línia
estratègica de retenir el talent a la comarca i incentivar que els joves
puguin desenvolupar el seu projecte vital al territori. Aquesta vega-
da, a través del Consorci Intercomarcal d'Iniciatives
Socioeconòmiques (CIS) Ribera d'Ebre - Terra Alta i amb el suport
de l'Ajuntament de Flix, s'ha preparat el networking per reivindicar
la figura dels joves professionals, amb estudis universitaris, per tal
que s'activin a trobar una feina qualificada i ajustada al seu perfil.
L'objectiu de la jornada, que e ́s gratuïta, és posar en contacte joves
amb estudis universitaris i empreses de la zona, de manera que de
la trobada en puguin sorgir nous contractes laborals.

Ets jove i busques feina a la Ribera d'Ebre?
Participa al networking d'ocupació jove!

CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE

El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Daniel Andreu, ha
clausurat el segon Seminari de Creativitat Culinària amb producte de
proximitat, que s'ha desenvolupat en cinc sessions a l'espai de cuina
d'EbreTerra, a Deltebre. Més d'una vintena de restauradors professio-
nals han assistit a aquest seminari dirigit per la cuinera Margaret Nofre
i organitzat pel Consell Comarcal del Baix Ebre, a través del projecte
Baix Ebre Avant. En l'acte de clausura, el president del Consell
Comarcal del Baix Ebre, Daniel Andreu, acompanyat pel conseller
comarcal de Turisme, José Emilio Bertomeu, ha destacat la importàn-
cia d'aquests seminaris per tenir a la comarca cuiners cada cop més
competitius.

Creativitat culinària

CONSELL COMARCAL BAIX EBRE

Editorial
Benvingut Euromed!

En les darreres setmanes, quan es parlava sobre l’Euromed, es podia recordar aquella imatge de la pel.lícula ‘Bienvenido Mr. Marshall‘ de
Berlanga en la que es relata la història dels habitants d’un poble que esperen que els americans, quan han de passar pel municipi en una
visita diplomàtica, es parin i així els hi podran demanar tot el que desitgen. Salvant les distàncies i sense cap ànim de ser una comparació,
amb l’Euromed a les Terres de l’Ebre succeia que una possibilitat de desenvolupament pel territori s’esvaia perquè el tren d’alta velocitat pas-
sava de llarg, com els hi va ocòrrer als habitants del poble del film de Berlanga amb els americans. No obstant, dissabte passat, l’Euromed
va aturar-se a les Terres de l’Ebre, a l’Aldea, després de 20 anys de lluita. Anys de perseverància, amb una Plataforma, Trens Dignes, que ha
treballat i que seguirà fent-ho per defensar el territori. Es un triomf, però encara no s’ha guanyat la lliga. Està clar. No obstant, la conclusió
és que a l’Ebre si volem, podem. I ara s’ha aturat l’Euromed i, amb aquesta actitud, Mr. Marshall també pararà a les Terres de l’Ebre. Segur.  

La regidoria de Benestar Social i
Família de l’ajuntament  de l’Aldea  us
convida als actes del Dia internacional
per l’eliminació de la violència envers
les dones, que tindran lloc a la nostra
població el proper dissabte 26 de
novembre de 2016.Programa d’ac-
tes:
17:00 h Lectura del manifest al saló
de plens de l’Ajuntament
17:15 h Xarrada-Taller “M’estimo”
impartit per Sònia Tena (coaching) i
Miguel Angel Amézaga (fisioterapeu-
ta) al saló de plens de l’Ajuntament
18:30 h Exposició “Dones en nom
propi” i dels treballs realitzats pels alumnes de les Escoles 21 d’Abril i Mª
Garcia Cabanes. 18.45 h  Pica-pica al vestíbul Ajuntament
19:30 h Concert de la Coral  i de la Banda Musical Verge dels Prats al
Pavelló Poliesportiu.

Dia internacional per a
l’eliminació de la violència

envers les dones

Aquesta setmana han començat a treballar al Consell Comarcal del
Baix Ebre cinc joves menors de 30 anys que estaven a l’atur i ins-
crits al programa de Garantia Juvenil. Aquests joves s'han incorpo-
rat a la institució a través d'un contracte en pràctiques de sis mesos,
subvencionat al 100 per cent pel Servei d'Ocupació de Catalunya a
través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil i el Fons Social
Europeu. El vicepresident del Consell Comarcal del Baix Ebre, Enric
Roig, i el conseller comarcal de Joventut, Enric Adell, els han donat
la benvinguda i els han encoratjat a aprofitar aquesta oportunitat
per  adquirir l'experiència que els facilitarà la incorporació definitiva
al mercat laboral. Les cinc persones contractades pel Consell
Comarcal del Baix Ebre són dos auxiliars administratius, dos tècnics
administratius i un tècnic informàtic, tres dels quals treballaran a la
pròpia institució, un altre es destina a l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre
i el cinquè al Viver d'Empreses Baix Ebre Innova.

El Consell Comarcal del Baix Ebre contracta
cinc joves en atur durant sis mesos gràcies

al programa de Garantia Juvenil

Actes a l’Aldea
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L'Ebre celebra l'arribada del primer
Euromed amb aturada a l'Aldea

Després de 20 anys de reivindicacions

La consellera de la Presidència, Neus Munté, va assenyalar que la concentració d'aquest diumenge
organitzada per les entitats sobiranistes "dóna encara més força" a les institucions, el Govern, el
Parlament i tots els càrrecs electes del país, "per demostrar-nos que no estem sols". Segons Munté,
el suport "cívic" dels ciutadans també serveix per donar suport al repte "importantíssims i compar-
tit" de les institucions "que és tirar endavant el procés cap a la independència". Segons l’ACN, la
consellera de la Presidència es va mostrar satisfeta per les persones que van assistir a l'acte perquè
exemplifica "el millor contrast entre la decadència d'un sistema polític, l'espanyol, que persegueix
la democràcia, i unes institucions, les catalanes, que la defensen". Munté va destacar el caire "mul-
titudinari, festiu, reivindicatiu i absolutament cívic" de la concentració d'aquest diumenge organit-
zada per l'AMI, l'ANC i Òmnium a les Fonts de Montjuïc. La consellera va voler agrair la participa-
ció de tots els ciutadans "perquè hem aconseguit una fita més". De les Terres de l’Ebre, 10 auto-
cars es van desplaçar fins a Barcelona, a més de vehicles particulars. Es calcula que gairebé un miler
de persones del nostre territori van anar diumenge a Barcelona a la manifestació ‘Per la democrà-
cia, defensem les institucions”. A la imatge, un dels grups de gent ebrenca a Barcelona. 

Un miler d’ebrencs a la manifestació de Barcelona

LA QUEIXA

La plataforma Trens
Dignes ha comptabilitzat
els minuts de retards que
incorporen els nous hora-
ris dels trens a les Terres
de l'Ebre després que el
passat dissabte, 12 de
novembre, entrés en
vigor la segona modifica-
ció dels temps a l'R16 – la
primer es va fer a l'agost-
i la primera a l'R15. En
total, entre les dues línies,
els usuaris perden 327
minuts diaris, 5 hores i 45
minuts cada dia. Per altra
banda, la plataforma ha
reiterat la celebració per
l'aturada de l'Euromed a
l'Aldea però ha qualitat
"d'incomprensible" que
no s'hagin tingut en
compte "totes les varia-
bles" en la posada en
funcionament del servei,
tenint en compte que no
es pot comprar un bitllet
bonificat per anar de
l'Aldea a Tarragona ni
comprar un bitllet normal
per anar de l'Aldea a
València.

Després de 20 anys de rei-
vindicació a les Terres de
l'Ebre, un tren Euromed
procedent de Barcelona ha
fet aturada aquest dissab-
te a l'estació de l'Aldea, al
Baix Ebre. Segons informa
l’ACN, la Generalitat ha
invertit 1,6 MEUR a acon-
seguir que aquests
Euromeds facin parada a
l'Ebre i 200.000 euros més
per impulsar busos llança-
dora. El conseller de
Territori, Josep Rull, que
aquest dissabte ha fet el
trajecte des de Barcelona
fins a l'Aldea, ha assenya-
lat que aquesta és "una
mesura de xoc per millorar
la connectivitat entre les
Terres de l'Ebre i
Barcelona", tenint en
compte les deficiències
que pateixen línies del

territori, com l'R16.
Gràcies a les bonificacions,
els usuaris podran viatjar
des de Barcelona a l'Aldea
–o en el sentit invers- a
preu de regional en 1 hora
i 40 minuts, 45 minuts
menys del que és habitual.
La portaveu de Trens
Dignes, Montse Castellà,
també ha fet el primer tra-
jecte entre Barcelona i
L'Aldea amb Euromed. En
la seva arribada, la
Plataforma, que ha orga-
nitzat un acte de celebra-
ció a l'estació per donar la
benvinguda al tren,
Castellà ha celebrat que
s'hagi complert una reivin-
dicació que institucions,
empresaris i sobretot ciu-
tadans demanaven des de
feia temps. "Fins ara pas-
saven els Euromed i ara,

per fi, paren", ha celebrat
Castellà, que ha assegurat
que malgrat que "és un
dia per estar contents", cal
solucionar la bonificació

entre Ebre i Tarragona i
que es pugui anar a
Castelló i València a preu
d'Euromed. A la imatge, el
conseller Rull, amb el

secretari d'Infraestructures
i Mobilitat, Ricard Font, i
autoritats del territori a l'a-
rribada a l'estació de
l'Aldea, aquest dissabte.

Trens Dignes 
no s’atura

“L’acte dóna més força a les institucions”



DIVENDRES 18
DE NOVEMBRE

DE 20164

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
TERRES DE L’EBRE

«»«»
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*II JORNADES DE PATRI-
MONI LITERARI EBRENC
de la Biblioteca de Tortosa:
Mossèn Manyà, Pérez
Bonfill, Zoraida Burgos i
Jesús Massip les protago-
nitzen. Es fan entre els dies
21 i 25 de novembre, 

*ELS ALCALDES DEL BAIX
EBRE han aprovat per una-
nimitat aquest dimarts
reclamar al Govern de la
Generalitat la creació de
l'Autoritat Territorial de
Mobilitat (ATM) a les
Terres de l'Ebre o bé una
altra que tingui les matei-
xes competències d'actua-
ció.

*FLIX: la Comissió Europea
ha admes̀ que desconeix
l’estat actual d’execució de
les obres de descontamina-
ció de l’embassament des-
preś de més de sis anys des
del seu inici i que, actual-
ment, es troben aturades.
Així ha respost la Comissió
Europea a les preguntes
presentades per l’eurodi-
putat catala ̀ Francesc
Gambús

*DILLUNS es farà la pre-
sentació de la campanya
de Prevenció de Residus
del COPATE al Baix Ebre i
Montsià, al Consell
Comarcal del Baix Ebre.

*ROQUETES: L'alcalde,
Paco Gas, va estar al pro-
grama l'Ebre al Dia de
Canal Terres de l'Ebre i va
avançar que el pròxim mes
de desembre donaran a
conèixer el nou projecte
que es posarà en marxa a
les naus, on anys enrere
s'ubicava l'empresa LEAR.
Més informació a ebredigi-
tal.cat.

*DESARTICULEN una
organització que es dedica-
va a la pesca amb xarxes
electrificades a la conca de
l'Ebre. Hi ha cinc detinguts,
que formaven part de dos
grups organitzats que cap-
turaven tones de peix i
posteriorment les venien
sense control.

*UNA BANDA dedicada al
robatori d’entitats bancà-
ries, amb assalts a Tortosa i
Montblanc, fou desarticu-
lada la setmana passada.
L’operació conjunta dels
Mossos, la Guàrdia Civil i la
policia espanyola acaba
amb la detenció de quatre
persones.

Més
notícies

La Pista de Gel torna per tercer any consecutiu a omplir
la plaça de l'Ajuntament de Tortosa amb la seva propos-
ta lúdica adreçada a petits i grans. La pista manté els
seus 280 metres quadrats de superfície, i també la seva
màxima ocupació en 55 persones per torn. Com a nove-
tat, les carpes adjacents augmenten la seva superfície
útil permetent una major comoditat al públic que utilit-
za la instal·lació. La pista romandrà oberta del 2 de
desembre, dia de la inauguració oficial, al 8 de gener.
Pel que fa als principals usuaris, els escolars del munici-
pi, ja hi estan inscrits 2.298 nens i nenes, els quals
tindràn un descompte d'1 euro, dins d'un calendari dis-
senyat per a que tots puguin gaudir de l'activitat. Així
mateix, s'incorpora un descompte de 2 euros als clients
dels comerços associats. Més informació a la plana 10.

Torna la pista de gel a Tortosa

Del 2 de desembre al 2 de gener

El director territorial de
Salut, Ismael Piñas, junta-
ment amb el director del Pla
de la malaltia vascular cere-
bral, Miquel Gallofré; el
metge especialista en
Medicina Familiar i
Comunitària de l’ICS, José
Luis Clua i el president del
Col·legi Oficial de
Farmacèutics de Tarragona,
Joaquim Nolla, han presentat aquest dilluns el programa ‘Pren-te el pols’, que pretén
conscienciar de la importància de prendre’s el pols periòdicament per prevenir l’ictus,
la primera causa de mort en les dones i la tercera en els homes. (veure plana 15)

‘Pren-te el pols’
Programa de prevenció

La Reial Arxiconfraria de la Cinta ha presentat aquest dimecres  els actes
commemoratius del 4t centenari de l’entitat, el qual ha fet possible que el
papa Francesc hagi atorgat l’Any Jubilar a la diòcesi de Tortosa La progra-
mació  preveu més de setanta activitats -ara mateix, totes planificades ja,
amb dia i hora de celebració. Una imatge de la corona de la Mare de Déu
de la Cinta ocupa l’espai central del logotip de l’Any Jubilar, obra de la tor-
tosina Núria Baset. D’altra banda, especialment destacada serà l’acció que
permetrà ubicar una escultura de la Mare de Déu dempeus i oferint la cinta
a la ciutat a l’espai central de la façana principal de la catedral, davant del
riu. L’obra ha sigut encarregada a l’escultor Marco Augusto Dueñas. Una
imatge de 2,70 metres feta amb marbre de Carrara que ocuparà un lloc
preferent i central, i que “ens agradaria que fos el primer impuls per aca-
bar restaurant com cal tota la façana de la catedral de Santa Maria”.

