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L'alcalde de l'Ametlla de Mar, el republicà Jordi Gaseni, va respondre al
requeriment del govern espanyol als ajuntaments catalans respecte a la
'no' participació en l'organització del referèndum de l'1 d'octubre d'una
manera molt explícita. En el seu compte de Twitter, Gaseni ha penjat un
vídeo en el qual passa per la màquina trituradora el document oficial.
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De nou ens trobem a punt de celebrar
la nostra festa major en honor a la
nostra patrona la Verge de l’Oliva i,
ens disposem a gaudir d’uns dies que
hem estat esperant amb la mateixa
il·lusió de tots els anys. Estem vivint
moments excepcionals com a país,
però no per això, hem de deixar de
banda els reptes de cada dia que
tenim com a poble. Vull agrair a
Joaquim Roda i Valldepérez, presi-
dent de la U.E. Remolins Bítem que
hagi acceptat ser el pregoner de la
nostra festa major i que, com a presi-
dent d’una entitat, contribueixi a
escriure una part de la nostra història
com a poble. També felicitar a la
Reina, Reina infantil, pubilles, pubille-
tes, hereus i hereus infantils que ens
representen com a poble i desitjar-los
les millors festes possibles. Agrair al
Regidor de festes i a tota la comissió,
juntament en totes les entitats i
empreses col·laboradores, que un any més han contribuït a fer possible la nostra
festa major. En nom propi i de tota la corporació, felicitar a totes les bitemenques
i a tots els bitemencs, que ho passeu lo millor possible en companyia dels vostres
familiars i amics. Molt bona Festa Major 2017. Visca Bítem !!!!!! 

Josep Cugat i Ginovart Alcalde-President de l’EMD de Bítem

‘Bona festa major’

BITEM

Editorial

Permissió o dret?

Votar posa al ciutadà en contacte directe amb el procés polític. Amb una simple marca de verificació en una boleta, expressem la nostra opinió sobre
les decisions que afectaran les nostres vides. La votació ens vincula com a ciutadans i contribueix al bon funcionament de la nostra democràcia.
Expressar el nostre acord o desacord indica que el sistema polític pot assumir diferents punts de vista i resoldre diferències. La votació també serveix
per protegir les nostres llibertats. Una societat democràtica només pot sobreviure si els ciutadans que la componen consideren que el procés polític és
un deure i una responsabilitat. Donem suport als alcaldes dels municipis de les Terres de l'Ebre per donar veu als ciutadans l'1 d'octubre.

L’entitat l’Ampolla per la Independència, amb el suport de
l’Ajuntament, va descobrir dissabte al cementiri d’aquest
municipi del Baix Ebre una placa a la fossa comuna, on es
creu que s’haurien enterrat uns 170 cossos de soldats
republicans derivats dels hospitals militars que hi havia a
l’Ampolla durant la Batalla de l’Ebre.

L'Ampolla dignifica una fossa comuna
de la Guerra civil

DISSABTE PASSAT

A només 16 dies del referèndum de l'1 d'octubre, encetem la campanya pel SÍ.
Farem plegats la campanya més potent que em fet mai per poder guanyar el
referèndum i proclamar tot seguit la República. Contra tota la maquinària de l'Estat
espanyol i les seves falsedats, farem arribar el Sí a cada racó de Tortosa. A
l'Assemblea hem posat en marxa la campanya més transcendental de la nostra
història: la campanya del Sí. Posarem tots els nostres recursos, treball i força per
aconseguir la victòria al referèndum de l'1-O. I per començar, aquesta matinada,
a la Plaça del Carrilet hem fet l’enganxada del primer cartell de la campanya.

Tortosa per la Independència
COMUNICAT DE PREMSA

‘Mon iaio, Josep Rodríguez i
Martínez fou alcalde de
Tortosa durant la Guerra
Civil Espanyola sent fidel a la
legalitat republicana, en aca-
bar la contesa, va marxar a
Barcelona on ja estava la
seua família, dubtant si mar-
xar a l’exili, però tement
represàlies cap a la seua dona
i fills, com que  va córrer la
veu que qui no tingués delic-
tes de sang podria tornar, ell
ho va fer perquè tenia la
consciència tranquil-la, va ser
empresonat a Tortosa on va
declarar, posteriorment fou
traslladat a la Presó de Pilatos
de Tarragona. Va patir un
judici sumaríssim d’urgència sense garanties legals i condem-
nat a mort per pertinença a Esquerra Republicana de
Catalunya. Va ser afusellat el 8 d’agost de 1939, una vegada
acabada la guerra. Pocs dies abans morir va escriure a la famí-
lia dient que moriria en la consciencia tranquil·la per no haver
fet mal ningú. La meua iaia em va dir que se’n va assabentar
de la seva mort un matí a l’anar a portar-li un cistell en ali-
ments,  li van dir que ja no els necessitava. Em considero víc-
tima perquè malgrat que vaig néixer tretze anys després en el
si d’una família destrossada, la casa saquejada, el negoci con-
fiscat, mon pare en 15 anys estava estudiant en la il·lusió de
ser metge. Viure la dictadura de Franco va ser dura per a les
famílies dels represaliats, dificultats per trobar treball estable,
silenciant als fills lo que va passar per perdre visibilitat i perquè
el record es feia molt dur. Vaig tenir la sensació de ser un ciu-
tadà de segona. A causa de la Llei d’Amnistia de l’any 1977,
van quedar impunes els delictes de genocidi contra els repu-
blicans i encara l’Estat espanyol no ha honorat la memòria d’a-
quells que es van mantenir fidels al govern de la República
democràticament elegit a les urnes. A Espanya hi ha milers de
persones a les fosses i cunetes’.(més info a la plana 6)

Josep Rodríguez

Extracte de la declaració de Josep
Rodríguez, net de l’alcalde de Tortosa

afusellat pel franquisme, feta el passat 6
de setembre al jutjat nº 5 de Tortosa 

AMB MOTIU DE LA QUERELLA CATALANA DINS LA CAUSA
ARGENTINA OBERTA CONTRA L’ESTAT ESPANYOL PER

CRIMS CONTRA L’HUMANITAT

Davant l’incomprensible escorcoll al
setmanari el Vallenc, l’Associació de
Mitjans d’Informació i Comunicació
(AMIC) vol mostrar el seu rebuig i
donar tot el seu suport al president
de l’ACPC i editor d’El Vallenc, així
com a tot el seu equip.
L’AMIC, formada per prop de 300

mitjans impresos i digitals, considera
que la premsa de proximitat és la
premsa de la gent i el Vallenc, amb
una llarga trajectòria al servei de la
ciutadania de Valls i comarca, és un
referent en periodisme de proximitat
i en defensa dels valors i les llibertats
democràtiques.

L’AMIC dona suport al setmanari 
el Vallenc
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El president de la Federació de
l’Ebre d’Esquerra Republicana,
Alfons Montserrat, ha presentat
la campanya que farà el partit a
les nostre comarques pel re-
ferèndum de l’1 d’octubre.
Montserrat ha explicat que fa-
ran una ‘campanya pedagògica
i en clau ebrenca, explicant amb
un fullet els motius que tenim la
gent de l’Ebre per anar a votar
Sí. La República catalana és la
gran oportunitat que tenim per
salvar el nostre riu i el nostre
Delta, per a poder disposar d’u-
nes infraestructures i uns serveis
ferroviaris dignes, i per aconse-
guir un major equilibri territorial
on les Terres de l’Ebre puguin
ser protagonistes i reconegudes
a partir de la nova organització
territorial en vegueries’. Montserrat ha insistit en que ‘és una
oportunitat única que tenim les Terres de l’Ebre’ contrapo-
sant-ho ‘amb l’amenaça sistemàtica del Pla Hidrològic i del
Castor i la desinversió que ens condemna a patir dèficits d’in-
fraestructures i serveis’. Això ho ha exemplificat amb la gran
sinistralitat de la N-340, l’abandonament de la N-420, la ine-
xistència de l’autovia A-7, la no construcció de les variants de
Gandesa i de Corbera d’Ebre; a la vegada que criticava com
els governs espanyols mentrestant construïen autovies gratuï-

tes, sense passatgers i rescataven les autopistes radials de Ma-
drid. La Federació de l’Ebre d’Esquerra, que ha previst orga-
nitzar 43 actes públics i moltes paradetes a peu de carrer, va
començar la seva campanya ahir dijous a Campredó. L’acte
central de campanya es celebrarà diumenge 17 de setembre
al migdia al parc de Tortosa i comptarà amb la presència del
president, Oriol  Junqueras, i del secretari d’Hisenda, Lluís Sal-
vadó. ERC també participarà en actes conjunts amb d’altres
partits i entitats favorables al Sí.

L'alcalde de
l'Ametlla de
Mar, el repu-
blicà Jordi
Gaseni, va
respondre al
requeriment
del govern
espanyol als
ajuntaments
catalans res-
pecte a la
'no' partici-
pació en l'or-
g a n i t z a c i ó
del referèn-
dum de l'1 d'octubre d'una manera molt
explícita. 
En el seu compte de Twitter, Gaseni ha
penjat un vídeo en el qual passa per la
màquina trituradora el document oficial,
amb data del 12 de setembre.
Respecte al document, que també alerta
de la inconstitucionalitat de la votació, el
republicà ha assenyalat en el tuit que està
"rebut i arxivat", tot etiquetant les asso-
ciacions Òmnium Cultural, la Assemblea
Nacional Catalana (ANC) i la Associació
de Municipis per la Independència (AMI),
de la qual és vicepresident.

Esquerra programa 43 actes per explicar els
motius que té la gent de l’Ebre per votar Sí

L'alcalde de l'Ametlla
'tritura' el requeriment
del Govern espanyol

L’acte central tindrà lloc el proper diumenge dia 17, al migdia, al parc de Tortosa Jordi Gaseni: ‘està rebut i arxivat’

El president de la Federació de l’Ebre d’ERC, Alfons Montserrat, presentant la campanya a l’Ebre.

Jordi Gaseni. 

La fiscalia ordena investigar 712 alcaldes per
col·laborar amb l'1-O

I que els Mossos els detinguin si no compareixen

El fiscal general de l'estat, José Manuel Maza, dimecres, va ordenar incoar diligències
d'investigació contra els 712 alcaldes que han mostrat el seu suport a l'organització
del referèndum independentista de l'1 d'octubre. Per això, demana a les fiscalies terri-
torials que citin a declarar com a investigat l'alcalde de cada municipi i que si aquest
no compareix davant del fiscal, s'acordi la seva detenció i presentació davant de la fis-
calia per part dels Mossos d'Esquadra. En un escrit d'aquest mateix dimecres dirigit als
quatre fiscals en cap provincials, José Manuel Maza recorda les suspensions del
Tribunal Constitucional respecte el referèndum i de l'advertència a la Generalitat i
qualsevol autoritat pública perquè no el tiri endavant i la seva obligació d'impedir-lo.
Maza diu que els alcaldes que col·laborin poden cometre un delicte de desobediència,
prevaricació i malversació de fons públics.

El Tarraco Arena, escenari del multitudinari acte unitari
per donar el tret de sortida a la campanya de l'1-O
Ahir es va dur a terme, tot i que el grup del PP a la Diputació va instar a suspendre’l

L'acte unitari dels partits independentistes, a Tarragona, va començar disset minuts després de les 8
del vespre d'ahir dijous al Tarraco Arena (TAP). Segons l’ACN, l'acte, amb més de 9.000 persones al
recinte (i centenars que s’han quedat fora), amb crits d'"independència", "votarem", "no tenim por"
i "Ballesteros dimissió" -per l'alcalde de Tarragona-, vol donar pas a la campanya de cara l'1-O i tira
endavant després que el grup del PP a la Diputació de Tarragona hagi instat l'ens supramunicipal, pro-
pietari del TAP, a suspendre'l –també ha demanat un informe jurídic per conèixer-ne "l'abast i les con-
seqüències jurídiques"-. Les intervencions foren de Marta Rovira, secretària general d'ERC; la coordi-
nadora genera del PDeCAT, Marta Pascal; el portaveu del secretariat de la CUP, Quim Arrufat; i els
líder de Demòcrates i MES, Antoni Castellà i Magda Casamitjana. En representació de les entitats sobi-
ranistes; Jordi Sànchez (ANC), Jordi Cuixart (Òmnium Cultural) i Neus Lloveras (AMI), contra la qual
aquest dijous la Fiscalia ha presentat una querella per col·laboració amb l'1-O. Van tancar l'acte el
president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras. Foto: ACN

Forn: “Els Mossos buscaran una manera tranquil·la perquè
els alcaldes que es neguin a declarar compareguin”

Declaracions del conseller d’Interior

El conseller d'Interior, Joaquim Forn, creu que els Mossos s'estalviaran el supòsit d'ha-
ver de detenir els alcaldes que no vulguin comparèixer a la Fiscalia quan se'ls citi per
a declarar per voler col·laborar amb el referèndum de l'1 d'octubre. En declaracions a
RAC1, Forn ha destacat que la majoria dels alcaldes han anunciat que aniran a decla-
rar i, de tota manera, ha assegurat que buscaran "una manera tranquil·la" per als que
s'hi neguin. D’altra banda, segon l’ACN, la vicepresidenta del govern espanyol,
Soraya Sáenz de Santamaría, va avisar ahir que els actes de campanya del referèndum
també tindran "la deguda resposta" per part de la justícia. Va llançar l’avís hores
abans del gran acte d'inici de campanya del PDeCAT a Tarragona amb la participació,
entre d'altres, del president Puigemont, i l'expresident Mas. N’hi havia centenars
arreu de Catalunya, com el d’Amposta. "Els particulars i les autoritats saben que no
poden cedir espais ni posar publicitat de cap acte preparatori", va manifestar Soraya.
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*TORTOSA engega la
Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura amb
el lema "Mobilitza't per
un aire més net!", entre
el 16 i el 22 de setem-
bre. La regidora de
Mobilitat, Meritxell
Roigé, anuncia la
implantació a la ciutat
de dos estacions de
recàrrega gratuïta per a
cotxes elèctrics.

*EL GRUP DE SUPORT
en contra la repressió
de les Terres de l’Ebre
presentarà una moció
per l’absolució
d’Andreu Curto al prò-
xim ple de Tortosa. Ho
fan amb la intenció de
què l’ajuntament doni
suport a Curto encara
que saben que no se
podrà aturar el judici.

*LLIBERTAT PROVI-
SIONAL per al capellà
de la diòcesi de Tortosa
acusat d'abús sexual i
prostitució de menors.
La jutgessa li retira el
passaport i li prohibeix
comunicar-se i apropar-
se a menys de 500
metres del menor
durant un any.

*ENRIC ROIG, porta-
veu del grup municipal
del PSC a Tortosa ha
manifestat que “a pesar
de la negativa del
govern d’acceptar cap
de les nostres propostes
d’ordenances, conti-
nuem treballant per
Tortosa. Les propostes
presentades tenen un
to totalment positiu i
estan pensades per fer
més digna la vida de la
ciutadania”.

*MOVEM TORTOSA
demanarà més papere-
res i millor distribuïdes.
al ple previst per dilluns.
“Existeixen zones de
nova construcció amb
un nombre adequat o
fins i tot elevat i zones
on no es troben papere-
res”, critica el principal
grup de l’oposició. Així
mateix, Movem
Tortosa-Entesa, ha
registrat la moció sobre
l’avantprojecte de llei
de formes de gestió de
l’assistència sanitària a
Catalunya que es trac-
tarà al ple.

Més notícies

L'Ajuntament de Tortosa va iniciar la setmana passada les obres de substitució de la gespa artificial del camp de futbol de l'Estadi "Josep
Otero", d'acord amb el compromís assolit amb els usuaris de l'equipament. El projecte ha estat adjudicat a l'empresa Mondo Ibérica SA, espe-
cialitzada en aquest tipus de treballs, per un import de 212.111,87 euros i un termini d'execució de 4 setmanes. D’altra banda, segons ebre-
digital.cat, la polèmica entorn la graderia de l’Estadi Josep Otero continua. Després que l’alcalde, Ferran Bel, tornés a desmentir que s’ende-
rrocaria completament i demanés al portaveu del grup municipal Movem Tortosa, Jordi Jordan, que rectifiqués les declaracions en què feia
aquesta afirmació, Jordan ha tornat a contestar, dient que l’enderroc parcial de la graderia perjudicarà els aficionats que assisteixen als partits
i lamenta que l’alcalde desprestigiï un cop més la feina de l’oposició.

De l’estadi Josep Otero. Tenen un cost de 212.111 euros 

L'Ajuntament inicia les obres de substitució
de la gespa artificial del camp de futbol 

Els grups d'En Comú
Podem, ERC i PDeCAT al
Congrés han denunciat
"l'estratègia de la por" de la
Fiscalia, que ha citat a decla-
rar com a investigats 712
alcaldes que han dit que
facilitarien el referèndum.
Segons l’ACN, denuncien
que representen més del
75% dels pobles de
Catalunya i que la voluntat
de perseguir-los (i fins i tot
amenaçar-los de ser detin-
guts pels Mossos si no com-
pareixen) no aturarà el
referèndum. Els tres partits -
juntament amb PNB,
Compromís i EH-Bildu- han
registrat la petició de com-
pareixença del fiscal general de l'Estat,
José Manuel Maza, per donar explica-
cions de la decisió d'obrir diligències
contra els alcaldes. Denuncien que és
una "situació sense precedents" i defen-
sen que els alcaldes "compleixen amb el
mandat democràtic dels seus ciutadans".
Fonts del Congrés han apuntat que la
petició podria ser desestimada adduint

que Maza no pot comparèixer a la cam-
bra baixa per donar explicacions sobre
casos oberts pel seu departament. Les sis
forces han registrat aquesta setmana la
petició i han valorat les darreres deci-
sions de la fiscalia que afecten els alcal-
des en favor del referèndum. Tots han
coincidit en criticar "l'estratègia de la
por" del govern espanyol i de la Fiscalia.