L’Arxiconfraria ubicarà una gran escultura de la Mare de Déu de la Cinta

A la façana de la catedral de Tortosa

L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, i el regidor d'Hisenda,
Marià Martínez, han presentat aquest dilluns els comp-
tes municipals per a l'any 2017, que se sotmetran a
aprovació en un Ple extraordinari avui divendres. Segons
nota de l’Ajuntament, del nou pressupost destaca un
repunt en la política inversora, un nou esforç en la reduc-
ció de l'endeutament, menys pressió fiscal i l'objectiu de
continuar prestant uns serveis públics de qualitat. El pres-
supost general (despeses consolidat) és de 69.337.791
euros, amb una variació del 4,22% respecte 2016. El
pressupost de l'Ajuntament suma 35.105.414 euros,
amb un increment del 8,77%. L'alcalde i el regidor han
explicat que els nous comptes són fruit de la política dels
últims anys, basada en posar ordre a les finances, reduint
el deute i millorant la gestió, la qual cosa ha permès mantenir ingressos i continuar la
política de reduir pressió fiscal. Enguany, a més, es marca un punt d'inflexió en les
inversions, que creixen i es confia mantenir la línia ascendent els propers anys. Bel ha
volgut precisar que les xifres previstes en aquest àmbit acabaran creixent durant 2017,
a mesura que es concretin projectes previstos com el futur espai de davant de la
Catedral. En qualsevol cas, la partida més important se l'emporta la nova piscina i com-
plex d'aigües (3.280.000 euros), en la plurianualitat prevista, seguida de les inversions
a les EMD (440.000), la reforma del pont de l'Estat (340.000), el manteniment de la
via pública (126.750) o la rehabilitació d'edificis (30.000). Una de les principals nove-
tats en aquest àmbit és la dotació amb 150.000 euros per a les actuacions que deter-
minarà la ciutadania a través d'un procés participatiu. Bel ha recordat que, un any més,
continuen congelats els tributs municipals i es redueix un 1% la taxa d'escombraries,
acumulant així una baixa del -12% en els últims 4 anys. Per la seva part, el PSC Tortosa
va comunicar ahir que “estem davant d’un pressupost tan poc creïble com l’acció de
govern de CiU i els Republicans de Tortosa, el govern del Junts Pel NO. Ens tornem a
trobar amb un pressupost continuista que no aposta per l’ocupació, la promoció
econòmica ni la justícia social i és reflexe del fracàs de les obres fallides de Bel”.

Tortosa duplicarà les inversions i la
dotació de les EMD 

En uns pressupostos per a 2017 de 69,4 MEUR

L'Ajuntament de Tortosa va haver de canviar divendres
passat l'empresa adjudicatària del projecte executiu i
les obres de la nova piscina. La mesa de contractació
havia elevat la proposta per adjudicar a una UTE l'obra
però el govern municipal va saber que una de les
empreses, la societat Construcciones Jaén Vallés, havia
estat declarada en concurs de creditors des del passat
19 de setembre. Per aquest motiu, l'alcalde va signar
un decret per demanar a la mesa que aquest fet és
motiu d'incompliment de la llei, que prohibeix a qual-
sevol empresa en situació concursal contractar amb
l'administració pública. La mesa de contractació es va
tornar a reunir, coneixedora dels fets, i va decidir ele-
var una nova proposta d'adjudicació per a les piscines.
Les obres s'adjudicaran a Construcciones Pérez Villora
S.A. per un import de 5,1 MEUR, el que suposa una
rebaixa del 2% respecte el pressupost de licitació.
L'oferta estableix un termini per a la redacció del pro-
jecte de 13 setmanes i de 82 per a l'obra.
El grup municipal de Movem Tortosa va qualificar de
"un nou pas en fals" el que ha fet el govern municipal,
format per ERC i CiU, amb l'adjudicació de les piscines,
al qual se suma "la paràlisi de les obres del pont de
l'estat", un altre dels temes que ha estat d'actualitat en
els darrers dies. "Si tinguessin vergonya política, dimi-
tirien i demanarien perdó a la ciutadania" ha afirmat el
portaveu, Jordi Jordan. A més, es pregunta com no
havia pogut veure abans l'Ajuntament que l'empresa
estava en concurs de creditors.

Canvis en l'adjudicació
de la piscina 

Una de les empreses està en concurs de creditors
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*AMPOSTA: en el
marc del Concert de
Santa Cecília de la Lira,
l’Ajuntament farà
entrega de la Medalla
d'Honor de la Ciutat.
Serà avui a partir de les
22.30 h a l’Auditori de
la Lira. 

*11 ESPORTISTES del
Club Esportiu l’Àngel-
APASA i 4 entrenadors
es preparen per assistir
als Jocs Special
Olympics 2016  repre-
sentant Catalunya, que
se celebraran del 23 al
27 de novembre a
Reus: Àngel Funez,
Ana Foz, Arantxa
Herraiz, Elvira Caballer,
Fernando Monllau,
Joaquim Granell, Laia
Verge, Maite Navarro ,
MªJosé Melich , Sergi
Eiximeno i Sunni
Verdiell i els entrena-
dors Maite Lletí,
Montse Sabaté, Victor
Maqueda i Fèlix Díaz. 

Més 
notícies

Amposta tindra ̀ 78 noves
places públiques de re-
sidència d'avis, que se su-
maran a les 77 ja existents.
En tindrà, un total de 155
de públiques i 5 de priva-
des. Així ho ha anunciat
aquest dimarts al matí l'al-
calde d'Amposta, Adam
Tomàs, qui ha assenyalat
que amb la col·laboració de
places per part del departa-
ment de Treball, Afers So-
cials i Famílies, "s'obre un
nou panorama". "Això
possibilita complir el com-
promís de l'equip de go-
vern de que si es conse-
guien les places públiques,
la gestió es mantindria
100% pública", explica
l'alcalde. "Sense la col·la-
boració d'aquestes places,
la residència havia d'assu-
mir un dèficit de 600.000
euros, que l'equip de go-
vern considerava inassumi.
El dèficit continua, però se-
rà bastant me ́s baix", co-

menta l'alcalde, "i el podem
assumir perque ̀ prioritzem
donar servei públic". "Ara
podem renegociar el fi-
nançament per tal de fer-lo
d'acord al tipus de projecte i
que en lloc de dèficit es ge-

neri superhàbit", ha afegit
Tomàs. Quant a la data de
trasllat, la regidora de Salut
i Serveis Socials, Susanna
Sancho, ha assenyalat que
esta ̀ prevista en un dissabte
i dins del mes de novembre.

Òmnium Cultural a les Terres de l'Ebre ha renovat la
junta al territori. Va ser aquest cap de setmana durant
l'assemblea que va tindre lloc aquest cap de setmana
a Tortosa. La fins ara presidenta en funcions, Dolors
Róo, i única candidata encapçalarà la direcció al terri-
tori i Núria Gil serà la vicepresidenta. La nova estruc-
tura també la formaran Josep Maria Prades com a
secretari i Xavier Blanch com a tresorer. Tal com infor-
ma ebredigital.cat, la nova presidenta d'Òmnium
Cultural a les Terres de l'Ebre, Dolors Róo, va assegu-
rar que "el nostre gran repte és mantenir el paper
que veníem fent a les Terres de l'Ebre, és a dir, conti-
nuar amb les activitats, impulsant-les i millorant-les i
també participant en el procés del referèndum que ha
convocat el president Puigdemont al mes de setem-
bre". A l'acte també va assistir el president d'Òm-
nium a Catalunya, Jordi Cuixart, que va destacar la
importància que tenen les Terres de l'Ebre en el con-
text del país”.

La residència d'avis tindrà 78
noves places públiques

Dolors Róo, nova
presidenta d'Òmnium

Cultural

A Amposta
A les Terres de l’Ebre
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L’Ajuntament de Deltebre estrena
el nou magatzem municipal

Situat al carrer País Valencià

Nou empreses de les Terres de l’Ebre rebran el proper dijous 24 de novembre els
Premis Cambra en l’acte d’entrega dels guardons que tindrà lloc al Pavelló Firal de
Sant Carles de la Ràpita davant 250 empresaris. Els premis, que organitza la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa i compten enguany amb la
col·laboració de l’Ajuntament de La Ra ̀pita, s’atorguen en les modalitats
d’Internacionalització, Innovació, Millor trajectòria, Responsabilitat Social i
Emprenedoria, i inclouen dos reconeixements a dos entitats per les seves iniciatives.
El Col·lectiu de Cuina de La Ràpita cuinarà el sopar en l'acte d'entrega.

El projecte de desenvolu-
pament econòmic local
Montsià Actiu, vinculat al
Consell Comarcal del
Montsià i els ajunta-
ments de la comarca, ha
organitzat per al diven-
dres 25 de novembre la
tercera de les sessions
pedagògiques en el marc
de les Jornades
Tècniques Montsià Actiu.
En aquesta ocasió, la jor-
nada se centra en meto-
dologies innovadores dels serveis de foment de l’ocupació, tant des de l’Administració
local com des de la vessant educativa, tot incorporant el sector privat com a agent actiu.
La jornada, denominada Inserció laboral, metodologies innovadores i formació,
començarà a les 10 hores, a la sala Emili Vives del Consell Comarcal del Montsià, a
Amposta.

Aquesta mateixa setmana han finalitzat els treballs de millora que han permès tras-
lladar el magatzem municipal de l’Ajuntament de Deltebre atès que l’antic l’em-
plaçament estava ubicat al centre del nucli urbà de la població, no complia amb els
requisits exigibles i, a més, s’havia quedat curt de capacitat. En aquest sentit, el nou
equipament, situat al carrer País Valencià, duplica l’espai que tenia actualment ja
que compta amb 1500m2 i millora el sistema d’emmagatzematge per tal de facili-
tar el dia a dia de la brigada municipal i de l’equip de neteja.
L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha manifestat que “amb el trasllat del magatzem
de la brigada, més enllà d’oferir un millor servei, tindrem l’oportunitat de donar un
nou ús a l’equipament que actualment està ubicat al centre de La Cava”. A hores
d’ara s’està estudiant la utilitat que es podria donar a l’antic magatzem municipal.
L’alcalde, Lluís Soler, i regidors de govern han visitat aquest dimecres (a la imatge)
el nou equipament.
Camins rurals
La darrera setmana es van començar els treballs de manteniment dels camins rurals
municipals en el marc de l’impuls de la millora de la imatge de poble que ha enge-
gat l’equip de govern municipal. D’aquesta manera, amb la contractació d’aquest
servei s’arranjaran i s’adequaran els camins rurals amb la finalitat de millorar el tràn-
sit i la seguretat d’una xarxa que aplega més de 160 quilometres. L’alcalde ha mani-
festat que “volem donar un impuls al manteniment dels camins rurals que actual-
ment, i de forma històrica, es troben malmesos, així com arranjar i asfaltar alguns
dels camins més transitats. Seguim treballant per complir amb la realitzacio ́ de les
100 actuacions que s’han de realitzar fins a finals de gener per tal d’adequar la
imatge del municipi i assentar les bases estratègiques del futur de Deltebre”.

Nou empreses de les Terres de l’Ebre
rebran els Premis Cambra

Tercera sessió de les Jornades Tècniques
Montsià Actiu

Divendres dia 25: “debat sobre experiències per activar el mercat laboral”

A la Ràpita, el dijous vinent, dia 24

La Generalitat, l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita i la Cambra de Comerç de
Tortosa han signat un acord, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació
de Tarragona a les Terres de l’Ebre, per definir les estratègies per continuar amb la
captació de línies de creuers i impulsar el lloguer d’embarcacions nàutiques, i així
potenciar el turisme i dinamitzar econòmicament el territori. L’acord, que tindrà
vigència fins desembre de 2019, l’han signat el president de Ports de la Generalitat,
Ricard Font; l’alcalde de Sant Carles de la Ràpita, Josep Caparrós; i el president de
la Cambra de Comerç de Tortosa, José María Chavarria, amb la presència del gerent
de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez i Comes i l’adjunt a la direcció del
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona a les Terres de l’Ebre, Albert Folch.
Amb aquesta iniciativa es vol donar a conèixer la costa ebrenca i en especial  l’en-
clavament de Sant Carles de la Ràpita com a port escala de creuers petits i com a
port base de xàrters nàutics en els principals fòrums nacionals i internacionals, que
es promouran amb la marca Delta Ebre Port, creada el 2013 per promoure els
creuers. Ara, sota el mateix paraigua, s’impulsarà el lloguer d’embarcacions recrea-
tives. A la imatge, d’esquerra a dreta, Go ́mez, Chavarria, Caparrós i Font.

Nou acord institucional per promoure 
el port de la Ràpita

I la seva destinació als mercats de creuers i xàrters nàutics
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EN UN MINUT

*MÓRA D’EBRE: Litterarum,
Fira d'Espectacles Literaris
ja ha fixat les dates de la
que serà la seua desena
edició: els dies 26, 27 i 28
de maig de 2017.

*GANDESA: Demà  dis-
sabte, commemoració
del Dia Internacional per
l’Eliminació de la
Violència envers les
Dones a la Terra Alta.
L’acte es realitzarà a les
19.00 hores, a l’Institut
Terra Alta de Gandesa.

*BATEA: El Consell
Comarcal de la Terra
Alta, a través del Servei
d'Informació i Atenció a
les Dones (SIAD), orga-
nitza una sessió informa-
tiva sobre les parelles de
fet, impartida per Ana
Patrícia Izquierdo, advo-
cada del SIAD, el dia 17
de  novembre, a les
18.30 h, a la sala de
plens de l’Ajuntament.

Més 
notícies

La setmana passada es va signar un conveni de
col·laboració entre el Consell Comarcal de la Terra
Alta i l’Associació de Turisme Rural de la Terra Alta
per a la realització d’accions de promoció turística. A
través d'aquest conveni, el Consell Comarcal realit-
zarà una aportació anual de 1.500 euros a
l’Associació de Turisme Rural de la Terra Alta com a
col·laboració a les accions de promoció turística
comarcal i posarà a disposició de l'entitat el servei de
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic per a qualse-
vol qüestió vinculada a les accions a realitzar.
L'acte de signatura va tindre lloc a la seu del Consell
Comarcal i va anar a càrrec del president del Consell,
Carles Luz, i del president de l’Associació de Turisme
de la Terra Alta Rural de la Terra Alta, Felip Segura (a la imatge).

El Consell Comarcal dóna suport a l’Associació de
Turisme Rural de la Terra Alta

Signat el conveni de col.laboració
El proper dilluns 21 de
novembre es farà a Flix
la segona prova de sire-
nes d’avís a la població
per risc químic del
2016. Aquesta prova és
un exercici que es fa
per comprovar el fun-
cionament de les 82
sirenes que hi ha
instal·lades en 36 muni-
cipis de Catalunya. A
més, amb aquest simu-
lacre s’aconsegueix que
els ciutadans coneguin el so de les sirenes, estiguin preparats i sàpi-
guen què cal fer en cas d'emergència. A Flix, la prova s’iniciarà a les
10:40 del matí i durarà aproximadament 10 minuts. A la imatge, la
Plaça de l'esglèsia i l'ajuntament de Flix.

Prova de sirenes d’avís a la població 
A Flix, dilluns vinent dia 21

El passat dissabte, al Casal de Joventut de Gandesa, una trentena de persones van
assistir a la presentació de la constitució del grup comarcal de la Terra Alta de les
Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya. Ramon Jornet, president de la
Federació Comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya de la Terra Alta, es va
mostrar molt orgullós del compromís dels joves de la comarca i els va encoratjar fer
propostes en el marc del proce ́s constituent de la nova República Catalana.
Amb aquesta presentació les JERC consoliden la seva prese ̀ncia a les quatre comar-
ques de les Terres de l’Ebre.

La creació de les JERC Terra Alta
reforça el projecte republicà
A les Terres de l’Ebre

El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre (a la imatge) afe-
geix a la seva cartera de serveis un punt d'atenció
adreçat a les famílies de persones afectades per algun
trastorn mental, que dura ̀ a terme l'Associació de
Familiars de Malalts Mentals de les Terres de l'Ebre.
L'entitat destinara ̀ un professional a donar aquest nou
servei, que s'oferira ̀ a partir del proper dimarts 22 de
novembre a la mateixa seu del Consell Comarcal els
dimarts alterns de 4 a 7 de la tarda. Així mateix,
l‘Associació de Familiars de Malalts Mentals de les Terres
de l’Ebre, amb la col·laboració i suport del Consell
Comarcal de la Terra Alta, dóna un nou servei especialit-
zat a la comarca. Un servei que fins ara solament es pres-
tava a les comarques del Montsià i Baix Ebre. Està ubicat
a l’edifici del Telecentre del Consell Comarcal de la Terra
Alta i roman obert els dimecres de les 16 h a les 19 h.