L'alcalde de Tortosa i
diputat del PDeCAT al
Congrés, Ferran Bel, ha
assegurat que l'adverti-
ment de la Fiscalia no farà
canviar de parer als alcal-
des que han donat suport
a l'1-O. Bel ha manifestat
que "no canviarem d'acti-
tud", i ha explicat que no
ha rebut cap notificació i
que se n'ha assabentat de
les citacions de Fiscalia
pels mitjans de comunica-
ció. "És kafkià que un fis-
cal que, a sobre està
reprovat pel Congrés, ordeni a 712 alcaldes elegits
democràticament que se'ls cridi a declarar com a
investigats per col·laborar en un procediment
democràtic com és un referèndum", ha afegit. En
declaracions a l'ACN, Bel ha reconegut que esperava
la maniobra de la Fiscalia i adverteix que el procés
encara no ha acabat. "La bogeria del PP i de l'Estat
ara mateix no té límit i és inversament proporcional a
la seva impotència de veure com aquella cosa que van
dir que no es faria com és el referèndum es farà mal-
grat tots els entrebancs i boicots", ha etzibat. Bel ha
avançat que els alcaldes decidiran una posició conjun-
ta però que, en cap cas, canviaran d'actitud. Tortosa
és juntament amb Reus un dels municipis més grans
de la demarcació de Tarragona que està inclòs en la
llista dels 712 alcaldes a qui es citarà a declarar.

De la Fiscalia contra "més del 75% dels alcaldes"

Ferran Bel: "no ens faran
canviar d'actitud"

Els partits sobiranistes al Congrés
denuncien "l'estratègia de la por"

Per l’advertiment de la Fiscalia

Aquesta matinada estava
previst que els partits
favorables a la convocatò-
ria duguen a terme l’en-
ganxada de cartells als
llocs habituals. Tot plegat,
enmig de la incertesa que
provoca l’aplicació de la
resolució del Tribunal
Constitucional, que impe-
deix fer qualsevol acte de
suport al referèndum.
L'arrancada de la campan-
ya del referèndum a l’Ebre
va tenir un acte de caràc-
ter unitari, amb la presèn-
cia de membres de partits
i entitats favorables al ‘sí’.
Fou a la plaça del mercat
d’Amposta, i comptava

amb la participació
d’Hadar Aixandri, de
l’Assemblea Nacional de
Catalunya; Núria Gil,
d’Òmnium Cultural, i Jordi
Gaseni, de l’Associació de
Municipis per la
Independència; pel que fa
als partits, hi eren Adam
Tomàs, d’ERC; Annabel
Marcos, del PDECat; Xavi
Rodríguez, de la CUP, i
Toni Obalat, en represen-
tació de Demòcrates, par-
tit format després de l’es-
cissió d’Unió Democràtica.
Més tard, els diferents
partits havien de fer l’en-
ganxada de cartells, en
punts diferenciats. Els pri-

mers de fer-ho foren
Esquerra Republicana, que
van triar la plaça de l’es-
glésia de Campredó tal
com s’informa en la plana
3. Segons ebredigital.cat,
la CUP feia l’enganxada
de cartells a les 23 h a la
plaça situada al centre
civic de Ferreries, a
Tortosa, mentre que el
PDECat la realitzava a la
plaça de l’Ajuntament de
la capital del Baix Ebre,
just abans  de la mitjanit.
Pel que fa a la resta de
partits amb representació
al Parlament, ni PSC, ni
PP, ni cap formació dels
Comuns han convocat

cap acte de campanya.
Malgrat això, des del PSC
argumenten que no posa-
ran en risc la institució i
fan una crida al diàleg
polític. Els comuns no

veuen el referèndum com
efectiu i amb garanties
però el consideren com un
acte d’afirmació i, per
tant, donaran llibertat de
vot.

Un acte unitari a Amposta, inici de la campanya pel 'Sí' a l’Ebre
Ahir la tarda

José Manuel Maza, fiscal general de l’Estat.

Ferran Bel, alcalde de Tortosa.

Europa Press
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EN UN MINUT

*AMPOSTA: demà
dissabte tindrà lloc el 2n
Festival Food Trucks al
Parc dels Xiribecs.

*CAMPREDÓ: la set-
mana passada va sortir la
licitació per a la cons-
trucció d’un edifici per a
acollir diversos actes i ce-
lebracions festives de
caràcter cultural en la se-
va primera fase. L’edifici
ha d’omplir la mancança
existent al poble on ‘no
hi ha cap lloc per a poder
acollir activitats baix sos-
tre i amb capacitat per a
500 persones’.

*SANTA BÀRBARA: la
Penya Taurina Planers
pels Bous organitza avui
una jornada amb diver-
ses activitats, a l’estadi
municipal. A les 20 ho-
res, per als més joves,
‘encierro’ de carretilles,
carretilla embolada i
concurs d’emboladors.
Posteriorment, hi haurà
una festa revival. 

Més notícies

Aquest dimarts, l'a-
juntament d'Amposta
ha presentat les Beques
per l'Excel·lència.
Aquestes han sofert uns
canvis significatius en
comparació en altres
anys que inclouen, a
banda dels estudiants
universitaris, de Cicles
de Grau Superiors i
Màsters, aquest any
també es poden presen-
tar els estudiants d'Estu-
dis Superiors de Música.

Una altra de les dife-
rències importants e ́s la
quantia aportada per
l'Ajuntament, si l'any
2015 s'hi destinaven un
total de 8.000 euros,
l'any 2016 es va augmentar als 20.000
i aquest 2017, la quantia destinada se-
ran un total de 50.000, el que significa
un augment del 150% en comparació
l’any 2016. Una altra de les novetats és
que també s'ha augmentat la quantitat
màxima que es podrà atorgar als estu-
diants, en aquest cas serà d'un màxim

de 1.000 euros. L'entrega dels premis,
es farà en un acte durant la Fira de
Mostres d'Amposta, on a tots els alum-
nes seleccionats se'ls fara ̀ entrega d'un
xec amb la quantia atorgada. A la roda
de premsa hi van assistir l'alcalde,
Adam Toma ̀s, i la regidora de Cultura i
Ensenyament, Inés Martí. 

El secretari d'Afers Socials i Famílies, Francesc
Iglesies, ha anunciat que el seu departament crearà
233 noves places en residències i centres de dia a
les Terres de l'Ebre. Segons un comunicat de la
Generalitat, això suposarà un 14% més de llocs
amb finançament públic destinats a persones grans,
persones amb discapacitat i persones amb malaltia
mental. Aquest increment de places suposa una
inversió de més de 2,6 milions d'euros. Iglesies ha
subratllat que des del 2010 no es concertaven
noves places i ha detallat que "s'incrementaran en
207 les dedicades a la gent gran, en 20 les dedica-
des a les persones amb discapacitat i en 6 les dedi-
cades a les persones amb malaltia mental".

Amposta dedica 50.000 euros a
les Beques d’Excel·le ̀ncia

La Generalitat crearà 233
noves places en residències i

centres de dia 

‘Un augment del 150% en comparació a l’any 2016’ Al territori ebrenc

L’alcalde, Adam Tomàs, i la regidora de Cultura i
Ensenyament, Inès Martí, en la roda de premsa. 
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* TORTOSA: l’Associació
de Familiars d'Alzheimer
de les Terres de l'Ebre
organitza diversos actes
per commemorar el Dia
Mundial de l’Alzheimer,
començant demà dissabte
amb una jornada a la
Cambra de Comerç de
Tortosa que s’iniciarà a les
9.45 h. 

*DELTEBRE: el plenari
també va aprovar el Pla
Local de Joventut, el qual
es presentara ̀ en les pro-
peres setmanes, i una
mocio ́ d’adhesio ́ al pro-
grama d’homogenei ̈tzació
dels processos i mecanis-
mes interns de tramitacio ́
dels tributs i cotitzacions
socials.

*LA RÀPITA: en la inau-
guració del campionat
internacional de morra
Murramundo es va fer la
presentació de l’App
“Samurra”, i de l’aplicació
web creada pel rapitenc
Joan Pons per jugar a la
morra via on line. Aquest
acte institucional a
l’Auditori Sixto Mir va
estar presidit pel conseller
de Cultura, Lluís Puig; l’al-
calde de la Ràpita, Josep
Caparrós; i el president de
la Federació Catalana de
Joc Tradicional, Victor
Baroja.  

*DIPUTACIÓ: ahir dijous
14 de setembre, l'Escola
d'Art de la Diputació a
Tortosa va organitzar l'ac-
tivitat "Alumne per un
dia", una jornada de por-
tes obertes que va servir
per presentar l'escola a la
ciutadania i per captar
nous alumnes. 

*PROP DE 50 ALUMNES
adults aprendran enguany
música d’arrel a Tortosa a
partir del pròxim més
d’octubre amb l’inici del
curs 2017/18 de l’Aula de
Músiques de la Terra.
Impulsat per la Casa de la
Jota, aquest projecte for-
matiu ofereix la possibili-
tat d’estudiar guitarra,
guitarró, instruments de
pua, acordió diatònic,
cant popular, dolçaina,
tarota, gralla, percussió
tradicional i altres assig-
natures teòriques i de
context en l’aprenentatge
de la música popular.

Més notícies

L'Oficina Comarcal de Turisme del Baix Ebre, ubicada a EbreTerra a
Deltebre, ha atès durant els mesos de juliol i agost un total de 2.042
turistes que han visitat la comarca, especialment, el delta de l'Ebre. 
Les dades de procedència confirmen novament el protagonisme que
té el turisme francès al Baix Ebre amb un 22,13% de les visites rebu-
des, xifra que supera el 19,14 % de turistes procedents d'altres comu-
nitats de l'Estat espanyol. No obstant això, el gruix més important de
visites correspon a turistes catalans (43,19%), principalment de muni-
cipis de la regió de Barcelona (30,46%). La resta de visites rebudes són
de turistes procedents d'altres països europeus (15,37 %).

Un centenar de jugadors de morra d’arreu de la Mediterrània
van participar del 8 al 10 de setembre a la Ràpita en el quinzè
Murramundo, la Trobada Internacional de Jugadors de Morra
del Mediterrani. La cita va comptar amb participants provinents
de Sicília, Sardenya, Còrsega, Croàcia, Eslovènia, la Vall d’Aosta,
el nord d’Occitània i el Comtat de Niça, així com del País
Valencià, Aragó i Catalunya. Tots aquests visitants van poder
gaudir d’un programa d’activitats d’oci com una sortida turística
al Delta de l’Ebre o el concert de Quico el Cèlio, el Noi i el Mut
de Ferreries, per complementar la seua estada durant tres dies a
la Ràpita. Pel que fa a les classificacions, la parella formada per
Vidi i Carlin, provinents de la Vall d’Aosta, foren els campions de
la competició, seguits, en segon lloc, per Catal i Pollo, de la
Ràpita.

Els francesos són els turistes
que més visiten el Baix Ebre 

A l'estiu, després dels catalans  

La Ràpita va acollir el campionat
internacional de morra

Un centenar de jugadors participen en el Murramundo

Oficina Comarcal de Turisme del Baix Ebre, ubicada a EbreTerra

Josep Rodríguez és el net del primer alcalde
d’Esquerra Republicana a Tortosa, Josep Rodríguez i
Martínez, condemnat el 13 de maig de 1939 i sen-
tenciat a mort per un tribunal militar franquista. Ell ha
recollit el primer document individualitzat, expedit
pel Govern de Catalunya i signat pel conseller de
Justícia, Carles Mundó, que dona fe de la nul·litat
d’un judici o d’un consell de guerra dictat per causes
polítiques a les Terres de l’Ebre per la dictadura fran-
quista. El Govern expedirà un document personalit-
zat, amb el nom i cognoms que correspongui, a totes
les víctimes del franquisme o a les famílies que ho
sol·licitin. La sol·licitud d’aquest document de
nul·litat es pot fer presencialment a totes les oficines
d’atenció al ciutadà de la Generalitat.

La sessió plenària de
l’Ajuntament de
Deltebre del mes de
setembre ha aprovat
per unanimitat el Pla
d’Acció per l’Energia
Sostenible conforme
als compromisos
adquirits amb la seva
adhesió voluntària al
pacte d’Alcaldes. En
aquest sentit, l’alcalde,
Lluís Soler, ha manifes-
tat que “des del
govern municipal
tenim el compromís de
vetllar pel foment de
l’energia renovable i
per augmentar
l’eficie ̀ncia energètica
de manera que així
puguem reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle”. L’objectiu és dismi-
nuir aquestes emissions en un 20%, respecte l’any 2005, abans de l’any 2020.
En el pla s'inclouen 26 actuacions que permetran reduir 14.251 tones de CO2
del municipi per poder assolir l’objectiu.
El plenari també va aprovar la modificacio ́ de cre ̀dit proposa pel govern munici-
pal i que permet donar un impuls a les accions que dura ̀ a terme l’equip de
govern abans de finalitzar aquest any. Entre aquestes cal destacar la licitació de
les obres de la primera fase d’adequacio ́ del Complex Esportiu Municipal, i la
realitzacio ́ d’accions en l’a ̀mbit turístic i comercial per potenciar la marca de
Deltebre. 

Primer document que n’acredita una, al territori Té per objectiu reduir un 20,25 % de les emissions de gasos d’efecte hivernacle

Anul·lació del judici polític
del franquisme

El plenari de Deltebre aprova el Pla
d’Acció per l’Energia Sostenible

Josep Rodriguez, mostrant el document



DIVENDRES 15
DE SETEMBRE
DE 2017

diarimés
ebrepublicitat

7www.mesebre.cat



DIVENDRES 15
DE SETEMBRE

DE 20178

diarimés
ebre TERRES DE L’EBRE

www.mesebre.cat

EN UN MINUT

*AVUI comença el pro-
grama d'activitats de les
IX Jornades de Patrimoni
Històric i el X Curs
Coneguem la Ribera
d'Ebre, que es desenvolu-
paran fins al 15 d'octu-
bre. El programa comprèn
un total de 16 activitats: 1
exposició, 10 xerrades
(totes a Ca Don Ventura),
3 visites guiades i 2
actuacions musicals.

*FLIX: demà dissabte, a
les 22h i a la pista d'estiu
de la Unió Social tindrà
lloc un acte de reconeixe-
ment a esportistes indivi-
duals i pertanyents a enti-
tats i clubs esportius de
Flix i també a entitats.

*9 FERITS, dimarts, en un
accident de transit a la
Nacional N-420, a
Caseres. Foren traslladats
a l’Hospital de Móra
d’Ebre, 3 amb estat
menys greu i sis amb
estat lleu. 

Més notícies

Móra d'Ebre va celebrar dilluns la Trobada
de Puntaires de la vila, amb la participació
d'unes 200 puntaires arribades de diferents indrets de les comarques de l'Ebre, de
Tarragona i de Ponent, amb motiu de la Diada de l'Onze de Setembre de 2017.

Trobada de puntaires

A Móra d’Ebre

La Ribera d'Ebre participara ̀ avui divendres en la jornada "Cooperar per un medi
rural viu", presentant dos projectes de cooperacio ́ al mo ́n rural impulsats des del
territori: la promocio ́ comarcal del GR-99 al seu pas per la Ribera d'Ebre i el pro-
jecte Cowocat_Rural, promocio ́ del coworking en tot el territori rural catala ̀. 
La cita sera ̀ al recinte de l'Escola Industrial de Barcelona, en una trobada que
prete ́n mostrar com la cooperacio ́ entre territoris genera noves oportunitats i
recursos per al mo ́n rural. 
Durant la jornada, organitzada per l'Associacio ́ d'Iniciatives Rurals de Catalunya
(ARCA), el primer projecte del qual es parlara ̀ sera ̀ del Pla estrate ̀gic de promocio ́
del GR-99 Camí Natural de l'Ebre, una iniciativa del Consorci Intercomarcal
d'Iniciatives Socioecono ̀miques (CIS) Ribera d'Ebre-Terra Alta, que te ́ com a
objectiu promocionar el GR-99 com a recurs turístic a la comarca de la Ribera
d'Ebre.

La Ribera d'Ebre presenta el Cowocat_Rural i el
CamÍ Natural del GR-99

Com a model de cooperació al món rural

L’Ajuntament d’Ascó i la Llar d’Infants
Vailets van commemorar el dissabte
passat el 25è aniversari de l’escola
bressol de titularitat municipal amb
una festa a la qual es va convidar a
tota la comunitat educativa que ha
passat per la Llar durant aquests 25
anys: directors/res, treballadors/res i
alumnes i exalumnes. 
Durant l’acte, al qual hi van assistir gai-

rebé 260 persones, l’Alcalde Josep
Maria Buixeda, la regidora
d’Ensenyament, Montserrat Lerma, i
l’actual directora de la Llar, Marina
Baiges, van dirigir unes paraules a tots
els assistents. 
Acabats els parlaments, l’Alcalde va
lliurar a la directora de la Llar i a les tre-
balladores una placa commemorativa
de l’acte que es posarà a la Llar.

Ascó celebra el 25è aniversari
de la Llar d’Infants Vailets

L’alcalde va lliurar una placa commemorativa

La cinquena edició de la Fira de Playmobils de Móra la
Nova ha servit perque ̀, despre ́s de dos anys de conso-
lidacio ́, comenci la seva expansió en quan a la quanti-
tat i la qualitat dels diorames. 
Més de 20 exposicions de diferents elements, magni-
tuds i materials s’han pogut veure durant el cap de
setmana passat al pavelló firal de Móra la Nova on
més de 1200 persones van passar per gaudir de l’es-
pai, l’ambient i les diferents propostes a escollir, com
participar a concursos o buscar elements al pavelló per
encertar i entrar al sorteig de diferents joguines de
Playmobil.

Cinquena edició de la 
Fira de Playmobils de 

Móra la Nova
Més de 1.200 persones van visitar-la
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PER REVERTIR LES RETALLADES

Els sindicats valoren
l’augment de docents
per aquest curs però el
consideren encara insu-
ficient per arribar a les
xifres prèvies a les reta-
llades. USTEC-STEs
creu que manquen 113
professors més i reivin-
diquen que la recupera-
ció de professorat és
gràcies a l’amenaça de
vaga de l’any passat.
Segons ebredigital.cat,
el sindicat també exi-
geix que la inversió en
ensenyament comenci
a acostar-se al 6% del
PIB que reclama la Llei
d’Educació a Catalunya,
és a dir, tres vegades
més que la despesa
actual. 
I també denuncia els
acomiadaments dels
docents que estan de
baixa, i que hagi deixat
sense nomenament
docents que estan gau-
dint de permís de
maternitat o de baixa.