Servei d'atenció a familiars
de malalts mentals

A la Ribera d’Ebre i a la Terra Alta
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Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
610 20 33 25
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

EN UN MINUT

*DELTEBRE: el Festival
Deltebre Dansa celebrarà
la seva tretzena edició
entre el 10 i el 23 de juliol
de 2017.

*LA RÀPITA: la Guàrdia
Civil decomissa 69 arts de
pesca prohibides per cap-
turar anguiles i crancs a la
Badia dels Alfacs. Els fets
es van posar en coneixe-
ment de la Generalitat,
que ara li obrirà un expe-
dient.

*ALCANAR: dilluns a la
tarda es va donar el tret
de sortida a les XXIII
Jornades Citrícoles, orga-
nitzades pel Departament
d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació de la
Generalitat, amb la
col·laboració de l'IRTA i
l'Ajuntament. Les
Jornades han donat l'o-
portunitat de comptar
amb ponents de primer
ordre per parlar de temes
d'interès per al sector.

Més
notícies

La contractació està emmarcada dins d'un nou
programa de Garantia Juvenil a través del Servei
d'Ocupació de Catalunya i les persones contrac-
tades tenen un contracte de pra ̀ctiques, un pla
de treball i un/a tutor/a, per desenvolupar dife-
rents projectes al consistori entre el 15 de
novembre d'aquest any i el 14 de maig del
2017. Aquesta iniciativa millora l’ocupació de
les persones joves menors de 30 anys,
mitjançant l'adquisició d’aptituds i compete ̀ncies
derivades de la pra ̀ctica laboral, alhora que facilita la seva posterior incorporació al
mercat laboral de forma estable i duradora en el temps. Tots aquells joves que es vul-
guin informar sobre el programa i beneficiar-se de futures actuacions, poden dirigir-
se a l'Ajuntament i si compleixen els requisits realitzar-ne la inscripció.

Roquetes contracta 5 joves en pràctiques
amb estudis de formació professional

Durant sis mesos

Alfons Montserrat, Alcalde de l'Ajuntament d'Alcanar, Jordi Monfort, regidor de
Turisme, Àngel Llasera i Maribel Fibla, representants del col·lectiu de restauradors
participants, han presentat aquest dimecres a l'Ajuntament d'Alcanar les XXIII
Jornades Gastronòmiques de la Clementina. Del 18 de novembre al 4 de desembre,
13 restaurants d'Alcanar, Les Cases d'Alcanar i Alcanar Platja, oferiran propostes
culinàries, artesanals i innovadores a la vegada, que no deixen de sorprendre pel
peculiar sabor dels cítrics. Alfons Montserrat ha felicitat els restauradors que han
participat en aquesta edició de les jornades que són tot un clàssic al municipi i ha
posat en valor la tradició de restaurants petits del nostre municipi, que generació
rere generació, ofereixen una cuina saborosa i elaborada amb productes de proxi-
mitat. “Les jornades combinen dos tradicions molts nostres de gran prestigi i quali-
tat, la clementina i la gastronomia”.

La clementina, protagonista
De les XXIII Jornades gastronòmiques, a Alcanar

L'Ajuntament de
l'Ampolla ha organitzat
un sopar popular per
demà dissabte, 19 de
novembre, per celebrar
la Festa de la
Segregació. Tindrà lloc a
partir de les 21h., al
Casal Municipal, i tots
els diners que es recap-
taran de la venda dels
tiquets del sopar (1E)
aniran destinats a la
Marató de TV3. Durant
el sopar, i sent un dels
darrers actes de la IV
Setmana del Comerç, es
farà el sorteig dels vals
regal que els establiments que hagin participat en la ini-
ciativa hauran repartit als seus clients. Posteriorment, hi
haurà ball amb l'orquestra Cimarrón. Per escalfar
motors, avui divendres, 18 de novembre, a les 20h., a la
Plaça Catalunya, i en el marc de la Setmana del Comerç,
hi haurà la degustació 'Mossets', acompanyada per la
xaranga. A les 22h., al mateix lloc, serà el concert amb
Miquel Rullo. Diumenge, a les 11h., a la platja de les
Avellanes, tindrà lloc la Festa de l'Associació Amics del
Cavall amb passejades en carro i poni, actuacions musi-
cals i barbacoa. Per la tarda, a les 18h., a la plaça
González Isla, hi haurà xocolatada i animació amb 'Lo
Golafre'.

L'Ampolla celebra la Festa 
de la Segregació
Des d’avui i fins diumenge

El Consorci d'Aigües de Tarragona
(CAT) ja té gairebé a punt una nova
planta d'ozó que permetrà tractar l'ai-
gua de l'Ebre amb aquest gas, substi-
tuint l'actual potabilització amb clor.
Segons l’ACN, l'ozó és un component
que té major capacitat de desinfecció i,
a més, permet incrementar les garan-
ties de seguretat tant per a l'exposició
dels treballadors -el clor és més perillós-
com pel transport de mercaderies. El
Consorci ha fet una inversió de 4,8 MEUR en la construcció d'aquesta planta d'ozó,
que també permetrà estalviar costos en el procés de tractament, a l'entorn d'un 6%
a l'any. La nova planta, des de l'abril passat, es construeix als terrenys de l'Estació de
Tractament d'Aigua i Potabilització (ETAP) del CAT a l'Ampolla.

El CAT canviarà el clor per l'ozó per
potabilitzar l'aigua de l'Ebre

Nova planta a l’Ampolla
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L'europeïtzació horària a CatalunyaREFORMA 
HORÀRIA

El 2017 arriba la reforma horà-
ria que preveu modificar les
jornades laborals i de lleure de
Catalunya tal com vam infor-
mar en l'editorial del 30 de
setembre 2016.
L'europeïtzació horària a
Catalunya ens permetrà dormir
més i guanyar en qualitat de
vida segons indiquen els actors
implicats, ja que es buscarà un
equilibri entre els temps de tre-
ball i la resta de les necessitats
vitals. Un cop aprovada la llei
començarà el moment de tran-
sició cap a aquests nous horaris
que haurien d'estar totalment
en marxa el setembre del 2018.
A partir d'aquesta setmana
dedicarem la pàgina del CRAC
a diferents opinions sobre l'eu-
ropeïtzació horària.

Més Ebre: El que es busca amb
la reforma horària és alliberar
temps reduint i avançant la
pausa del migdia per encongir
la jornada laboral i guanyar
qualitat de vida?
Emili Lehmann: Això és l'objec-
tiu final de la proposta. Com en
qualsevol canvi a aplicar caldrà
fer una anàlisi acurada de possi-
bles guanys i pèrdues, riscos i
oportunitats.

ME: Això suposaria el replante-
jament de l'organització horària
en tots els àmbits de la societat
i de l'economia de Catalunya
per racionalitzar, de manera
progressiva, els horaris quoti-
dians. Que en pensa?
EL: Hi ha sectors que es poden
reorganitzar més fàcilment que
d'altres, i sempre n'hi haurà

que, si volen seguir prestant un
servei de qualitat, hauran de
seguir oferint l'actual oferta
horària.

ME: Pel que fa als infants sem-
bla que amb aquesta reforma
no haurien d'invertir tant temps
en múltiples activitats extraes-
colars  per estar d'alguna mane-
ra «atesos» degut a les jorna-
des laborals dels pares,
ja que tantes hores d'activitats
els produeix un cansament que
podria estar a l'origen del fracàs
escolar. A més, el prime time

televisiu s'avançaria a les 20 h
(actualment és a les 22h), però
s'hauran de canviar els horaris
comercials, entre altres. Com
ho veu?
EL: Per una qüestió de principis,
no penso igual sobre les extra-
escolars: aquestes activitats ser-
veixen (o han de servir) per for-
mar els xiquets i xiquetes en
diferents àmbits i per tant han
de continuar tenint la seva
importància,... potser en un
altre horari? Pel que fa al
comerç tradicional, sabem que
està competint contra l'electrò-

nic –obert 24h-, contra les grans
cadenes –amplitud d'horaris- i
per tant, els pot ser complicat
adaptar-se a aquesta reforma
sense perdre quota de mercat.

ME: Segons els seus impulsors,
la llei beneficiarà especialment
als nens, als treballadors i les
dones...
EL: ...que es puguin adaptar.

ME: Algunes empreses ja han
començat a fer proves pilot per-
què els seus treballadors no
pleguin tan tard, i sembla que

les millores són evidents.
Podem generalitzar entre
empreses multinacionals, la
petita o mitjana empresa o
l'empresa familiar?
EL: En absolut. És el mateix cas
que el comerç. La petita empre-
sa té com a avantatge competi-
tiu la qualitat en el servei on hi
té molta incidència la flexibilitat
horària.

ME: Sembla que milloraríem en
salut, ja que dormiríem més, i
per conseqüència hi hauria
menys sinistralitat pel que fa a
accidents a la carretera o acci-
dents laborals i més natalitat!
EL: Això són unes possibles
oportunitats que es presenten i
jo les compro.

ME: Un horari més racional que
ara implica la complicitat de
tots els actors.... (administra-
ció, escola, empresa,
comerç...). Que en pensa?
EL: Que hem de posar fil a l'a-
gulla.

ME: S'apropa el Nadal i aques-
ta setmana s'ha presentat la
nova Campanya del Nadal
2016 a Tortosa. Quines són les
novetats?
EL: Efectivament, ja hem pre-
sentat una nova edició de la
pista de gel que tants visitants
atreu, la setmana vinent la fira-
concurs d’aus de raça i la fira de
Nadal programades per al pri-
mer cap de setmana de
Desembre coincidint amb l’en-
cesa de l’enllumenat nadalenc, i
tot un seguit d’accions de dina-
mització comercial i cultural pre-
parades perquè aquestes dates
agradi visitar la Tortosa nada-
lenca.

ACTUALITAT

Sr. Emili Lehmann, Regidor de promoció econòmica, comerç a l'Ajuntament de Tortosa, llicenciat
en Administració i Direcció d'Empreses per la URV, Gerent de Bodegas Destilerias Lehmann S.A.

AQUESTA SETMANA 
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L’Ascó va guanyar el Gra-
nollers (3-0) i ja 11 jornades
que no perd (8 empats i tres
victòries). Ara és quart. 
El Granollers va començar

atrevit i va dur la iniciativa.
Però l’Ascó, en canvi, fou
letal. I Jordi Martí marcava
l’1-0. A la mitja hora, Jordi
repetia amb el 2-0, gol que
va fer mal als del Vallès. Pe-
ke, amb un gran gol a la re-
presa, sentenciava. L’Ascó,
rearmat i efectiu, visita diu-
menge el Palamós, cinquè.
Osado i Martí són dubte.  

Cristian Bertomeu, jugador del Camarles, estava sancionat per
al partit de diumenge passat a Salou. En la jornada anterior, a ca-
sa contra el Reddis, l'àrbitre va exposar a l'acta que Cristian tenia
una targeta groga, que era la cinquena i, per tant, comportava
sanció. El jugador, aquell dia, ja va informar que ell no havia vist
cap targeta durant el partit i que l'àrbitre es va confondre. En
aquell moment, no es va revisar l'acta i la sanció era inevitable,
doncs no hi havia imatges que puguessin aclarir que Cristian no
havia vist cap amonestació. Per tant, Cristian no podia jugar a Sa-
lou. L'enrenou hagués pogut començar quan l'àrbitre del partit a
Salou, per error, inclou a Cristian Bertomeu a l'acta, entre els jugadors del Camarles que estaven
a la banqueta, en el lloc d'Edgar Bertomeu, el seu cosí, que si que ho estava. És una errada que
no s'entèn, però que es va produir. Cristian no apareixia entre els jugadors que s'havien d'inclou-
re a l'acta, malgrat això l'àrbitre es va confondre igualment. Josep Bertomeu, veterà director es-
portiu del Camarles (a la foto), va fer de delegat i va ser ell qui se'n va adonar de la confusió de
l'àrbitre. I qui va intervindre per a rectificar-ho i perquè l'arbitre fos conscient de la seua confu-
sió. En el cas hipotètic que Josep Bertomeu no s'hagués adonat de l'afer, si tot tira avant i Edgar
surt al camp i a l'acta apareix que és Cristian Bertomeu, el Salou hagués pogut impugnar el par-
tit per alineació indeguda. I després hagués estat complicat aclarir el problema. El Camarles va
acabar guanyant 1-2 al camp salouenc. (més informació del partit a la plana 14)

Ascó: 11
jornades sense
perdre

Bertomeu evita una impugnació
CRISTIAN ESTAVA SANCIONAT I L’ÀRBITRE ES VA CONFONDRETERCERA DIVISIÓ

El delegat del Camarles va adonar-se’n de la confusió de l’àrbitre

L’activitat esportiva és frenètica cada cap de
setmana. L’esport mou el món. És un motor. Fa
20 anys enrera, quan parlava amb regidors
d’esports d’Ajuntaments ebrencs, jo els ho
deia. Hi havia casos que no ho veien així. Amb
el temps, les opinions han canviat. 
L’activitat els caps de setmana és extraor-

dinària i si ens endinsem en el món dels runners, la passió per
l’esport és suprema. Amb la gent que participa i la que treballa
per organitzar les curses. I aquí es competeix molt, però sense
grans incidències excepte alguna puntual que pot sorgir amb al-
guna queixa aillada. No obstant, dins de l’activitat frenètica del
cap de setmana, està la competició dins d’un camp. I es dispu-
ten una infinitat de partits, en molts esports. I en molts no pas-
sa res mencionable. Es més, els jugadors i àrbites es donen la
mà. Es el més normal. I ho veig cada cap de setmana, que, per
sort, és el que més passa. Però, per desgràcia, no sempre és ai-
xí. Ja portem setmanes lamentant incidències en un camp de
futbol. I si bé són les excepcions, cada vegada quan passen són
més greus. Diumege va ser a Bot on va haver-hi una batalla
campal en acabar el duel entre els locals i el Deltebre. No entro
a valorar que va passar i qui té més responsabilitats. Aquestes
les tenim tots. Simplement demano novament una reflexió per
acabar amb la violència. Que no plogui més sobre mullat. 

Torna a ploure sobre mullat

En la jornada passada, empat amb l’Igualada (0-0)

La Rapitenca visita el Vilaseca
PRIMERA CATALANA . DIUMENGE A LES 17 HORES

Rapitenca i Igualada van empatar sense gols en un partit que potser no fou del tot vistós
però si que va ser emocionant i molt disputat. El joc va tenir alternatives des de l'inici, i també
van existir aproximacions dels dos equips amb possibilitats, si bé les de l'Igualada, al primer
temps, van ser més clares. Com també ho fou la de l'inici de la represa, amb un penal que va
aturar el porter rapitenc Josué. L'Igualada, ben armat i a la contra, va fer sensació de perill. La
Rapitenca, amb els minuts, va perdre força acusant el desgast. I per moments va perdre la ubi-
cació al camp a la segona meitat. Malgrat això, les darreres ocasions per a poder guanyar fo-
ren seues, principalment una del jove Jack Cid que va tornar a oxigenar l’atac, quan va aparèi-
xer al segon temps. Al final, empat que va ser el més just pels mèrits d'ambdós equips.
La Rapitenca visita diumenge el Vilaseca, en el derbi (17h). Un partit important, amb doble

valor contra un rival que està per darrera. Tres punts que, en el cas de guanyar-los, permetrien
als rapitencs, que ara són vuitens, acostar-se a la part alta de la taula. Sam, després de la san-
ció, torna. Àlex Forès és dubte mentre que seguirà sent baixa Ivan Gasparin. 