USTEC-STEs
reclama més
professors

El curs escolar 2017-2018 comença a les Terres de l'Ebre amb 2.359
professors, 134 més que el passat. L’augment de docents d'un 6%, la da-
vallada del 0,4% del nombre de grups i els 980 alumnes menys, fa que
les ràtios respecte el curs anterior baixin. Amb 26.353 alumnes, de mitja-
na s'assignaran 12,3 alumnes per mestre a infantil i primària i 8,3 alumnes
per professor a secundària, unes dades conseqüents per la casuística de
tenir molts centres rurals – la meitat dels centres escolars formen les tretze
ZER ebrenques-. Seguint amb la tendència dels darrers anys, el nombre
d'alumnes del cicle infantil a l'Ebre decreix. Aquest curs hi ha 4.626 alum-
nes, 254 menys que el curs passat. Segons l’ACN, el nombre d'alumnes a
primària és molt similar al curs passat, amb 10.755 estudiants, només 14
menys, mentre que augmenta el nombre d'alumnes a secundària amb
232 estudiants nous. A Batxillerat el nombre provisional és de 1.279 es-
tudiants, 459 menys que l'any passat, i també i ha 2.815 estudiants ma-
triculats als cicles formatius, 485 menys també que el darrer curs. Pel que
fa a les inversions en equipaments educatius a les Terres de l'Ebre –s'han
programat actuacions en 67 dels 118 centres al territori-, la directora te-
rritorial d'Ensenyament, Manolita Cid, ha avançat que a finals d'aquest
exercici de 2017, la xifra total podria superar els 1,2 ME, respecte els
550.000 del passat 2016.

En el marc del Pla
Educatiu d'Entorn i el
Programa socioeducatiu
amb infants i joves, de 6
a 16 anys, i les seves
famílies (P6-16), s’ha
iniciat la 5ena
Campanya de Recollida
de Material Escolar. 
El PEE/P6-16 “naix amb
la finalitat de ser un pro-
grama de ciutat on par-
ticipen per igual entitats
i institucions, on es
comparteix des de la
diagnosi de les necessi-
tats fins el disseny de les
accions. Una d'aquestes
és la Campanya de
Recollida de Material,
aquest any és el 5è que
organitzem de manera
conjunta.
Dins les Festes de la Cinta, “en el marc de l’Ofrena de Flors i
Fruites, ja hem recollit material, però la part més important la
recollirem la setmana del 12 al 16 de setembre. Durant la setma-
na és recollirà material escolar al Mercat Municipal amb la
col·laboració amb l’Associació de Venedors del Mercat Central, i
també hi haurà un punt de recollida a l’Edifici Jove del Carrilet.
Avui divendres 15 a la tarda i dissabte tot el dia, es recollirà mate-
rial al Supermercat Simply i a les llibreries de Tortosa”.

Més de 26.300 alumnes
comencen el nou curs escolar

Campanya de Recollida de
Material Escolar

A les Terres de l’Ebre Fins demà dissabte, a Tortosa

Més freqüències de bus per connectar l'interior del Montsià

Coincidint amb l’inici del curs escolar

Els estudiants i veïns de l’interior i el sud del
Montsià, coincidint amb l’inici del curs escolar,
compten amb una millor connexió amb transport
públic. Amb l’objectiu de facilitar la mobilitat a la
comarca, s’han reforçat les connexions de bus entre
Alcanar, Ulldecona i La Sénia, que també s’han
adaptat als horaris escolars. Segons ebredigital.cat,
hi haurà quatre noves freqüències de bus cada dia
en cada sentit, coincidint amb els horaris d’entrada
i sortida dels alumnes de formació professional.
Més enllà de beneficiar els veïns de l’interior i del

sud de la comarca, l’objectiu és fomentar la mobi-
litat dels estudiants d’estudis postobligatoris per
consolidar els cicles formatius que ofereixen els tres
instituts. “És un pas més per estar millor comuni-
cats i era una fita molt important”, assegura el pre-
sident del Consell Comarcal del Montsià, Francesc
Miró. 
“Volem augmentar la matrícula als instituts i facili-
tar la mobilitat a la comarca”, remarquen els
Ajuntaments, satisfets amb aquesta reivindicació
històrica, lluitada també pels centres educatius.

Alumnes preparats per entrar a l’escola, dimarts.
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BAIX EBRE

El servei de transport
escolar que administra el
Consell Comarcal del Baix
Ebre ha començat aquesta
setmana amb total nor-
malitat. Dimarts va co-
mençar el transport dels
alumnes d'educació infan-
til, primària i especial, i
ahir dijous, el d'alumnes
de secundària. Aquest
curs 2017/18 la institució
comarcal transporta  905
alumnes de les diferents
poblacions del Baix Ebre a
un total de 10 centres
d'ensenyament: un d'in-
fantil i primària (a l'Amet-
lla), set de secundària i
dos d'educació especial.
La institució comarcal ges-
tiona aquest curs 28 rutes
de transport escolar: 23
de transport obligatori
(entre municipis) i 5 de
transport no obligatori (al
mateix municipi). Les ru-
tes es fan amb bus, a ex-
cepció de cinc del trans-
port obligatori que es fan
amb taxi i corresponen a
educació especial.

Servei de

transport escolar

La Ràpita acollirà el proper 24 de setembre una jornada dedicada a la promoció
del pàdel surf per tal que la ciutadania pugui conèixer aquesta activitat aquàtica
molt adient per practicar-la a la badia dels Alfacs. Es tracta del Sup Festival,
organitzat conjuntament per la regidoria de Turisme i l’Estació Nàutica Sant
Carles de la Ràpita-Delta de l’Ebre, amb el suport de Marina Sant Carles, que
tindrà lloc entre les 9h i les 14 hores durant les quals els participants podran
gaudir d’un esmorzar que oferirà l’organització, la possibilitat d’escollir entre
dos sortides d’1 i de 2 quilòmetres de distància, que disposaran, en tot moment,
de serveis de vigilància i de suport, així com d’una degustació a les muscleres.
El preu de la inscripció és de 25 euros, però qui no disposi de taula i l’hagi de
llogar haurà d’abonar 15 euros més.

Propera cita d’oci vinculada al mar, a la Ràpita, el 24 de setembre

El primer Sup Festival ha de permetre mostrar
les possibilitats de la badia dels Alfacs

Aquest proper diumenge, 17 de se-
tembre, tindrà lloc a Deltebre una nova
edició de la Festa de la Sega que mostra
com es segava antigament l’arròs al Del-
ta de l’Ebre en un escenari únic com és
la finca de Bombita.

La diada comenca̧rà ben d’hora, a les
9.30 hores, amb un esmorzar típic i po-
pular. A partir de les 11 hores del matí
s’iniciarà l’activitat amb l’arribada i pre-
sentació dels segadors a la Finca de
Bombita. De fet, durant el transcurs de
tot el matí s’explicarà tot el proceś de la
sega. Així, hi haurà la construcció d’una
garbera i la demostració de les tasques
relacionades amb la sega: solejar, ven-
tar, ensacar... Al mateix temps, els visi-

tants podran gaudir de visites guiades,
mercadet artesanal, exposició de motos
clas̀siques, demostracio ́ de tirar el rall i
perxar, jocs tradicionals, tirada de birles,
les actuacions de la Colla Sardanista i de
Jotes de Deltebre i la Rondalla dels 3
Cantadors. La ciutadania podrà degus-
tar plats típics del Delta, a partir de les
13 hores, per poder dinar al mateix re-
cinte.

D’altra banda, dir que avui divendres
l’Ajuntament de Deltebre organitza "La
Sega a les escoles". Els alumnes de sisè
de primària dels centres escolars munici-
pals entraran als arrossars per aprendre a
segar. L'acte està previst per a les 10.15
hores, també a la Finca de Bombita.  

La Festa de la Jota, un clàssic del calendari de
finals d’estiu, tindrà lloc demà dissabte a la tarda
a la Torre de l’Espanyol. La novetat d’aquest any
de la festa és la introducció d’una nova jota que
actualment no es balla però que, segons testimo-
nis històrics, es ballava antigament, sobretot des-
prés de les feines del camp. El convidat d’honor
de la vuitena Festa de la Jota, el Conseller de
Cultura, Lluís Puig, qui el 1984 va guanyar el
Premi Nacional de Dansa amb una proposta prò-
pia de coreografia per a la Jota del Peuet. Una
altra participació destacada a la festa és la de
Pepet i Marieta. El grup de música ebrenc serà qui
posarà punt final a la jornada amb un concert on
no faltaran les seves jotes reivindicatives i xalado-
res. Tampoc faltarà una fira de productes artesans
i un berenar popular ofert per l’ajuntament amfi-
trió. La Festa començarà a les 17.30 hores a la
plaça de l’Església.