Victòria contra el Torredembarra (2-0)

Un Tortosa de rècord: 11 de 11

SEGONA CATALANA

El Tortosa continua batent rècords. Diumenge va superar el Torredembarra (2-0) i segueix lide-
rant la taula havent sumat els 33 punts en els 11 partits disputats. Una fita que cada setmana es
fa més gran. El partit, com en altres a casa, fou de domini local contra un rival que va jugar amb
garebé 11 jugadors per darrera de la pilota. Al Tortosa, tot i tenir ocasions, li va tornar a costar obrir
la llauna. Mochi, que havia tingut diverses rematades, va marcar l’1-0 en un moment clau (44’).
Un gol important per a l’equip, en aquell moment, i també per la confiança del davanter, que en-
guany no veu porteria amb tanta facilitat. Els gols estan més repartits amb un Virgili que és qui més
en concentra. A la represa, amb l’1-0, el Torredembarra va tenir la seua opció per empatar. No va
fer-ho i, posteriorment, un Tortosa més intermitent va resoldre arran d’un penal que va transfor-
mar Cristino. L’equip roigiblanc visita diumenge l’Hospitalet (15.15h) abans d’afrontar el Toumalet
que marcarà la seua ratxa i la seua situació: Camarles, Amposta, Gandesa, Segur, Valls i Reddis.  

El Jesús i Maria rebrà
demà dissabte (18.15 h)
el Sant Ildefons.
Diumenge passat va per-
dre al camp del Vista
Alegre per 4-1. “Sabíem
que seria molt un partit
molt complicat perquè
anàvem molt condicio-
nats per les baixes. Tot i
això, la primera mitja
hora vam aguantar bé en
una confrontació, fins
llavors, igualada. Però
llavors, en cinc minuts,
en tres arribades, amb
errades nostres, ells van
fer el 3-0 que va decidir.
A la represa, Adrià va fer
un pal i del 3-1, aviat,
vam passar al 4-0. El par-
tit ja no va tenir més
història. Bryan va fer el
4-1 en una jornada, al
camp d’un molt bon
equip, que ja sabíem que
teniem poques opcions
per les baixes. Res a dir
dels joves que es van tor-
nar a buidar”.  

1A CATALANA

L’opinió de Joaquin Celma. 

Amb tota humilitat puc de reconèixer que no veia gens clar
el futur de la Rapitenca per aquesta campanya. La  marxa
de Puig, Xavi Anell, Cristian Ventura, David Vilanova,
Moha... i l'arribada d'un míster poc experimentat em gene-
raven dubtes. A més, tots els anys el secretari tècnic
Fernando Garcia tancava la plantilla en un tres i no res. I
enguany fou tot el contrari. Diuen que amb la paciència
està l'èxit i més en un equip que aquest any pot tenir dèfi-
cit zero. El treball de German m'ha sorprès. 4 anys amb
Miguel Rubio li han servit com un màster. Norbert, prepa-
rador físic, un 10. I el Maño, amb els porters, també fa una
gran feina. I tanca aquest cos tècnic Jota Vizcarro que està
preparat si fos necessari per jugar els últims quinze minuts.
I tot això unit a un equip que cada jornada demostra la
seva evolució i és capaç de remuntar partits. ¿On és l'èxit
d'aquest equip que la passada temporada aspirava a tot i
després va ser una gran decepció?. L'equip és més com-
pacte tant per atacar com per defensar. L'any passat es
corria més risc amb la pilota en defensa, però també cal dir
que si ara la Rapitenca mou tant bé la pilota és gràcies a la
feina que va fer Nando. Espero que el projecte es consolidi
i no veiem el degoteig d’entenadors dels últims anys:
Pallarés, Nando, Garcia Sanjuan, Delfin, Teixidó... Per a mi
aquest equip està preparat per fer el salt a 3a divisió en tres
anys. Una dada important: la Rapitenca és el quart club de
la província, només superat per Nàstic, Reus i Ascó.
Descarto la Pobla doncs aquest és filial. La part negativa és
que al camp van pocs espectadors. No hi ha filial i la quan-
titat de jugadors que surten del planter han d’emigar. Però
els interrogants per a mi són: serà l'últim any de Ramon
Muñoz? Què passaria si marxés Fernando Garcia, ànima
d'aquest club? Hi hauria un president capaç d’agafar el
club?. Són interrogants per a un club capdavanter a les
nostres comarques. 

La nova Rapitenca

El J. i Maria 
rep demà el 
S. Ildefons







DIVENDRES 18 DE NOVEMBRE  DE 201614 www.mesebre.catESPORTSdiarimés
ebre

«»
«»

El Camarles va tornar a guanyar fora, on ha assolit 13 dels 16
punts que té. Diumege va vèncer a Salou (1-2). Segons Xavi Cid,
tècnic del Camarles, “fou un partit molt físic i disputat. Malgrat
això, vam tenir dues ocasions clares a l’inici, amb un travesser.
Després, el partit es va igualar. El Salou, amb un joc directe, ens
va dificultar molt tenir el control en determinats moments. Però
vam estar ben posats i ens vam anar adaptant. Sobre el minut 30
arriba el penal que, per a mi, no va ser. La pilota va anar de la ca-
ra a la mà, d’un rebot. Fou l’1-0. Vam anar a remolc però poc
abans del descans, Robert va poder empatar, amb dues ocasions.
L’1-0 al descans no era just per les oportunitats. A la segona part,
vam intentar combinar més i vam tenir més el domini. Vam fer
dues arribades amb possibilitats. Vam efectuar un altre retoc tàc-
tic, amb Ionita al mig de camp. Va donar més dinamisme i vam
tenir més mobilitat davant, creant més espais. Vam empatar amb
un gol de Rosales, de cap, en acció a pilota aturada. El Salou es
va obrir i en una contra Carles va fer un gran gol, amb vaselina
de 30 metres. Ells ens van pressionar però no els vam donar op-
ció, fent-nos forts per defensar el seu joc directe. I a la contra en-
cara vam tenir alguna possibilitat més. Victòria important. Ara
ens falta guanyar a casa”. Cristian i Teixidó foren baixa.

El Camarles, amb grans gols de
Rosales i Carles, és letal fora 

TOT I LES BAIXES, VA GUANYAR A SALOU (1-2)

Segons Aleix Ferré, tècnic de la Cava, “a la primera meitat, vam
plantejar el partit per pressionar dalt si ells sortien jugant des de
darrera o estar agrupats defensivament per buscar opcions a la
contra si jugaven en llarg. Ens va sortir bé. Així va venir l’1-0 amb
un gran gol de Ferran i també el 2-0, de Chimeno. El partit esta-
va controlat. Però quan estàs en aquesta dinàmica, sempre hi ha
algun dubte per la manca de confiança”. Sergi Grau es va lesionar
a la segona meitat. Segons Aleix, l’equip “vam seguir igual fins
que ens van fer el 2-1 en una acció desfortunada per nosaltres.
Llavors van entrar els dubtes. Acte seguit, penal que va aturar Viz-
carro sensacional i sembleva que llavors podíem guanyar. Estàvem
ben posats i a la contra vam tenir possibilitats per sentenciar. I en
temps afegit, arran d’un córner, ens van xiular un lliure indirecte
dins l’àrea. Allí ens van fer l’empat i es va acabar”. Per Aleix, “la
part positiva fou que l’equip va treballar més que mai defensiva-
ment, sabíem el que volíem i es va interpretar bé. La nota negati-
va és que es van escapar dos punts que ens manquen per tenir la
confiança que necessitem. Aquesta confiança és la que et dona
l’aplom i l’ofici per saber mantenir resultats favorables com el que
teníem diumenge. Mal sabor per l’empat però destacar l’actitud i
que hem de seguir així, per trobar resultats positius que ens dona-
ran el que ens manca ara: confiança”. 

La Cava segueix de pega: guanyava 
2-0 però el Roda empata al 94

VIZCARRO VA ATURAR UN PENAL, A LA REPRESA

L’Amposta va empatar dissabte al camp del Reddis (1-1). Es el tercer empat en quatre
jornades en les que s’ha enfrontat a rivals capdavanters: Gandesa, Valls i dissabte Red-
dis. La nota positiva és que continua en la segona plaça i sense perdre. El tècnic Albert
Company, lamentava que dissabte el seu equip mereixia alguna cosa més: “a la primera
meitat, a més del gol d’Ivan, vam gaudir de nombroses ocasions per a poder encarrilar
el partit en un primer temps en el que vam dominar el joc en moltes fases. A la represa,
el Reddis ens va pressionar molt d’entrada. I va fer l’empat en la seua única rematada
entre els tres pals. Després, amb l’1-1, el partit va estar obert i hagués pogut passar de
tot. Ells al final van tenir una ocasió clara en una jugada en la que hi ha una falta prèvia
clamorosa. Nosaltres també vam gaudir de l’oportunitat per a marcar l’1-2 que penso
que hagués estat més just en una jornada en la que vam pagar la nostra manca d’encert
per culminar les 5 ó 6 oportunitats que vam crear a la primera meitat”.
Albert afegia que “en un partit que va ser força intens i atractiu, entre dos equips que

volíem jugar, ens vam emportar massa càstig amb una expulsió i les diverses targetes que
van veure els jugadors nostres”. L’Amposta rebrà diumenge el Salou. David Medina, ex-
pulsat a Reus, serà baixa. Tornarà Jonatan Tomàs.

L’Amposta perdona i ho paga car
SEGONA CATALANA. EL REDDIS VA EMPATAR A LA REPRESA (1-1)

L’Aldeana segueix líder en solitari, després d’assolir la sisena victòria seguida, contra el Roquetenc (4-2). L’e-
fectivitat dels locals fou la diferència entre uns i altres al primer temps, que es va acabar amb el 2-0 quan el
Roquetenc havia tingut ocasions per entrar en el partit. A la represa, els aldeans van fer dos gols més sen-
tenciant amb el 4-0 malgrat que el Roquetenc estaria viu fins l’expulsió de Castells, amb el 4-2 al marcador
i quan buscava el tercer gol. Segons Bartolo Meca, tècnic de l’Aldeana, “vam marcar molt aviat, amb un tret
de Rafel des de fora de l’àrea. Però a partir d’aquell moment vam estar imprecisos i defensivament tampoc
vam estar bé i el Roquetenc va jugar més posat. El que passa és que ara tenim eficàcia i resolució i a finals
de la primera meitat vam fer el 2-0, gol d’Àlex Alegre. A l’inici de la represa, ells es van fer el tercer gol en
propia porteria. I, poc després, vam sentenciar amb el 4-0, obra de Didac. El Roquetenc, en els darrers deu
minuts va reduir distàncies amb dos gols”. Bartolo afegia que “el més important fou la victòria en un partit
en el que, en general, no vam estar bé. Se’ns va posar de cara i vam tenir encert i fortuna amb els gols. Però
hem de jugar amb més atenció i intensitat”. El partit es va canviar d’ordre. Els de Roquetes, per la resembra
de la gespa, ja porten quatre seguits fora. L’Aldeana-Flix també s’ha canviat i es jugarà diumenge a Flix. 

L'equip d'Anton Flores va fer un altre pas endavant en el camí per a consolidar-se a la categoria. La victòria contra el Pinell el referma en el seu objectiu. Els santjaumeros van
tenir el control del partit a la primera meitat, portant la iniciativa i tenint diverses ocasions, a més de reclamar dos penals. El duel, amb els minuts, es va estabilitzar i el Pinell,
arran de dos córners, també va tenir dues oportunitats abans del descans. A la represa, aviat, els locals van marcar el gol, a la sortida d'un córner. El partit, a partir d'aquell mo-
ment, es va travar, amb moltes faltes i amb un criteri arbitral que no va agradar a l'equip de Sant Jaume. El Pinell, que tenia baixes i amb qui va debutar Sada (R Bítem), va in-
sistir però, tot i fer aproximacions, no va disposar de claredat suficient. El Sant Jaume va lluitar molt i més quan es va quedar amb deu per l'expulsió de Manel i, en els darrers
minuts, amb 9 per l'expulsió d'Abraham. Sembla ser que el col.legiat es va confondre pensant-se que li havia mostrat una targeta al primer temps, quan realment no va ser ai-
xí. Al final, 1-0. El Sant Jaume, molest per l’arbitratge amb “els 8 minuts d’afegit”, que s'enlaira i el Pinell que s'atasca amb tres derrotes seguides.

Sisena victòria seguida del líder, l’Aldeana 

Malestar a
Sant Jaume
per

l’arbitratge

TERCERA CATALANA. CONTRA EL ROQUETENC (4-2)

El Gandesa va perdre diumenge passat al camp del Valls (2-
1) en un partit intens i obert fins el final. Segons Rafel Nava-
rro, tècnic del Gandesa, “fou un partit complicat per nosaltres
contra un estil de joc que sempre ens és difícil, perquè el Valls
té molt físic i sap jugar molt bé de forma directa, buscant a
Ferri, Giró o Castro. I a nosaltres ens costa adaptar-nos a
aquesta mena de partits. A la primera meitat, el Valls ens van
crear dificultats i va tenir ocasions per arribar amb un marca-
dor més ampli al desacns. Però el gol arriba en un penal en un
moment clau (43’). La pilota li toca al braç a Pere però fou in-
voluntària, depén del criteri arbitral”. A la represa, amb l’1-0,
explica Navarro, “vam començar molt millor d’entrada i vam
crear diverses ocasions per a poder empatar. Quan millor
estàvem, arran d’una falta, ja sabíem que el Valls és un equip
potent en aquesta faceta, va venir el 2-0. Vam arriscar i si bé
ells van poder sentenciar, nosaltres vam fer el 2-1 i vam gau-
dir d’ocasions també per a poder empatar”. El tècnic gandesà
afegia que “a seguir treballant i ja pensant amb el Reddis, un
altre equip que està a la part alta de la taula i que fa nou jor-
nades que no perd”. Es farà la presentació del futbo base del
Gandesa. L’equip de Rafel és sisè a la taula, amb 21 punts.

El Gandesa cau al camp del Valls i
diumenge rebrà el Reddis

ES FARÀ LA PRESENTACIÓ DEL FUTBOL BASE 

3A CATALANA. TRIOMF CONTRA EL PINELL PERÒ ELS LOCALS VAN ACABAR EN NOU I MOLESTOS (1-0)

L'equip terraltí es va imposar per 1-0. Una victòria important, segona seguida, que dóna aire al
conjunt de Roca que tenia baixes com les de Mansour, Xatet, Vilanova, Eloi i les ja conegudes de
Figo i Agustí. Va ser el debut a casa de Gustavo Soriano. El president del Batea va entregar a Kiko,
el capità, el trofeu del Mundo Deportivo pel títol de campions de la lliga passada a Tercera.
Del partit contra l'Ulldecona dir que va ser igualat. Va començar millor el conjunt visitant, durant

els primers 15 minuts. Però fou Miguel, després d'una jugada d'Adrià, qui va obrir el marcador. An-
ticipació del davanter ampostí. El Batea, amb l'1-0 va trobar-se més còmode i va tenir una altra op-
ció amb una rematada al pal del mateix Miguel. En els darrers minuts del primer temps, el partit va
igualar-se i va ser l'Ulldecona qui va crear diverses arribades. A la represa, el duel va ser molt in-
tens, amb molta alternativa. L'Ulldecona va gaudir de diverses situacions de gol, una molt clara
d’Amado, però li va tornar a faltar agressivitat en els darrers metres. El Batea, per la seua part, va
tirar d'ofici i a la contra hagués pogut sentenciar amb ocasions de Miguel, ja en els darrers minuts,
quan l'Ulldecona havia arriscat amb defensa de tres. 
Al final, 1-0. Tres punts d'or per al Batea mentre que l'Ulldecona es torna a estancar amb 3 de-

rrotes seguides.

Un gol de Miguel val la victòria
EL BATEA RESPIRA AMB UN TRIOMF SOBRE UN ULLDECONA QUE S’ESTANCA (1-0)

Hi haurà sis descensos
El Tortosa segueix amb el seu rècord Guines. La promoció la té assegurada i la
primera plaça al 90%. Però, malgrat tot, pateix per guanyar els últims partits.
Amposta imbatut però ja porta tres empat en les últimes 4 jornades, fins a l'e-
quador de la lliga li queden tres partits difícils: Cambrils, la Cava i Tortosa. La
Cava segueix amb la seva crisi, va empatar un partit que guanyava 2-0. L'equip
no aquesta fi. No era culpa de Sergi Navarro i està en posicions de descens. Va
ser baixa Moha i ha tornat Mario que estava inactiu. Batea, segona victòria con-
secutiva amb un Miguel Reverté que és el talismà d'aquest equip. Va vèncer a
un Ulldecona que, sino reacciona, es pot complicar en els descensos. Han de fit-
xar un davanter ja. Ull amb aquest Camarles: gran treball de Xavi Cid. Sis des-
plaçaments, imbatut i fins ara només tres derrotes i dues per la mínima. Puc
garantir que no baixarà. Minicrisi del Gandesa, sobre tots en gols a favor. La
temporada passada, a la jornada 11, 25 gols i ara només 14. Cinc últimes jorna-
des només una victòria i per la minima. Els dubtes estan en el descens amb els
nostres representants Batea, Ulldecona i La Cava. Quatre equips despenjats:
Torredembarra, Roda, Catllar i la Riera entre els quatre en les últimes 5 jornades
només han guanyat un partit. I atenció que poden baixar sis equips per l’estat
de Morell i Jesús i Maria a 1a catalana. I ull amb el Vilaseca. 

JOAQUIN CELMA
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La Sénia va sumar la quarta victòria seguida i es manté en la segona plaça, a dos punts del líder.
Va vèncer al Perelló, amb qui debutava Molinos, en el retorn a la banqueta. I els perellonencs van
fer una molt bona sensació, sobre tot a la segona part. L’equip local va començar molt fort. Al mi-
nut 2, Zaragoza va fer l’1-0, aprofitant una assistència de Gerard. I als 20, Zaragoza, amb centra-
da de Pol, feia el 2-0. Segons Juanjo Serrano, tècnic senienc, “fins el minut 30 vam estar molt bé.
Però llavors el Perelló va marcar el 2-1, amb un gran gol amb un tret des de fora de l’àrea. El par-
tit es va igualar i nosaltres ens vam descentrar. A la represa, va seguir la dinàmica. Ens va costar
molt i és que el Perelló, que és estrany que estigui on està amb els jugadors que té, ens va pres-
sionar i ens va crear dificultats. Nosaltres, tot i no tenir tanta claredat com a l’inici, vam estar bé
darrera i el problema és que les opcions a la contra no vam poder decidir i vam patir fins el final”.
Molinos, tècnic del Perelló, deia que “la primera meitat va ser d’ells, però vam poder fer el 2-1,
amb un gran gol d’Oriol Mauri i vam entrar en el partit. Penso que la segona va ser nostra i me-
reixiem l’empat. Estic content de l’actitud. Hem de seguir així”. Dani Robles va tornar a jugar. 

La Sénia pateix contra un Perelló que va millorar

TERCERA CATALANA. QUARTA VICTÒRIA SEGUIDA (2-1)

El Vilalba va sumar una victòria amb doble va-
lor, a Godall (1-2). Segons Joan Subirats, tècnic
godallenc, “va ser una derrota dolorosa perquè
fou al darrer minut arran d’una falta en la que va
haver una indecisió nostra. La primera meitat fou
igualada, marcant ells de penal. A la segona, vam
jugar més posats; Ramon va empatar i vam tenir
dos ocasions claríssimes d’Edgar i Richi per fer el
2-1. I quan semblava que l’empat seria definitiu
va venir l’1-2”. El Godall segueix minvat per bai-
xes dels referents ofensius com Fidel, Xescu o
Valverde. Pau Guzman, exporter de l’Ulldecona,
ha fitxat.  

El Vilalba reacciona

TRIOMF A GODALL (1-2)

El Flix va golejar un filial del Jesús i Maria molt
minvat d’efectius (5-0). Nacho Aroca, Esteve
(3) i Yuri (p) van marcar en un partit ja decidit
amb el 3-0 al descans. Oleguer, tècnic local,
deia que “fou un gran partit del Flix. Excepte el
primer quart de la segona meitat, quan estàvem
3-0, i fou quan ens vam acomodar, la resta vam
estar força bé assolint una victòria davant d’un
rival amb gent molt jove i que va lluitar molt”.
El filial del J i Maria va haver d’apuntalar el pri-
mer equip i per això tenia baixes. Va haver d’u-
tilitzar juvenils que havien jugat el dia abans. 

El Flix desperta

7 PUNTS DE 9

L’Olimpic va assolir un triomf fora de casa que li mancava per
enlairar-se. Va vèncer a S. Bàrbara amb gols de Pau i Soriano al
primer temps. Segons Cantó, tècnic del S. Bàrbara, “primera mei-
tat en què no vam sortir ben posats, tot i que vam tenir una oca-
sió inicial per fer l’1-0. L’Olimpic, que em va agradar per la seua
proposta i joc, va estar millor i es va posar amb el 0-2. A la sego-
na meitat ells van aguantar i nosaltres vam insistir però no vam
crear excessives ocasions. Ens va faltar més intensitat i vam tor-
nar a ser irregulars durant el partit. Està clar que hem de millorar.
Podem fer-ho i ho farem”. Nico, lesionat, ha causat baixa de l’e-
quip. No podrà seguir. Des de l’Olimpic es valorava la victòria “i
el bon partit que va fer l’equip, molt complet”. 

L’Olímpic guanya fora de casa

A SANTA BÀRBARA (0-2)

Segons Parra, tècnic local, “al primer temps, l’Ametlla va estar
millor i va tenir més ocasions. Però a la represa, nosaltres vam fer 3
gols en 6 minuts que van decidir i l’Ametlla, un bon equip al que ara
no li surten les coses, no va poder reaccionar”. Marc Vilabrú, de l’A-
metlla, deia que “vam fer una primera meitat excel.lent davant d’un
molt bon equip, tenint més ocasions. A la represa vam sortir descon-
nectats i en 5 minuts ens van fer 3 gols, amb les tres possibilitats que
ells van tenir. Emili, amb un gran gol i Jota, des del mig del camp,
van marcar. Al quart d’hora anàvem 4-0. Això només et passa quan
estàs en una dinàmica com aquesta”. Marc afegia que “crec amb
l’equip i segueixo amb il.lusió per tirar avant, però entenc que el ba-
gatge de punts no és el que correspon i acceptaré si la junta pren
una decisió per revertir la dinàmica que és el que manca”.

El R Bítem fou letal en 6 minuts

GOLEJADA A L’AMETLLA (5-0). JOTA FA DE PELÉ

L’Ampolla va remuntar un partit molt complicat perquè el Cor-
bera es va avançar en dues ocasions. Fins els darrers minuts, els lo-
cals no van decidir. Segons David Burgos, tècnic de l’Ampolla,
“victòria molt important per la confiança i per la reacció de l’equip,
que va millorar respecte jornades anteriors. No va ser fàcil però so-
bre tot a la represa ens vam sobreposar i vam fer el nostre joc, te-
nint la possessió de la pilota i abocant-nos amb molt bona actitud
per guanyar un partit que es complicava. Aquest és l’equip que
vull, amb intensitat i actitud”. Segons Joel Martorell, del Corbera,
“penso que el resultat és massa inflat pel partit que es va veure.
L’Ampolla és un bon equip que va tenir més posessió de pilota i va
crear opcions. Però nosaltres vam respondre i també vam tenir les
nostres amb un gol anulat a Dani que hagués pogut ser l’1-3, a
manca de 20 minuts pel final”. 

L’Ampolla ha de remuntar

DAVANT EL CORBERA (4-2)

José Fernando Mora debutava en el retorn a la banque-
ta canareua. Del partit contra el Catalònia (2-1), deia que
“fou molt complicat. Vam sortir molt forts, amb molta
empenta, i, amb la qualitat d’Edu Aguilar, amb una falta
des del mig del camp, i la de Sergio, ens vam posar aviat
2-0. Vam seguir amb molta intensitat i ens van anul.ar el
3-0, per un fora de joc dubtós de Sergio. Ells tenen una
opció en un córner però nosaltres en disposem de més i
clares. Primer temps fou nostre. La represa va ser d’ells.
Van rectificar i van agafar superioritat al centre del camp.
I ens van tancar al nostre camp. Ens vam replegar bé, bus-
cant les contres. Les vam tenir, però sense definir. Ells van
fer el 2-1, gol d’Asín, però no van poder empatar. Triomf
important per la confiança”. Nando Garcia, del Catalònia,
explicava que “derrota dolorosa després d’un gran esforç.
Penso que mereixiem l’empat. Però vam pagar cars els
errors. Vam estar desconcertats als primers minuts però
vam millorar a la segona part quan vam dominar el joc en
totes les facetes. El gol va arribar tard i no vam poder em-
patar. Tot i la derrota, estic molt content de la segona mei-
tat, fou molt completa, la millor quant a joc”. 

Tres punts amb doble valor

L’ALCANAR GUANYA EL CATA. GOLÀS D’EDU

El líder el Móra la Nova va guanyar al camp
de l’Ametlla B (0-3). Segons Lizaso, el seu
tècnic, “fou un partit en el que vam tenir més
opcions davant d’una Ametlla que acusa la
falta d’experiència”. Lizaso afegia que “el
partit va ser del tot correcte, amb molta cor-
dialitat entre els dos equips. Però al minut 93,
un jugador nostre que tenia una targeta li fan
penal i l’àrbitre li mostra la segona per simu-
lar quan fins i tot jugadors de l’Ametlla li van
reconèixer que no calia la groga perquè po-
dia xiular-se penal. Estic indignat, Cada set-
mana ens passa alguna cosa i ja fa temps que
no dic res, però el d’aquesta setmana no ho
accepto. Al final, en un partit del totot correc-
te, gairebé ens barallem per culpa de l’àrbi-
tre”. L’Arnes es recupera i és segon, a quatre
punts dels moranovencs. Va golejar el Batea
B, que estava limitat per les baixes, per 9-0

amb gols de Raul (4), Manero (3) Carlos i
Omar. L’Amposta B va golejar la Fatarella,
equip que es va avançar amb gol de Víctor.
L’Amposta va remuntar amb el 2-1 abans del
descans. El partit era igualat i obert. Però a la
represa, aviat, va arribar el 3-1 i l’Amposta
que va jugar amb comoditat davant de la Fa-
tarella que va baixar els braços. Els ampostins
tenen un partit menys (dia 4 amb el Bot). Ara
estan a 4 punts del líder. El Deltebre va em-
patar a Bot (3-3) en un partit que es va anar
escalfant per “insults racistes”, segons l’acta.
Al final, els insults van tenir resposta i van ha-
ver-hi incidències greus i enfrontaments que
van propiciar una batalla campal. Lamenta-
ble. El Deltebre és quart. El Catalònia B va
guanyar l’Alcanar B per 4-0 i el Masdenver-
ge, en el partit de la jornada, es va imposar a
Ginestar per 2-3. Els de Vallés van remuntar i

es van posar amb l’1-3. Jordi Sabaté feia el 2-
3. L‘Ebre Escola va empatar a 3 amb el Xerta.
Eulogio, de l’Ebre, deia que “fou un partit do-
minat per nosaltes, però el Xerta va estar ben
col.locat i sortia a la contra, sent molt efectiu
en les ocasions: 0-2 al descans. A la represa,
vam jugar amb defensa de tres, abocats, do-
minant i tenint ocasions. Fem l’1-2 però ells a
falta de 8 minuts marquen l’1-3. No vam de-
fallir i vam tenir noves ocasions insistint i ob-
tenint el 3-3. També dir que amb el 3-3 ells
poden fer el 3-4. Tal com va anar, empat bo,
tot i que més ocasions nostres”. Sisco Martí,
del Xerta, comentava que “al minut 82
guanyàvem 1-3 i se’ns va escapar la victòria.
Sap greu però l’empat és just. Nosaltres vam
poder fer el 3-4 però ells també van tenir op-
cions”. Destacar els 2 gols de Jorge “especta-
culars”  (més info de 4a. a la plana següent) 

Albert Lizaso, tècnic del Móra la Nova, indignat amb l’àrbitre

4A CATALANA. GREUS INCIDENTS AL BOT-DELTEBRE

El cohet de l’Aldeana
L’Aldeana genera il.lusió. ¿Li interessa pujar a 2 catalana? Segurament, no. Però allí està, líder en solitari. I aquesta il.lusió no la trau ningú. Primer va ser l'equip sorpresa, ara
és un candidat per al títol, en 11 jornades només una derrota (per la mínima) i 6 jornades guanyant. Diumenge, els de Bartolo van guanyar al Roquetenc i continuen creixent.
Segueix l’emoció en aquesta lliga: 7 equips separats per cinc punts, encert total fins ara dels meus sis favorits. Només un no està en el pòdium: el Flix però ull que en cinc jor-
nades només ha perdut un partit i Jaume Esteve ja carbura. Estan forts els de dalt, van guanyar sis equips i no va fer-ho el setè, el Catalònia, perquè s'enfrontava a l’Alcanar
de Jose Mora que va donar responsabilitats als jugadors de més galons. I aquests la van tenir. R-Bítem, un festival a la represa amb cinc gols, el primer d'Alex Accensi i amb
un Jota meravellós (va fer el gol de Pelé). També cal dir que amb 0-0, l’Ametlla va tenir les millors opcions. La Sénia, quarta victòria consecutiva i un Joan Zaragoza que porta
tres jornades marcant. L’Ampolla va remuntar un 1-2 i un Olímpic que la seva meta de mantenir la categoria gairebé la té aconseguida. Va guanyar a un S. Bàrbara que no
acaba d'arrencar. Les seues últimes dues victòries foren davant de cuers, Godall i Ametlla. Un equip que m'agrada molt aquesta temporada és el Sant Jaume, excepte el 5-0
a l’Aldea ha donat guerra en tots els partits. El Pinell ha perdut pistonada amb tres derrotes consecutives. Ara té el camp tancat i moltes baixes. La cua cada vegada més clara,
Ametlla, Godall i Jesús i Maria de 33 partits disputats entre els tres, només 3 victòries. Perelló, tot i el canvi de l'entrenador, segueix en crisi. Ull a la següent jornada, grans
partits: Flix-Aldeana, Pinell-Alcanar, Catalònia-l’Ampolla, Olímpic-R Bítem i la resta també partits decisius.
1A CATALANA: la Rapitenca va empatar a casa contra un dels cuers, que no va demostrar ser-ho. Últimes 4 jornades només una victòria. No obstant, a casa segueixen imba-
tuts. Jesús i Maria va visitar el Vista Alegre amb la baixa de Sebas, amb jugadors del filial i dos juvenils i l'equip va donar la cara altre cop tot i perdre.