Diumenge se celebra una nova
edició de la Festa de la Sega

Festa de la Jota de la 
Ribera d’Ebre

A Deltebre Demà, a la Torre de l’Espanyol
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L'equinoteràpia és un mètode
terapèutic que utilitza el cavall o
el poni, les tècniques d'equitació
i les pràctiques eqüestres per
millorar la concentració, l'aten-
ció, la memòria i l'adquisició de
nous aprenentatges. Ajuda
també a la regulació emocional,
millorant l'autoestima i la
tolerància a la frustració, facilita
la comunicació i el llenguatge,
millora la comunicació no verbal
i la intencionalitat comunicativa.
L'equinoteràpia aposta per millo-
rar les habilitats socials, l'autono-
mia, potenciar la responsabilitat i
la capacitat d'integració. Uns
beneficis físics, psicològics, edu-
catius i socials en un marc, el
Poni Club Natura, on el somriure
dels nens, nenes, pares i mares
així ho confirma.
Parlem dels beneficis de l'equi-
noteràpia amb Guiti Pflüger,
monitora del Poni Club Natura.

Més Ebre: Ets traductora jurada i
professora diplomada per la
Federació francesa eqüestre.
Aquest passat dissabte es va
inaugurar el Poni Club Natura als
Reguers-Tortosa. Has apostat per
la teua passió: els ponis i els
infants.
Guiti Pflüger: Sí, efectivament la
meua passió és dedicar temps als
infants i als ponis. És una feina on
un s'ha d'entregar totalment per
poder percebre les emocions. Jo
tinc passió pels animals i pels
infants. He volgut compaginar la
meva feina com a llicenciada en
traducció i interpretació amb dues
de les meues passions: l'hípica i els
infants.

ME: Per a quin tipus de persones
està destinada l'equinoteràpia i
quines són les franges d'edat?

GP: Estic treballant conjuntament
amb Víctor Mora Gombau que té
aquesta sensibilitat que es reque-
reix en l'equinoteràpia, i també
tenim projectes amb diferents
entitats que treballen amb nens,
adults i persones que pateixen
d'estrès, depressió... Ens agra-
daria implantar l'equinoteràpia
a les Terres de l'Ebre com una
eina més per ajudar a totes les
persones que ho necessiten.
L'equinoteràpia va dirigida a tot
tipus de públic: persones amb dis-
capacitat física, nens, nenes,
adults, hiperactius, tímids, nervio-
sos, persones estressades... El
ventall és molt ampli. A França és
gairebé una tradició els ponis-
clubs, hi ha ponis-clubs a gairebé
totes les comarques. De fet és la
primera cosa que vaig trobar a
faltar quan vaig venir viure aquí.
A les Terres de l'Ebre es fa equi-
noteràpia amb cavalls i conec a
molt bons professionals, però el
cert és que l'alçada del poni (1 m

o 1,20 m) és més adequada per
als nens i l'apropament que té el
nen vers l'animal és molt diferent.
El poni és un animal molt juganer,
molt intel•ligent i el fet de raspa-
llar-lo, estirar-se al damunt,
abraçar-lo, per als infants és molt
més fàcil. Pel que fa a la franja
d'edat, no hi ha una edat especi-
fica. Es pot començar l'equino-
teràpia amb ponis amb nens molt
petits, tan aviat com el nen
comença a comunicar-se, quan
vol transmetre i té necessitat d'es-
timulació. He de dir que jo no sóc
terapeuta, sóc l'eina que ajuda al
terapeuta perquè l'alumne acon-
segueixi el camí de l'alliberament,
el camí de l'expressió, aquest camí
cap a la felicitat. Jo només sóc una
part d'aquesta feina, creo el vincle
entre les persones i l'animal.
Conec a tots els meus ponis com
una mare coneix als seus fills. Puc
anticipar els seus moviments, les
seues reaccions i, sobretot, puc
veure quin és el poni més adient a

la necessitat de cada persona.

ME: Estem acostumats a jugar o
fer esport amb objectes inani-
mats com són unes pilotes, cor-
des ... Aquí la gran diferència és
que interactuem amb un ésser
viu, amb els nostres i els seus
estats d'ànims. Com ens pot aju-
dar aquesta interacció en la vida
quotidiana?
GP: Lo primer que dic als meus
alumnes després de fer l'activitat
és que no hem de guardar el nos-
tre poni com si fos una joguina. És
un ésser viu i s'ha de cuidar. La
resposta és increïble! Des del pri-
mer dia es crea una empatia i
cada persona se'l fa seu. He tin-
gut alumnes que fins i tot m'han
trucat en diumenge per pregun-
tar-me com estava el seu poni, ja
que estava plovent o feia fred! No
són egoistes perquè tenen un
ésser viu a qui volen cuidar.

ME: L'equinoteràpia ens permet

desenvolupar algunes qualitats
com la paciència, el sentit de la
responsabilitat, la voluntat, la
calma, el rigor, la confiança en un
mateix on el poni o cavall és el
veritable receptor de les nostres
emocions.
Uns beneficis que, des de Més
Ebre, hem pogut comprovar.

Més info a: 
www.naturahipica.com

Ens agradaria implantar l'equinoteràpia a les Terres de l'Ebre com una eina més
per ajudar a totes les persones que ho necessiten

Isabel Carrasco

PONI CLUB NATURA
EQUINOTERÀPIA

ALS REGUERS-TORTOSA

FOTOS: SALVA BALART
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Fa uns dies li preguntava a un entrenador de 3a catalana
que estava passant, dues jornades zero punts. I em va dir
"l’important no és com comencem, és com acabem”. El
Martinenc clar favorit de la 1a catalana és cuer amb zero
punts. El Madrid, que sembla que s’ho havia de menjar
tot, és setè. El Nàstic, 4 jornades i cessen al míster, des de
maig ja porten 4 entrenadors. El Llagostera, en la tempo-
rada 11/12, en onze jornades només va guanyar un partit
a Segona B. I després va quedar a punt del play-off. En la
passada temporada, en la jornada 7, el Reus B estava en
descens i després va ascendir. O el Godall que era nou
equip de Tercera en la temporada 2013/2014, i era setè
a meitat lliga i després va ascendir, quan no estava entre
els favorits. Quan Van Gal entrenava al Bayer la directiva
el volia cessar però els jugadors li van donar suport. El van
mantenir i després va conquistar la lliga i va arribar a la
final de la Champions. Avui al futbol no hi ha paciència.
Per dos mesos que no surtin les coses, ja es busquen cul-
pables, en jugadors, entrenadors o àrbitres. 
La lliga és molt llarga, són de 9 mesos. Hi ha molta feina.
En molts equips, mitja plantilla és nova. Només ha hagut
un mes per a fer una pretemporada, on no tots els juga-
dors han pogut estar presents i s'han d’acoblar al sistema.
La pressió és bona però deixin treballar als entrenadors, i
tots: directius i aficionats han de ser pacients que la lliga
és molt llarga. Siguin positius, això acaba de començar.

Recordo a l’Andorra com un equip con-
solidat a Segona B. El recordo també per un
porter que li deien Arévalo i que fa uns 30 anys va prota-
gonitzar l’autogol del segle, al camp del Menorca (el po-
deu buscar al You Tube). Així mateix, recordo la primera
transmissió televisiva que vaig fer des d’Andorra, a Tercera
divisió, quan llavors hi jugava Lucendo, un experiment de
Cruyff, al camp del Valladolid. Recordo la bogeria que fou
emetre aquell partit a les 22 hores d’un diumenge en dife-
rit, quan s’havia acabat a les 18 hores. 

Bé, l’Andorra, un dels líders actuals de la Primera catala-
na, visita demà la Rapitenca. Un partit interessant. Ando-
rra és un país petit dels Pirineus, i juga competicions inter-
nacionals. Fa dos setmanes va perdre contra Islas Feroe en
el grup classificatori per al Mundial. I demà visitarà la Ra-
pitenca perquè té un equip que juga a la competició cata-
lana. Aquí és on vull arribar. Tebas, president de la Lliga de
Futbol Professional, crea alarmismes amb el futur del
Barça, Espanyol o Girona. No s’hauria de polititzar el fut-
bol. Demà a la Ràpita jugarà l’Andorra. És un bon exem-
ple, una referència. I no és un cas únic.     

L’Andorra i Tebas

L’opinió de Joaquin Celma. 

Mal comencem

Aquest cap de setmana
s’inicia la lliga a la Quarta
catalana ebrenca, amb 15
equips en competició.

El Batea va impugnar el partit, de la primera jornada, con-
tra l’Amposta, per alineació indeguda de Jonatan. Tenia mo-
tius perquè Jonatan estava sancionat, de la darrera jornada
de la lliga passada. El comitè ha decidit donar els punts al
club terraltí. D’altra banda s’ha desestimat la impugnació de
la Pobla, pel partit a la Sénia. Sobta que, pel mateix, motiu,
ara és el Morell qui ha impugnat el partit contra els seniencs. 

L’Ascó s’impulsa. La setmana està
sent fructífera perquè dissabte va
guanyar el Granollers (2-0) i dimecres
va fer-ho al Narcís Sala, contra el Sant
Andreu (1-2). Són tres victòries segui-
des que activen l’equip en l’inici de lli-
ga. D’entrada, dissabte, l’Ascó va ser
un equip pràctic i intel.ligent i va resol-
dre a la segona meitat quan va poder
portar el partit al lloc que volia. Víctor
Bertomeu va aportar molt a la represa,
amb una centrada milimètrica que va
rematar el Killer Sergi Moreno amb el
cap, fent l’1-0. Un gran gol. De davan-
ter centre. Amb espais, els de Castillejo
van seguir ben posats en defensa i, a
més, van tenir espais per crear opcions.
Víctor va perdonar en la primera  però
no en la segona, després d’un contra-
atac d’escola, conduit per un brillant
Argilaga. Va ser el 2-0. 