L’opinió de Joaquin Celma
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Partit molt còmo-
de per a les noies de
Mateu Castellà, que
al minut 15 de la pri-
mera part, ja guan-
yaven de 9 gols (2 a
11).
La primera part va

acabar  7 a 15. Al fi-
nal, 17-32 a la pista
de l’OAR Gràcia.
Alba Simón va

marcar 11 gols en el
partit. L’equip conti-
nua estan, una setmana mes, amb els millors equips classificats de la categoría.
Visita del campió
Demà dissabte 19 de novembre, a les 19'00 h., l’Amposta rebrà el campió de les últimes

temporades i colider de l'actual, el BM.Castellón.

Triomf contundent i demà rep el campió
HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA  (17-32)CLUB BÀSQUET CANTAIRES LES VINYES DEL CONVENT (90-88)

Irregularitat
La visita a la ciutat de Sant

Boi posava de manifest la
irregularitat de l’equip torto-
sí.
S’obtenia un resultat me-

rescut a causa d’una inexis-
tent intensitat defensiva i
una concentració inadequa-
da. L’equip local, amb un tre-
ball constant, i nous fixatges
posava les coses molt com-
plicades.
El primer període acabava

amb un empat a 23 punts. Al
segon, Les Vinyes del Con-
vent CB Cantaires va acon-
seguir guanyar-lo per 20/27.
Però a la tornada del vestidor
van començar els dubtes per
a l’equip tortosí, perdent el
tercer període per 28/20,
mentre que l’últim quart es
perdia per la mínima 19/18,

amb un resultat final 90-88.
Aquest resultat ubica l’e-

quip roig al quart lloc de la
taula classificatòria, essent
l’equip que més anota a la lli-
ga, però que per contraparti-
da té la pitjor defensa. 
El proper partit serà demà

dissabte les 18 a Ferreries,
rebent al Lluïsos de Gràcia.
Partit transmès per la Xarxa
de televisions locals.
Resultats de la jornada:
JÚNIOR MASC. CB Vila

Seca 61-34 CB Cantaires.
SÈNIOR B: CB Vila-Seca

Blau 64 - CB Cantaires 68
INFANTIL MASC: CB Can-

taires 78 - 37 AB Vendrell
JÚNIOR FEM: CB Cantai-

res 36 - 63 CB Altafulla.
Jordi Robirosa
El CB Cantaires invita a

tots els aficionats del bàs-
quet a la presentació del lli-
bre de Jordi Robirosa, APOS-
TOFLANT!, que tindrà lloc
dilluns vinent a les 19:30h a
la Sala Didàctica del Museu
de Tortosa (antic escorxa-
dor). 
L’acte estarà  presentat per

Jesús Ferrando i Toledo.

LA TORTOSINA GEMMA COLOMÉ, CAMPIONA

HC PERELLÓ. VICTÒRIA CONTRA EL TARRAGONA HC

4A CATALANA

Aquest any 2016 s'ha posat en marxa la Lliga Catalana de cur-
ses per muntanya (LCCM) agrupant 8 curses ja consolidades al
país com són la Corriols de Foc de Vallfogona de Ripollès, la
TrencaCims de Paüls, el Trail Selva Marítima de Tossa de Mar, el
Trail Sant Esteve a Sant Esteve de Palau Tordera, l'Olla de Núria,
l'SkyRace Comapedrosa a Arinsal (Andorra), la Rialp Matxicots i
el Trail Race de Rajadell. Enguany ha destacat la tortosina
Gemma Colomé que el passat 6 de novembre a la Trail Race de
Rajadell, es va proclamar campiona absoluta d'aquesta primera
Lliga Catalana de Curses per Muntanya. Colomé corre amb l'e-
quip Hoka One One i que l'entrena Rafa Flores (ebreactiu.cat).

Lliga catalana Curses Muntanya

HANDBOL

Infantil Femení. C.H. Ascó “B” 23 (10) - C.E. Tortosa 33
(18). Setena jornada del campionat i nova victòria de les
noies de Georgina i Fran. Partit extraordinari a una pista
sempre difícil com és la de l'Ascó. Infantil Masculí: C.H.
Ràpid Cornellà 13 (8) - C.E. Tortosa 24 (12). En aquesta
cinquena jornada els tortosins es van tornar a endur la
victòria. La superioritat de l’equip d’Eryka i Ele va estar
clara en tot en partit. H. Sant Joan Despí “B” 34 (15) - C.E.
Tortosa 31 (16). Les noies del cadet femení van portar
durant gran part del partit la iniciativa al marcador com
també en el joc, amb avantatges que oscil·laven entre els
dos i quatre gols. Però una modificació de la tàctica defen-
siva del conjunt local als darrers deu minuts, amb marcat-
ges individuals, va provocar la pèrdua de concentració de
les tortosines i amb un parcial de 9-3 es va capgirar el mar-
cador. Cadet Masculí: Liceo Francés35 - C.E. Tortosa 29.
Sènior Masculí “B”: Tarragna HC 24 - CET “B”30.
Sènior Masculí “A”: C.E. Tortosa 28 (12) - Escola Pia
Granollers 22 (9).
Després de cinc derrotes consecutives el sènior masculí A
es retroba amb la victòria enfront de l’Escola Pia
Granollers. La setmana vinent els sèniors es desplacen al
camp del  CH Procer Cerdanyola, equip situat a la part alta
de la classificació.

L'Ajuntament de Móra d'Ebre va organitzar per tercer
any consecutiu la tercera edició de la Festa de l'Esport
Local, en el decurs de la qual es van lliurar els guardons
al millor esportista, al millor club i a la millor entitat espor-
tiva del municipi durant el 2016. 
El millor esportista fou nomenat el veterà Julián García
Saladié (a la imatge apareix amb l’alcalde Joan Piñol),
com a reconeixement a una dilatada trajectòria en dife-
rents disciplines i entitats esportives del municipi. L'equip
cadet femení del Club Nàutic de Móra d'Ebre va aconse-
guir el guardó al millor club i la Penya Blaugrana de la
població va ser proclamada millor entitat local de l'any. A
banda d'aquests guardons, l'Ajuntament va fer uns reco-
neixements especials a l'esportista de força Carlos
Demattey Montagut i al pescador esportiu Àngel Sáez
Cambredo, tots dos amb un brillant palmarès. També es
va lliurar un reconeixement especial a títol pòstum a
Antonio Latorre Ortega, una persona que es va distingir
per la seua implicació amb el Club Esportiu Olímpic (fut-
bol). Així mateixa es van efectuar diversos reconeixe-
ments més a esportistes locals. 

Centre Esports Tortosa

CLUB VOLEI ROQUETES

DE MÓRA D’EBRE

L'equip sènior masculí de primera catalana, continua invicte. Es van desplaçar al camp
del Begues. 2-3 amb parcials (25-18, 22-25, 18-25, 25-23 i 11-15). El sènior masculí de
segona, una jornada més, van jugar un partit llarg de cinc sets, guanyant 2-3 contra el
Santpedor amb parcials (10-25, 25-17, 25-22, 19-25 i 7-15). El sènior femení es va des-
plaçar al camp de l'Institut Montserrat. 0-3 amb parcials (25-27, 19-25 i 19-25). El
cadet femení, en un partit molt igualat, va poder superar a l'Eduvolei Bigues per 1-3
amb parcials (23-25, 23-25, 25-22 i 10-25). Segueix líder. El cadet masculí, al camp del
del F.C.Barcelona, va realizar un gran joc i es va poder imposar 0-3 amb parcials (17-25,
17-25 i 23-25). L'únic equip que aquesta jornada no ha pogut sumar cap punt, va ser
l'infantil femení, que es va desplaçar al camp de la Vall d'Hebron. Aquestes van perdre
per 3-1 amb parcials (25-16, 23-25, 25-23 i 25-22).

A la sisena jornada de la primera fase d’handbol sènior feme-
ní Primera Catalana, grup C, l’HC Perelló va guanyar aquest pas-
sat diumenge a casa contra el Tarragona HC per 28-15. Les pe-
rellonenques van sortir activades des del primer moment i van
portar un bon avantatge durant tot el partit. Les tarragonines te-
nien baixes importants, la qual cosa va jugar en la seva contra.
Amb aquesta ja són sis les victòries consecutives. 

6 de 6

El Tivenys, comptant el partit contra l’Ascó, ha guanyat en les darreres quatre jornades i s’ha enlairat. Dissabte passat va vèncer el Be-
nissanet, equip que està sent molt fiable al seu camp però que fora d’ell no trau els mateixos resultats. Els de Tivenys es van avançar
amb un gol de Francesc Piñol a la primera meitat. El partit, sobre tot a la represa, va estar obert. El Benissanet va pressionar, va insistir i
va tenir opcions. Però el Tivenys ha guanyat en l’aspecte defensiu, tenint més fortalesa. Ja al final, amb els visitants abocats, una contra
va resoldre-la amb astúcia Adrià davant la sortida desesperada de Gallego. Fou el 2-0 i la sentència. El Camarles B, per la seua part, va
perdre contra el filial de l’Ascó (1-2). Segons Santi Forastero, tècnic camarlenc, “el partit es va complicar aviat quan vam rebre dos gols.
Amb els minuts, ens vam refer i, de penal, a la represa, vam posar-nos dins del partit. La resposta va ser bona perquè vam tenir ocasions
per a poder remuntar, però, un altre cop, ens va mancar culminar-les. Vam perdre però penso que l’equip millora cada jornada”.

El Tivenys progressa amb el triomf contra el Benissanet (2-0)

L'equip infantil del Club Gimnàstic Rapitenc ha fet
una excel.lent estrena en un campionat estatal aquest
cap de setmana. El conjunt format per Itziar Vernet,
Sandra Sastre, Júlia Belles, Mariona Curto i Sara Gavi-
lan ha aconseguit classificar-se en la posició 32, entre
un centenar d'equips d'arreu de l'Estat. La posició ha
estat la tercera millor de Catalunya. El cap de setma-
na vinent competiran a la Copa Catalana a Manresa.

Club Gimnàstic Rapitenc a l’estatal

Jornada positiva

Festa de l’Esport
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PRÒXIMA JORNADA
dissabte  

Batea-Tivenys (17h)

Móra la N-Ebre E (17.30h)

diumenge 

Xerta-Bot (12h)

Fatarella-Catalònia(15.15h)

Alcanar-Ametlla (16h)

Ginestar-Camarles (16h)

Benissanet-Masden. (16h)

Deltebre-Arnes (16h)

Ascó-Amposta (16.30h)

RESULTATS
11a jornada 4a catalana

Tivenys-Benissanet 2-0

Catalònia-Alcanar 4-0

Ametlla-Móra la Nova    0-3

Ebre Escola-Xerta   3-3

Amposta-Fatarella 7-1

Camarles-Ascó 1-2

Arnes-Batea 9-0

Bot-Deltebre 3-3

Ginestar-Masdenverge       2-3

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. M. Nova 34 8 29

2. Arnes 37 9 25

3. Amposta 33 10 25

4. Deltebre 35 18 23

5. Catalònia 28 14 21

6. Masdenverge 22 13 19

7. Ebre Escola 22 22 18

8. Ginestar 18 17 16

9. Tivenys 20 27 16

10. Benissanet 12 18 15

11. Ascó 22 24 12

12. Bot 18 24 12

13. Xerta 16 23 11

14. Batea 18 33 11

15. Camarles 17 33 8

16. Fatarella 17 31 7

17. Alcanar 10 35 6

18. Ametlla 7 27 2

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA
Pontenc-La Roca

Molins-At Prat

S Gabriel.S Pere

Tortosa Ebre-F. Vilafranca

(diu 14.30h)

Pardinyes-Cerdanyola

S. Andreu-Guineueta

Aem-Porqueres

Fontsanta-C Clar

RESULTATS

9a jornada

Cerdanyola-Tortosa E 6-0

Guineueta-S Gabriel 1-2

At Prat-Pontenc 3-0

la Roca-S Andreu 0-1

Porqueres-Pardinyes 4-2

S Pere-AEM 4-2

F Vilafranca-Fontsanta      0-1

C Clar-Molins 1-3

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Fontsanta 26 8 25

2. Porqueres 23 10 23

3. Cerdanyola 24 10 20

4. Pardinyes 36 17 18

5. AEM 20 20 15

6. S Gabriel 23 17 14

7. S Andreu 22 17 14

8. F Vilafranca 15 10 14

9. At Prat 17 14 13

10. Pontenc 19 21 13

11. S Pere 22 17 12

12. Molins 12 21 10

13. Guineueta 11 30 5

14. La Roca 8 19 4

15. Tortosa Ebre 8 28 4

16. C Clar 12 39 3

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA

J i Maria-Ginestar

Rem Bítem-Arnes

Olimpic-Ulldecona

Aldeana-Alcanar

Tortosa E-S Jaume

S Bàrbara-Gandesa

RESULTATS

6a jornada

Arnes-J i Maria           1-3

Ginestar-Tortosa E      2-1 

Olimpic-S Bàrbara       4-0

Ulldecona-Aldeana     2-1

S Jaume-Gandesa        9-1

Alcanar-Rem Bítem      10-0

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Alcanar 43 8 18

2. Aldeana 28 5 15

3. Olimpic 27 16 15

4. Ginestar 13 12 12

5. Ulldecona 19 19 12

6. S Jaume 24 19  9

7. S Bàrbara 12 11 9

8. Gandesa 19 2 46

9. J i Maria 17 2 46

10. Arnes 7 20 3

11. Tortosa E 8 30 3

12. Rem Bítem 6 35     0

Femení 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA

Amposta-S Jaume

Tortosa-Ametlla

Alcanar-Canareu

Roquetenc-Catalònia

Aldeana-Vinaròs

Perelló, descansa

J i Maria-Rapitenca

RESULTATS

6a jornada

J i Maria, descansava

S Jaume-Aldeana   0-4

Canareu-Tortosa  3-3

Vinaròs-Alcanar  2-2

Rapitenca-Amposta  0-1

Ametlla-Roquetenc     1-3

Catalònia-Perelló        1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1.Roquetenc 15 1 15

2. Tortosa 28 12 12

3. Alcanar 13 8 11

4. Vinaròs 15 12 10

5. Amposta 11 9 10

6. Aldeana 12 8 8

7. Canareu 13 12 8

8. Rapitenca 13 9 6

9.Catalònia 7 8 5

10. Perelló 6 15 4

11. Ametlla 7 11 3

12. J i Maria 8 15 2

13. S Jaume 2 33 0

Veterans

PRÒXIMA JORNADA
Catalònia-Ampolla (16.30h)

Ametlla-S. Jaume (16.30h)

Corbera-Roquetenc (17.15h)

diumenge 

la Sénia-Vilalba (16h)

Pinell-Alcanar (16h) -a Corbera-

Flix-Aldeana (16h)

J i Maria-Godall (16.15h)

Olímpic-Rem Bítem (17h)

S. Bàrbara-Perelló (17h)

RESULTATS
11a jornada, Tercera catalana  

Godall-Vilalba 1-2

S Jaume-Pinell 1-0

Flix-J i Maria 5-0

Ampolla-Corbera 4-2

Alcanar-Catalònia 2-1

R Bítem-Ametlla 5-0

Aldeana-Roquetenc 4-2

S Bàrbara-Olímpic 0-2

la Sénia-Perelló 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Aldeana 11 32 14 26

2. la Sénia 11 32 18 24

3. Rem Bítem 11 23 12 24

4. Ampolla 11 28 13 23

5. Catalònia 11 29 16 21

6. Alcanar 11 22 19 21

7. Olímpic 11 20 20 21

8. S Jaume 11 21 22 18

9. Pinell 11 21 19 16

10. Roquetenc 11 20 23 15

11. Flix 11 20 24 13

12. Vilalba 11 19 25 12

13. S. Bàrbara 11 16 24 11

14. Corbera 11 17 22 10

15. Perelló 11 15 22 9

16. l’Ametlla 11 9 23 7

17. J i Maria 11 16 28 6

18. Godall 11 15 31 4

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA
dissabte 

Segur-Valls (16.30h)
Torredem.-Cambrils U (17h)

diumenge 
Riera-Batea (12h)

Ulldecona-la Cava (16h)
Camarles-Catllar (16h)

Hospitalet-Tortosa (16.15h)
Roda Berà-Vendrell (17h)
Amposta-Salou (17h)

Gandesa-Reddis (17.15h)

RESULTATS
11a jornada, Segona catalana

Reddis-Amposta 1-1

Cambrils U-Riera 3-0

Vendrell-Segur sus

Catllar-Hospitalet 1-5

la Cava-Roda Berà 2-2

Batea-Ulldecona 1-0

Salou-Camarles 1-2

Valls-Gandesa 2-1

Tortosa-Torredemb. 2-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Tortosa 11 28 3 33

2. Amposta 11 20 6 27

3. Reddis 11 29 20 23

4. Valls 11 17 12 23

5. Cambrils U 11 26 9 21

6. Gandesa 11 14 5 21

7. Vendrell 10 12 7 16

8. Camarles 11 19 16 16

9. Segur 10 14 18 12

10. Batea 11 17 23 12

11. Ulldecona 11 14 22 12

12. Hospitalet 11 18 20 11

13. Salou 11 10 18 11

14. la Cava 11 15 24 11

15. Torredembarra 11 8 14 7

16. Roda Berà 11 7 15 5

17. Catllar 11 8 28 5

18. Riera 11 8 24 4

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

El Tivenys, comptant el
partit de l’Ascó, ja porta
4 victòries seguides. El
projecte de Cristian ja
comença a funcionar.