Dimecres, com era lògic, l’Ascó va
presentar canvis. Va debutar Cheikn i
Sergi Moreno i Guiu van estar a la ban-
queta. Però va ser l’ocasió d’Hèctor
Garcia que va fer el 0-1. Empataria el
Sant Andreu abans del descans. Però a
la represa Castillejo va anar a pel partit

i va posar a Guiu, Sergi Moreno i Vic-
tor Garrido. L’aposta va ser exitosa.
Sergi Moreno va fallar un penal però a

darrera hora el mateix va marcar un
gol d’or. Va ser l’1-2. Diumenge, a
completar la setmana, contra l’Horta. 

El Batea suma els punts, per la
impugnació contra l’Amposta

Tercera victòria seguida de l’Ascó
TERCERA DIVISIÓ

4A CATALANA

Dissabte va vèncer el Granollers (2-0) i dimecres al Sant Andreu (1-2)

Al camp de l’Alpicat (1-1). Demà dissabte rebrà l’Andorra (18h)

Empat sense gols, en la segona jornada

La Rapitenca topa amb els pals
FITXATGES: EL CENTRAL ADRI (XEREZ DEPORTIVO) I EL PORTER MIKI (REUS B)

La Rapitenca va empatar, al camp de l’Al-
picat (1-1) en la segona jornada. És el primer
punt. Segons el tècnic German, “va ser un
partit en el que ens va costar entrar en situa-
ció. Una vegada vam poder tenir la pilota,
vam començar a dominar i vam veure que
podíem fer-ho. Vam tenir, ja al primer temps,
un parell d’opcions, una d’elles molt clara
després d’una jugada de Brayan”. A la sego-
na meitat, Cristian Diaz va resoldre una acció
dins de l’àrea local i va fer el 0-1. German
considerava que “vam poder decidir amb
una ocasió de Saddik, però la pilota va anar

al pal. I una centrada de Xavi Marquès també
va acabar al pal”. El partit es va trencar i del
0-2 es va passar a l’1-1: “encara vam tenir
una altra opció amb una nova rematada al
pal, per a poder guanyar. Ens va quedar amb
la sensació de que ens havíem deixat dos
punts”, deia el tècnic rapitenc. La Rapitenca,
amb la baixa a la pretemporada de Denís, ha
fitxat un central. És Adri Dominguez i prové
del Xerez Deportivo. El porter Raül Jiménez
no segueix i s’ha fitxat a Miki Queral (Reus
B). La Rapitenca rebrà demà dissabte l’Ando-
rra (18h), un dels líders. 

MINUT 91

DIUMENGE, en directe, 
a Canal Terres de l’Ebre. Convidats: Jordi Pérez

(president de l’Amposta), Joan Subirats (tècnic del
Godall) i Jordi Roca (tècnic de l’Ascó B). Conversa

telefònica amb José Ramon (jugador de l’Ascó), David
Burgos (tècnic de l’Ampolla) i Narcís (tècnic del Flix)

A les 22.30 h

Gabi Sanz

El Tortosa va debutar com a local a la Pri-
mera catalana. Va fer-ho a Bítem per les
obres al Municipal Josep Otero. I va empa-
tar contra el Valls, en el derbi provincial de
la jornada (0-0). Partit, d'entrada, igualat
amb més sensació de perill dels vallencs en
els primers minuts, en accions a pilota atura-
da i en algun contraatac. Amb els minuts,
dins de la igualtat, el Tortosa va guanyar
metres i va tenir fins a tres opcions, en botes
de Sorolla, Virgili i Carles. A la represa, en
els primers minuts, va seguir la igualtat i la
lluita, jugant-se amb molta intensitat. El
Valls va perdonar en una acció que va evitar

Eudal, porter local. Però, amb els canvis, el
Tortosa va obrir el camp i va estar més fresc.
I va tancar el Valls al seu camp pressionant
amb insistència i disposant d'ocasions per
haver marcat. La més clara una rematada de
Virgill per sobre el travesser. Àngel Garcia
deia que "estic content amb el joc i el tre-
ball. Hem tingut ocasions però ells, a la con-
tra, també han fet les seues. El resultat no és
injust. Hem de seguir treballant per a millo-
rar, adaptant-nos a la categoria". Ike se-
gueix sent baixa mentre que Yassine i Selu,
amb la fitxa activada, ja podran ser convo-
cats per diumenge al camp del Vista Alegre. 

El Tortosa mereixia més, contra el Valls
PRIMERA CATALANA 

Una imatge del partit Ascó-Granollers, de dissabte passat.     

L’AGENDA

TERCERA DIVISIÓ
Ascó-Horta, diumenge (12h)

PRIMERA CATALANA
Rapitenca-Andorra, diss 18 h
V. Alegre-Tortosa, diu 12.15h

SEGONA CATALANA
Dissabte
Reddis-Torredemb. (16h)
Catalònia-la Cava (16.30h)
Morell-Hospitalet (17h)
Cambrils U-Amposta (17.45h)
Diumenge
Canonja-P Mafumet (11.45h)
la Sénia-Vendrell (12h)
Gandesa-Ulldecona (16h)
Batea-Torreforta (17h)
Roda Berà-Camarles (19 h)

TERCERA CATALANA
Dissabte
Roquetenc-Arnes (17.45h)
Diumenge
Aldeana-Vilalba (16.30h)
Godall-Alcanar (16.45h)
Pinell-Perelló (16.45h)
Ampolla-M Nova (17h)
R Bítem-Ametlla (17h)
Olimpic-S. Jaume (17h)
Corbera-S. Bàrbara (17h)
J i Maria-Masdenv. (18.15h)

QUARTA CATALANA
Dissabte
Deltebre-Ginestar (16h)
Benissanet-Catalònia (16h)
Ebre E.-Batea (18h)
Amposta-Rapitenca (19h)
Diumenge
Tivenys-Perelló (12h)
Ascó-Flix (16.30h)
Camarles bB-Xerta (18h)
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Posicions molt definides
En dues jornades es pot analitzar una lliga, ja que encara que els sembli
inaudit, el campió, ja el tenim. Està entre els sis primers. En el 90% d'oca-
sions, en les últimes 10 lligues, en la jornada 2 el campió tenia 6 punts,
amb la qual cosa Amposta, Cambrils, Gandesa...un dels tres podria ser-ho.
O el Vendrell que porta dos partits en camp contrari guanyant i amb 7 gols
a favor. Gairebé segur que no baixarà. El mateix que el Roda que pinta
millor que la passada campanya. I la Sénia amb dues esplèndides primeres
parts, contra Pobla i Morell, i amb dos juvenils titulars el dissabte. Vaig dir
que podria ser revelació i ja ho és. Descensos: com vaig predir Hospitalet,
Batea i J. Catalònia patiran i aquí se sumen Pobla i Morell. D'aquests cinc,
tres casi segur que baixaran. La Cava, mala sort, vent en contra, moltes
baixes, 3 gols en 7 minuts i un Gandesa que té molt d'ofici. Ulldecona,
Nacho porta dos partits amb 8 ocasions de gol i només una diana. El dia
que li entren...Jugadors joves que estan destacant: Pau Andreu (Gandesa),
Manel (la Cava), Òscar (la Sénia) i Gerard Balada (Ulldecona).

JOAQUIN CELMA

El Camarles es va imposar al Catalònia (2-0) en un derbi marcat pel vent. A la primera mei-
tat, els locals el tenien en contra però, malgrat això, van dominar més la pilota i van fer més
sensació de perill. El Catalònia es defensava massa enrera però, tot i això, va poder agrupar
molts jugadors darrera de la pilota i així, amb els minuts, dificultava el joc creatiu interior dels
camarlencs. Quan ja s'arribava al descans, una genialitat d'Aleix Salvadó, jugador aldeà cedit
al Camarles de la Rapitenca, va suposar l'1-0. Era el minut 43. Xut al pal llarg des de fora de
l'àrea. La pilota va anar per l'escaire. A la represa, el partit va estar esbojarrat. Anades i tor-
nades i un Catalònia que va avisar en dues ocasions per a poder empatar. Amb els minuts i
amb els visitants més abocats, el Camarles va tenir opcions per sentenciar. Però no va fer-
ho i amb l'1-0 el partit estava incert perquè el Cata buscava l'empat. La sentència va arribar
en temps afegit amb el gol del local Robert, que va aprofitar una assistència d'Edgar, jugador
que va aportar molt quan va entrar al partit, a la segona meitat. Primera victòria del Camar-
les i segona derrota del Cata que en la propera jornada rebrà el CD la Cava, en un derbi en-
tre dos equips que encara no han puntuat. Xavi Cid, tècnic del Camarles valorava la victòria:
“va ser merescuda però, a la vegada, complicada davant d’un Catalònia que va ser un rival
incòmode i que va tenir les seues opcions. Nosaltres, sobre tot a la represa, en vam crear
més i al final vam sentenciar”. Nando Garcia, del Catalònia, felicitava els seus jugadors “pel
treball. A la primera part, tot i tenir el vent a favor, vam estar massa enrera, però a la represa
vam fer més sensació de poder empatar i fins el final vam estar dins del partit”. 