PRÒXIMA JORNADA
Granollers-Júpiter

S Andreu-Santfeliuenc
Muntanyesa-Vilassar

Castelldefels-P. Mafumet
Jonquera-Olot

Peralada-Vilafranca
Sabadell-Manlleu

Palamós-Ascó (diu 17h)
Terrassa-Europa

Cerdanyola-Figueres

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Peralada 14 12 1 1 30 5 37
2. Olot 14 12 0 2 32 14 36
3. Vilafranca 14 10 1 3 23 12 31
4. Ascó 14 5 7 2 20 15 22
5. Palamós 14 6 4 4 20 23 22
6. Figueres 14 5 6 3 16 14 21
7. S Andreu 14 6 3 5 16 19 21
8. Terrassa 14 5 4 5 20 15 19
9. Jonquera 14 4 7 3 7 6 19
10. Muntanyesa 14 4 5 5 17 16 17
11. Santfeliuenc 14 3 7 4 12 13 16
12. Granollers 14 4 3 7 21 25 15
13. P Mafumet 14 3 6 5 17 22 15
14. Cerdanyola 14 3 5 6 13 18 14
15. Júpiter 14 3 5 6 12 19 14
16. Castelldefels 14 3 5 6 10 17 14
17. Europa 14 2 5 7 9 14 11
18. Manlleu 14 1 8 5 15 22 11
19. Vilassar 14 1 7 6 10 17 10

Tercera divisió RESULTATS
14a jornada, Tercera divisió

Vilafranca-Jonquera 1-0
Europa-Muntanyesa 0-1
Vilassar-Cerdanyola 0-0
Júpiter-S Andreu 0-1
Ascó-Granollers 3-0
Olot-Sabadell 5-0
Manlleu-Palamós 3-3
Figueres-P. Mafumet 4-0
Peralada-Castelldefels 4-0
Santfeliuebc-Terrassa 1-1

PRÒXIMA JORNADA
JiMaria-S Ildefons (dis18.15h)

S. Cristobal-Viladecans

Santboià-Balaguer

Almacelles-Morell

Vilanova-V Alegre

Lleida-Alpicat

Igualada-Rubí

Vilaseca-Rapitenca (diu 17h)

Reus-Suburense

RESULTATS
11a jornada, Primera catalana

Alpicat-Almacelles 2-1

Morell-Vilanova 1-2

Balaguer-S Cristobal 0-2

S. Ildefons-Santboià 1-3

V Alegre-J i Maria 4-1

Rubí-Reus B 1-1

Rapitenca-Igualada 0-0

Suburense-Lleida B 0-1

Viladecans-Vilaseca 1-0

Primera catalana

Formació del Tivenys, de dissabte passat.

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. S Cristobal 11 20 10 24

2. Balaguer 11 21 10 22

3. Santboià 11 22 15 21

4. Almacelles 11 18 12 20

5. Vilanova 11 21 19 20

6. Vista Alegre 11 19 10 19

7. Viladecans 11 12 10 17

8. Rapitenca 11 21 20 16

9. Lleida B 11 18 19 16

10. Reus B 11 19 17 15

11. S Ildefons 11 18 18 15

12. Alpicat 11 18 21 14

13. Suburense 11 14 16 12

14. Vilaseca 11 15 18 12

15. Rubí 11 13 16 11

16. Igualada 11 15 20 8

17. J i Maria 11 11 25 6

18. Morell 11 3 22 2

Progressió
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JOAQUIN CELMA
L’EQUIP TITULAR 
DE LA JORNADA 

*Un entrenador de Tercera catalana deixarà de ser-ho després de la propera jornada
sigui quin sigui el resultat del partit perquè creu que és el millor per a l’equip. Pensa
primer amb el club abans que amb les seues ganes de seguir entrenant.
*Música i futbol poden estar units. Al meu poble, la Sénia, s'organitza el festival inter-
nacional de bandes. Diumenge passat es va fer la presentació del futbol base i va actuar
la coral JOVENTUT UNIDES cantant l'himne del poble: "La Senienca". Apassionant.
*El futbol està molt igualat, a 2a divisió des del lloc 3 al 22, només vuit punts.
*Només té 38 anys i es diu Chimeno, i ara juga a la Cava, en les últimes tres jornades
tres assistències. Diumenge, al minut 80, es va pegar una gran carrera des de la defen-
sa fins a la porteria contrària que gairebé va ser gol. Un jugador que és un exemple
cada temporada. En la propera jornada, visita al seu exequip, l’Ulldecona, i a les seves

admiradores i els ha promès dos gols. En el seu equip, la Cava, poden haver
novetats.
*Pau Alegria, segon d’Enric a l’Ulldecona, que també estava al Catalònia i era

preparador de porters en un infantil del Tortosa, marxa a Casablanca amb Mario

Radiografia del futbol ebrenc
EQUIPS DE LA SETMANA: FLIX I AMPOSTA B

Jugadors també destacats: Gabi (Rapitenca), Brayan (J i
Maria), Jordi (Ulldecona), Chimeno (la Cava), Gumiel
(Gandesa), Aleix (Olímpic) i Eric (la Sénia)

MEDINA (Amposta)

DAVID RAMIREZ (Ampolla)

ESTEVE (Flix)

JOSUÈ (Rapitenca)

ABRAHAM (S. Jaume)

DANI FLUIXÀ  (Aldeana)

VILANOVA (Camarles)

CALSINA (Tortosa)    

DAVID BES (Gandesa)

EDU AGUILAR (Alcanar)

JOTA (R. Bítem)

TÈCNICS EBRENCS  TERCERA I QUARTA CATALANA (2)

MOLINOS

Com a jugador, al Perelló va
debutar als 16 anys i es va
retirar als 34. A més, va jugar
una campanya a l’Ametlla i
Rasquera. Com a entrenadors
el Perelló en dues etapes, la
de l'ascens a 2a catalana i ara
substituint Narcis Labòria.

OLEGUER BALDOMÀ

Aquesta temporada fa el seu
debut com a míster al Flix. 
Va jugar amb el Puigvertenc,
Ascó, Alcarràs, Borges,
Mollerussa, Cervià, Benavent,
Fraga, Alcampell, Guissona,
Alpicat i Flix.

GERARD CAPERA

Com a jugador: l’Ampolla, la
Cava i Camarles i entrenador
futbol base l’Ampolla, Jesús i
Maria (en dues etapes) i segon
a l’Ampolla del seu germà,
Baltasar. Només té 36 anys.

MARC VILABRÚ

Es va formar
com a entre-
nador al fut-
bol base del
T à r r e g a
(2010/12 ) ;
després, dues
campanyes al
juvenil de
l’Ametlla. Ara
compleix com a segon any
com a míster del primer equip
calero. Va ser segon a
l’Ampolla amb Cotaina. És
professor de l'escola d'entre-
nadors de la federació catala-
na. Va jugar amb el Pardinyes
i Rialp.

JOAN SUBIRATS

Es va formar jugant al futbol
base del Santa Bàrbara, Sant
Jaume, OAR Vic i Sant Hilari
Sacalm. Tècnic: director FCB
escola kuwait, Rapitenca futbol
base i 3 temporades al primer
equip del S. Bàrbara. 
Fa tres jornades que entrena al
Godall.

ALBERT LIZASO

Com a jugador: Móra la Nova,
Garcia i Falset. Tècnic: Falset (4
campanyes), 1 Batea, 1
Olímpic, 7 Pinell, 3 a Flix, i ara
a Móra la Nova on porta tres
temporades i també al futbol
base Salou i a Falset. És un dels
entrenadors més veterans de la
categoria.

ROGER BLANC

Com a jugador: Arnes, Horta i
Vallderoures. Com a entrena-
dor: cadet Gandesa, Arnes
femení, i en categoria juvenil a
l'Horta, R-Bítem i Olímpic.
Porta dos any com a míster de
l’Arnes a 4a catalana. També va
ser àrbitre.

MARIO ARQUES

En la temporada 13/14 va ser
el segon entrenador de Gerard
Zaragoza a l’Amposta, a
Segona catalana; 15/16 míster
del Ginestar i aquesta campan-
ya al Deltebre. Va entrenar a
l’Esc. Delta pujant el cadet a
Preferent. Com a jugador va
militar al Sant jaume d'Enveja.

CRISTIAN TORTA

Ha entrenat al futbol base de
la Rapitenca, durant 6 tempo-
rades, i després en el de
l’Amposta, 9 campanyes. La
temporada passada va debu-
tar al filial de l’Amposta on
compleix la seva segona tem-
porada.

JORDI LLOBET

Com a jugador es va formar al
futbol base del Tortosa,
Catalònia i en amateur va
estar a l’Ebre Escola i
Catalònia. Com a entrenador
Tortosa benjamins i el filial del
catalonia on porta 2 tempora-
des. En aquest equip va jugar
9 campanyes.

EULOGIO GINÉ

Com a jugador: Amposta, At
Ampostí, Aldeana i R-Bítem.
Entrenador futbol base:
Masdenverge, Benicarló,
Jesús i Maria i coordinador
futbol base de l’Amposta i
Alcanar. En amateur:
Muntells, Alcanar, Godall,
Benicarlo i ara Ebre Escola.

JORDI VALLÉS

Ha entrenat al futbol base del
Tortosa, i al primer equip del
Campredó, Deltebre i Tortosa
fent tàndem amb ‘Cuquet’. Ara
entrena al Masdenverge. Com
a jugador: Dertusa, Camarles,
Deltebre, Perelló, R-Bítem,
Horta i l’Ampolla.

Top Secret
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Minut 91 a Canal Terres de l’Ebre.
Dilluns a les 17.30, 21 i a les 23 hores. Dimarts a les 13 h.

Dimecres (Minut 91 o Hora del Pàdel) a les 20 h i dijous a les 13h.

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

Aquest jugador està
vivint la seva segona
joventut a la Sénia.
Dos fets han marcat
la seva etapa futbo-
lista: quan va deixar
el Barça i quan va
deixar el futbol per
una lesió. No obs-
tant, la seua fe va
crear un miracle i ha
tornat a jugar. És
tímid, només treu el
seu caràcter quan té
una pilota i una por-
teria davant. Llavors
es veu aquell futbo-
lista que va jugar
amb el Barça i que
continua sent un crac.

Pregunta: Com va
anar el fitxatge amb el
Barça?.
Resposta: Jugant al
Tortosa cadet, el meu
entrenador en aquell
moment, Javier
Chaverri, em va dir
que feia setmanes
que em venien a
veure observadors. I
així era. Vaig estar un
cap de setmana a
Paterna i un altre a la
Masia. Vaig decidir,
amb el suport de la
meva família, anar a
la Masia. 
P: Quantes tempora-
des vas estar?.
R: Dues: la 2003-
2004 i la 2004-2005. 
P: D’aquella etapa al
juvenil del Barça, amb
qui vas coincidir?
R: La veritat és que
que tots eren grans
jugadors, però els més
coneguts, els que han
arribat a l’elit, són
Piqué, Cesc, Messi i
Pedro.      
P: Per què no vas
renovar pel Barça?.
R: La veritat és que
van ser temes compli-
cats, que prefereixo
no esmentar.
P: No vas arribar a l’e-
lit per manca de sort?.
R: Arribar a l'elit és
molt complicat, però
mantenir-se més
encara. No sé si va ser
el meu cas, però

penso que la sort en
moments determinats
és molt important.        
P: Vas perdre la il.lusió
després de deixar el
Barça?
R: Si, ho vaig passar
malament i l'únic que
volia era tornar a casa
amb la meva família.   
P: Vas compartir habi-
tació amb Messi?.
R: Sí. 
P: Compta’m alguna
anècdota amb ell?.
R: Un dia després
d'un partit a Girona,
tornant a casa amb els
meus pares, em van
trucar al telèfon, sem-
blava que era una
noia que anava amb
mi al col.leg, això em
deia. Va resultar que
era Messi amb un
altre company fent-
me una broma. Ho
vaig saber quan em
va dir ‘pelotudo’...
Quan vam tornar a
veure’ns el dilluns
recordo que ens en
vam riure una bona
estona recordant la
broma. Un altre dia,   
després d'un sopar
d'equip, havíem de
mig amagar a Messi
perquè ja era conegut
i això li feia sentir
incòmode i avergon-
yit, tenint 17 anys. Va
ser divertit camuflar-
lo perquè no el veies-
sin.
P: És tímid Messi o ho
aparenta?.
R: És timid, però quan
es deixar anar, és dels
primers en fer broma.  
P: Llavors ja es veia
que ell seria un núme-
ro 1?.
R: Si, crec que tots els
que el vam veure
jugar ho teníem clar.
Recordo un dia que
els meus cosins i
amics de la Sénia em
van preguntar si veia
a algú a l’equip del
que se’n podria parlar
en el futur com el crac
del Barça. Jo els deia
que hi havia un noi
que es deia Messi que

anava camí de ser el
millor del món. Ells no
em creien...i encara
avui ho recordem. 
P: Quants partits vas
jugar amb ell?.
R: En el meu primer
any al Barça, vam fer
la pretemporada junts
i l'inici de la lliga en el
mateix equip. Però en
uns mesos ell ja esta-
va jugant al Barça B i
va acabar debutant,
aquellany, amb el pri-
mer equip, en el partit
d'inauguració del nou
estadi del Porto. 
P: Quina meravella li
recordes fer?.
R: Recordo un gol al
camp de la Damm, de
terra; se’n va anar de
mig equip, el van cosir
a puntades però era
impossible parar-lo.        
P: Quin truc té?.
R: Té màgia i també
pegament a la seua
bota esquerra... 
P: Què té Messi que
no té Cristiano?
R: Talent natural.
P: Una altra incidència
que et marca és la
lesió als genolls.
Deixes de jugar. Com

va ser la recuperació i
el miracle per tornar a
jugar?
R: Els metges em van
aconsellar que deixés
de jugar per no tenir
futurs problemes a
l'hora de fer una vida
normal, però les
ganes van poder més.
Vaig passar una època
complicada, en la que
he de destacar el
suport dels meus
pares, que sempre
m’han ajudat amb
tot. 4 anys sense jugar
foren durs sobre tot
animicament. Però
vaig lluitar i al final he
pogut tornar a jugar.
P: Fa dues tempora-
des vas provar-ho
jugant amb el Pinell i
des de la passada
estàs a la Sénia. Estem
veient al millor Pol
altre cop?
R: Si els genolls m'ho
permeten espero
poder seguir millorant
i ajudant a l’equip.
Ara em trobo bé però
cal estar alerta i que
les lesions em respec-
tin.  
P: Tens família a la

Sénia?
R: Si, els meus tiets i
els meus cosins. 
P: Has plorat en un
partit?
R: Si, recordo en
cadets amb el
Tortosa, quan jugà-
vem el partit d'ascens
contra el Nàstic i vaig
tenir la sort de marcar
el gol que ens donava
l'ascens, pràcticament
en els últims minuts
del partit de tornada,
a Tortosa. Aquí vaig
plorar d'alegria...  
P: Quin és el gest més
humà que has viscut
en un terreny de joc?
R: Recordo un partit
en què l'àrbitre va
xiular penal per mans
del defensa i va ser el
davanter contrari qui
l’havia tocat amb la
mà, el mateix jugador
ho va dir a l'àrbitre i
aquest va rectificar.
Un gest difícil de
veure. 
P: Moment màgic?
R: Despertar i veure
que és diumenge i
que hi ha partit. 
P: Què t’hauria agra-
dat ser?.
R: Professor d’educa-
ció física.  
P: Algú de la teua
família ha jugat a fut-
bol?
R: Sí, el meu pare,
‘Rodri’, i els meus
cosins.

P: Resumeix la teua
trajectòria?
R: Dertusa fins infan-
tils, Tortosa cadet,
Barça juvenil, Rossell,
Rapitenca, Vinaròs,
La Sénia, 4 tempora-
des parat pels meus
genolls, torno a jugar
al Pinell i ara la Sénia
de nou.
P: Els teus millors
entrenadors?
R: El mestre José
Otero, Javier
Chaverri, Juan Carlos
Peéez ‘Rojo’ i ara
Serrano.
P: Entens els entrena-
dors?
R: A gairebé tots.
P: Què és el que no
t’agrada d’ells?
R: M'agraden els
entrenadors que han
jugat a futbol i ente-
nen el jugador més
enllà de la tàctica.
P: T’agrada entrenar?
R: Amb pilota, sí. 
P: Quin és el millor
jugador de l’Ebre amb
qui has jugat?
R: Hi ha molts, però
destacaria a Jaume
Gumiel i Gerard
Estrella, penso que
tenen molta qualitat i
podrien jugar en cate-
gories superiors tran-
quil.lament.
P: Si un nen se t’acos-
ta i et demana un
consell, què li diries?
R: Primer juga i diver-

teix-te i quan arribi el
moment, entrena
molt i prioritza el fut-
bol abans de res.
P: Recordes cap anèc-
dota als descansos?
R: Recordo quan
érem nens i jugàvem
la final d’un torneig a
Palència; guanyàvem
4 a 0 al descans i
parlàvem de com
celebraríem la victòria
en el torneig i a la
segona part ens van
fer 4 gols i vam perdre
en els penals.
P: L’afició de la Sénia
disfruta amb l’equip i
amb una davantera
amb molta pòlvora:
Joan Zaragoza, Capi,
Callarisa i tu.
R: Penso que podem
fer una gran tempora-
da, però cal anar pas
a pas per aconseguir
l'objectiu. 
A la foto amb el juvenil
del Barça, Pol és el segon
ajupit per la dreta. Final
d’un torneig a Còrdova,
contra el R Madrid.

By: Joaquin Celma

XX

AVUI:  POL RODRIGUEZ, JUGADOR DEL CF LA SÉNIA

PROPER: 

ALBERT CASTELL

69 «Messi té màgia i pegament 
a la bota esquerra»

VA JUGAR AMB LEO QUAN VA ESTAR AL BARÇA

By: Joaquin Celma
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MÉS EBRE RECOMANA
Espaguetis de carabassó amb llagostins

INGREDIENTS:
• 4 carabassons
• ceba tendra
• oli
• sal i pebre
• 8 llagostins o gambes
• 1 gotet petit de conyac
• 1 tallador de verdures juliana

PREPARACIÓ:
• Pelar els carabassons, tallar a tires fines, pot ser amb
un pelador de verdures o un tallador de juliana. (veure
foto).
Salar i reservar amb un escorredor uns minuts.
Mentrestant, tallem la ceba a trossets petits i amb una
cassola o wok saltar amb el grill d'all, salpebrar i reme-
nar. En una paella hi posem l'oli i hi saltegem els llagos-
tins. Quan ja estiguin quasi a punt hi posem el conyac i
deixem que redueixi, ja veureu que ho fa ràpidament.
Afegim les tires de carabassó, donem un parell de voltes
i llest.

carabassó

El carabassó és una hortalissa que es pot menjar tan crua com cuita. Per ser tant versàtil es poden
fer quantitat de receptes.
El 95% del pes del carabassó és aigua, i per això és molt hidratant i agradable de menjar. Destaca el
seu contingut en vitamina c, que ens ajuda a tenir una pell sana, pertany a la família de la carabassa
i el cogombre. Totes elles tenen un alt contingut d'antioxidants.
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L’horòscop El temps. Previsió

CATALUNYA

Estat del cel
Augment progressiu de la nuvolositat fins a quedar entre mig i molt ennuvolat a partir de
mig matí. Al final del dia s'obriran clarianes al nord-oest del país.

Precipitacions
S'esperen precipitacions febles al vessant nord del Pirineu, més continuades fins a migdia.
La cota de neu pujarà dels 1700 metres fins als 2000 al vespre. Al final del dia són proba-
bles alguns ruixats locals i febles al litoral i al prelitoral central. Acumularan quantitats min-
ses de precipitació, o poc abundants a cotes altes del vessant nord del Pirineu.

Temperatures
La temperatura mínima serà semblant o pujarà lleugerament. Es mouran entre els -1 i 4
ºC al Pirineu, entre l'1 i els 6 ºC a la depressió Central, al Prepirineu i al prelitoral nord, entre
els 3 i 8 ºC a la resta del prelitoral i al litoral nord, i entre els 6 i 11 ºC a la resta del litoral.
En canvi, la màxima baixarà lleugerament o puntualment moderadament. Oscil·larà entre
els 14 i 19 ºC al litoral i al prelitoral, i entre els 10 i 15 ºC a la resta.

Visibilitat
Serà bona en general, tot i que hi haurà algun banc de boira o boirina matinal a fondalades de
la plana de Vic i de Lleida. Tot i això, al Pirineu empitjorarà i quedarà regular.

Vent
S'imposarà el component oest entre fluix i moderat arreu, especialment al centre de la jor-
nada quan hi haurà algun cop fort. A més, a partir de la tarda entrarà la tramuntana al
nord del cap de Creus i bufarà amb intensitat entre fluixa i moderada, amb algun cop fort
al final del dia. Independentment, a l'interior del quadrant nord-est hi haurà estones de
vent fluix i de direcció variable.

TERRES DE L’EBRE

TEMPERATURES
Màxima

19º
Mínima

6°
MATÍ

ENTRE POC I MIG ENNUVOLAT

TARDA

ENNUVOLAT

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Àries
20/3 al 19/4

Els teus assumptes amorosos i sexuals es reac-
tives. Has  de posar els cinc sentits  en la  teva
vida  sentimental. La situació  astral  actual  t’a-
consella tenir prudència a l’hora  de conduir.

Posseeixes  un poder de seducció  en l’amor  que
és  molt útil  per als teus  interessos. Avui tindràs
la necessitat de trobar  una mica  de calma  bus-
cant  algun lloc on descansar.

Taure
20/4 al 19/5

Els teus problemes sentimentals es poden
acabar. La teva  parella estarà  disposada  a
donar aquest gir que tant exigeixes. Vés
amb compte amb els canvis de temperatura.

En l’amor  no has de  deixar-te  endur per cap
entusiasme fictici. La posició del sol i Mercuri
pel teu signe  et dóna tranquil·litat i t’ajuda  a
afrontar  la vida  amb més bon tarannà.

Bessons
20/5 al 21/6

En relació  amb l’amor , la teva  necessitat  de
comunicar-te amb la teva parella  és profunda
però avui no aconseguiràs el que desitges. Al
llarg de la tarda  potser patiràs mal de cap.

No és bo sempre que sempre busquis la perfec-
ció dintre de les teves relacions sentimentals.De
vegades no és possible. Durant aquesta etapa
estàs subjectea partir bastant desgast.

Cranc
22/6 al 21/7

És  el moment  adequat  per acceptar  una
proposta sentimental. Solament en el teu
ordre  i en com  duus la teva  vida diària  està
la clau  per millorar-la.

Si durant  aquesta  època  comences  una rela-
ció, dóna-li temps i deixa  que s’estabilitzi, no
intentis anar massa accelerat. Respecte a la
salut, potser necessitaràs  dormir  més.

Lleó
22/7 al 22/8

Guanya  en intensitat  tot  el relacionat  amb  la
teva activitat sentimental. Aprofita  aquest
impuls. Actualment  qualsevol  tipus  de pre-
caució  és poca per evitar riscos  majors.

Aquari
20/1 al 18/2

Vius una etapa bastant intensa  per a tot allò
relacionat  amb la teva part més sentimental.
Respecte  a la salut, evita que les circumstàn-
cies  t’empenyin  a cometre  excessos.

Verge
23/8 al 21/9

El teu entusiasme  sentimental  ha d’estar
precedit  per la lògica. El trànsit Mart  per la
teva  casa cinc  et beneficia  i et dóna  una
força  especial.

Peixos
19/2 al 20/3

Aprofita  per gaudir  de l’amor  i viure  els
teus  sentiments totalment. No intentis  fer
grans esforços  si desprès  no ets capaç  de
recuperar-te.

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)2
habitacions, menjador, bany
i traster. c/ Sebastià Joan
Arbó. 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

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

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT

877 180 170
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Isabel Carrasco

Fa poques setmanes es va celebrar
la VI Diada per commemorar la
creació del Camp d'Aviació de la
Sénia.
Parlem amb David Capitan Cano,
Regidor de Cultura i Mitjans de
Comunicació de l'Ajuntament de
La Sénia.

Més Ebre: El camp d'aviació de la
Sénia va ser construït l'any 1937
durant la guerra civil pel govern de
la República. Per què a la Sénia?
David Capitan: El motiu principal
va ser la seua situació estratègica
entre els fronts més importants: el
d'Aragó, el riu Ebre i les Illes
Balears, que estaven en mans de
l'exèrcit nacional. A part, també
van influir altres factors logístics
com el terreny pla, dur i pedregós
que dificultava la seua inundació,
una bona comunicació per carrete-
ra, la proximitat de diverses esta-
cions de tren, etc. Referent al
clima, un aspecte molt interessant
era que quasi mai es formava
boira, un aspecte clau per a la bona
visibilitat dels pilots.

ME: On està situat exactament i
quina extensió té?
DC: El Camp està situat a 1,5 km
del nucli urbà del municipi, a la
carretera TV-3319 entre La Sénia i
Sant Rafel del Riu. Originàriament,
els terrenys, entre pistes d'aterrat-
ge, caserna de comandament i
refugi ocupava una extensió de 90
hectàrees aproximadament.

ME: L'any 2011 es va museïtzar
formant part del patrimoni de la
memòria històrica contemporània.
Què podem visitar?
DC: Després de la remodelació, es
va habilitar la caserna de coman-
dament on, a part de comptar amb
moltes peces originals de les dues
èpoques (la republicana i l'aleman-

ya) podem veure les restes d'un
dels avions que van estar al camp,
un Messerschmitt BF-109 que es
va estavellar al Prat de Llobregat.
La caserna també compta amb
una zona audiovisual on es fan
projeccions sobre bona part de la
història del camp amb testimonis
de gent del poble que van viure de
prop el dia a dia de la convivència
amb els pilots. A escassos metres
de la caserna, podem visitar el
refugi antiaeri, conservat fidelment
tal com era a l'època i on podem
experimentar en primera persona
la sensació de resguardar-nos d'un
bombardeig.

ME: S'efectuen visites guiades?
DC: Sí, cada dissabte i diumenge al
matí. Cal dirigir-se a l'Oficina de

Turisme (Pg. de la Clotada, 23) on
es pot concretar la visita. També
existeix la possibilitat de concertar
una visita entre setmana trucant a
l'oficina i fent reserva prèvia.

ME: Al Centre Internacional de
Negocis trobem rèpliques d'antics
avions a escala real.
DC: Sí, actualment comptem amb
un Polikarpov I-16, més conegut
com el "Mosca", un dels avions
característics de l'exèrcit republicà.
Va ser construït per José Ramon
Bellaubí, un dels col·laboradors
més actius del Camp d'Aviació.
L'avió és una de les atraccions prin-
cipals de la visita guiada i ofereix
una oportunitat única de poder
veure de prop una autèntica aero-
nau de l'aviació republicana.

ME: Un món per als amants de l'a-
eronàutica i de la nostra història
recent.
DC: Des de la seua restauració i
museïtzació, el Camp d'Aviació de
La Sénia ofereix la possibilitat als
amants de la història contemporà-
nia i del món aeronàutic en parti-
cular de gaudir d'un espai únic i en
constant renovació. Un punt de
visita obligada que pren especial
rellevància el dia de la diada com-
memorativa, al setembre, on ofe-
rim al visitant diferents activitats
relacionades amb l'ús original del
camp, com recreacions a càrrec del
Ejército del Ebro, passades d'avio-
netes o la visita a Les Coves de
Martí, un altre edifici proper de
caràcter privat que va ser usat pels
pilots alemanys.

ME: Qui s'encarrega del manteni-
ment?
DC: El manteniment de l'edifici va
a càrrec de l'Ajuntament, amb la
total voluntat d'anar introduint
millores any rere any per ampliar la
qualitat de les instal·lacions i oferir
al visitant un espai amé i innova-
dor. Tot el material exposat ha
estat cedit per col·laboradors
voluntaris, sense els quals no
hagués estat possible muntar i dig-
nificar aquest espai. A part, els
membres del Consell Assessor del
Camp d'Aviació col·laboren activa-
ment i de forma desinteressada en
la seua constant renovació, apor-
tant idees, treball i propostes de
millora. També associacions cívico-
militars com ADAR (Associació
d'Aviadors de la República) ens
ofereixen el seu recolzament aju-
dant-nos a fer difusió més enllà de
les nostres fronteres.

ME: Una peça que us faria espe-
cial il·lusió tenir i per què?
DC: La nostra voluntat és la d'am-
pliar l'oferta de material històric de
l'època, adquirint peces puntual-
ment. Un dels nostres projectes
més ambiciosos a llarg termini és
poder construir un hangar annex a
les instal·lacions on poder exposar
tant el Polikarpov I-16 com altres
avions a escala real que també ha
construït José Ramon Bellaubí,
com el famós “Katiuska". Un espai
que fes la funció de centre d'inter-
pretació, museu i espai de treball
compartit entre diferents voluntaris
i amants del món aeronàutic. 

El Camp d'Aviació de la Sénia

ACTUALITAT