El Camarles guanya el primer partit

CONTRA EL CATALÒNIA (2-0)

El Gandesa va sumar la segona victòria en la lliga (0-4), al camp d'un CD la Cava que tenia
fins a sis baixes com és el cas de Bueno, Sergi Grau, David Voces, Roger, Oriol i Jonatan. Qua-
tre de les baixes corresponen a jugadors que són determinants per aquest equip. La Cava, amb
molta gent jove, va aguantar fins el 0-1. Gol de Dilla que ja va arribar arran de les concessions
que va fer el CD la Cava al darrera. En deu minuts, el Gandesa, dominador del joc i del partit,
va sentenciar amb gols de Cristian i del juvenil Quique. A la represa, no va haver-hi història.
El Gandesa va seguir controlant el joc davant d'un CD la Cava que no podia reaccionar i que,
a més, era conscient que no podia fer-ho. Galera va marcar el 0-4 en una segona meitat en-
sopida. El Gandesa ha guanyat els dos partits disputats. La Cava, afectat per la situació actual,
per les baixes, no ha puntuat i no ha marcat cap gol. La situació, tot plegat, preocupa perquè
l'equip no ha començat bé i, a més, està molt limitat. Baltasar Capera, segon entrenador de la
Cava, manifestava que “és cert que teníem baixes importants i es va acusar. Es va intentar però
vam cometre massa indecisions i el Gandesa, un bon equip i ben posat, les va saber aprofitar”.
Capera admetia que “portem dues jornades però és normal que estem preocupats per l’inici
de lliga i sobre tot pel gran nombre de baixes. A veure si podem recuperar gent i podem re-
accionar”. Guillermo Camarero, tècnic del Gandesa, explicava que “vam jugar ben posats i
vam tenir la pilota. I a partir del 0-1 vam dominar encara més, i vam fer els altres gols. La Cava
tenia baixes i va acusar-ho. Però nosaltres vam fer un partit molt seriós i concentrats amb el
que havíem de fer. Hem de seguir”. 16 jugadors han estat titulars en el Gandesa en les dues
jornades. 

El Gandesa goleja a La Cava (0-4)

ELS LOCALS, MINVATS PER LES BAIXES

L’Amposta va guanyar el Reddis en el primer partit de la temporada a casa
(2-0). El duel es va decidir a la segona meitat. Quim va regenerar a l’Amposta
i va provocar un penal que va transformar Isaac. A manca de 10 minuts, un
gran gol de Felipe va sentenciar. Albert Bel, tècnic que debutava davant de
l’afició, deia que “va ser un partit molt interessant entre dos equips construits
per tenir la pilota. Primera part igualada amb alternatives pel que fa a la pos-
sessió i on l'Amposta va aconseguir generar dues bones ocasions per avançar-
se al marcador. El Reddis, tot i intentar treure la pilota del darrera, va generar
més problemes en les transicions ofensives que en l'atac organitzat. Tot i això
vam replegar i defensar molt bé aquestes situacions”. Segons Albert, “a la se-
gona part vam fer un pas endavant i vam aconseguir apretar més i millor al
rival. A partir del 60, amb l'entrada de Quim, en la primera intervenció que va
tenir, va buscar un 1x1 dintre de l'àrea que va acabar amb un penal clar,
transformat perfectament per Isaac. A partir d'aquí el Reddis va intentar tirar
cap endavant però l'equip va estar el suficientment tranquil i ordenat per sen-
tenciar en una gran jugada i xut a l'escaire de Felipe”.

L’Amposta supera el Reddis

SEGONA CATALANA. GOLS D’ISAAC I DE FELIPE, A LA REPRESA (2-0)

El Batea va perdre en la segona jornada, al camp del Torredembarra (2-0). Des de Batea comentaven que “va ser un partit, en general, igualat i amb poques ocasions
de gol. Bastant travat. Primera part molt igualada en la que vam estar ben situats i en la que no vam passar angúnies. Vam tenir diverses opcions de contraatac però
no vam aprofitar-les. Es va arribar al descans amb l’empat a 0”. A la represa, tot va canviar aviat. “Al primer minut, arran d’una indecisió defensiva i una falta prèvia
al nostre central, el Torredembarra va fer l’1 a 0. Aquest gol ens va fer molt de mal. Posteriorment, van venir els millors minuts del Torredembarra que va dominar
clarament i que al quart d’hora aconseguia el 2 a 0, arran d’un córner amb mala sortida del porter Marc. Amb el 2-0, vam passar a jugar amb defensa de 3 i vam
tancar al Torredembarra al seu camp. No obstant, tot i el domini i la pressió no vam poder entrar en el partit davant d’un Torredembarra que ja va estar més replegat.
En aquesta darrera fase del partit, l’equip local va rebre 6 amonestacions el que demostra que el vam dominar. Però va faltar encert en la culminació”. El Batea té 3
punts per la impugnació de la primera jornada, del derbi contra l’Amposta. 

Derrota del
Batea en un
partit de la
seua lliga

La Sénia va guanyar el Morell (2-3). Segons el tècnic
Serrano: “l’equip s’està adaptant a la categoria i a les si-
tuacions dels partits, sent més directe quan ens pressio-
nen i fent transicions quan pot fer-les. A la primera meitat
ells no ens van pressionar tant i vam poder controlar més
la pilota. A més, vam fer el 0-1 amb una passada d’Òscar
en profunditat a David que va centrar i Joan va aprofitar.
Amb el 0-1, el Morell va tenir una ocasió amb un pal. De
l’empat vam passar al 0-2. Assistència de Pol i David va
establir el 0-2”. A la represa, segons Serrano, “el Morell
ja va pressionar més amunt. I ens va fer l’1-2. Però quan
més apretava el Morell, passada d’Eric a Gerard que va fer
l’1-3. Semblava que el partit estava tancat però un penal
bastant rigorós va significar el 2-3. Faltaven 15 minuts i
vam sofrir, però l’equip va estar molt posat, basculant i
pressionant i va poder mantenir el resultat”. 

La Sénia suma els tres punts en
la visita al Morell (2-3)

HA GUANYAT ELS DOS PARTITS

Dos gols del jove Gerard Balada, en la recta fi-
nal del partit, van valdre la primera victòria de
l’Ulldecona (2-0). Segons Teixidó, “vam millorar
respecte el primer partit, sent més consistents i
tenint més el control del joc, fent ja més el que
vull que l’equip faci. Penso que la victòria fou
justa i, a la vegada, molt important per la con-
fiança”. Jack Cid serà operat el dia 29 d’un tren-
cament de creuats que es va fer a l’inici de la
pretemporada. Benet també serà baixa de llarga
duració. Toni Ondazabal, per motius laborals,
tampoc podrà continuar. Una allau de baixes
que obliguen a efectuar un parell d’incorpora-
cions. S’estan buscant dos centrecampistes de
banda per a poder equilibrar de nou una plantilla
que s’ha vist minvada en l’inici de la lliga. 

El jove Gerard Balada lidera
la victòria de l’Ulldecona

2-0 CONTRA LA CANONJA

AL CAMP DEL TORREDEMBARRA (2-0)

Gran partit i gran remuntada del Móra la Nova que es va imposar al R. Bítem per 4-3, havent de remuntar
un 1-3 a darrera hora. Partit dels que fan afició entre dos equips que van jugar a un nivell de categoria su-
perior. El protagonista fou Agus, davanter local. Ell va marcar els 4 gols. L'afició moranovenca va acabar
molt satisfeta pel joc i la remuntada davant d'un gran Remolins-Bitem, que va estar a l'alçada fins els da-
rrers 10 minuts. Els visitants es van avançar aviat. Gol de Pau Galiana. El duel era elèctric i vibrant i Agus
empatava culminant una contra local. Fins el descans, partit obert, amb anada i tornada. Força atractiu. A
l'inici de la represa, Dani Porcar, del R. Bítem, va trencar per la banda esquerra. Ell va originar l'1-2, obra
d'Emili. I ell va fer l'1-3 en una contra ben definida. En aquell instant, el R. Bítem va poder sentenciar. Però
no va fer-ho i va donar vida a un Móra la Nova que té molts recursos i que els va explotar. Els de Lizaso
no van desesperar i van creure en les seues possibilitats. Agustí va marcar el 2-3 al minut 80. El R. Bítem
va fer un pas enrera. De falta directa, gol magistral d'Agustí (85'). I en temps afegit, falta que trau el local
Aleix i el més llest de la classe, Agustí, va anticipar-se i va marcar el 4-3 davant el deliri de l'afició morano-
venca, molt il.lusionada amb l’equip. Segona victòria, aquesta amb remuntada èpica.

Remuntada èpica del Móra la Nova (4-3)

DAVANT D’UN R.BÍTEM QUE GUANYAVA 1-3 AL MINUT 80
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Serà campió l’Ampolla?
Cinc eren els meus aspirants a l’ascens: Ampolla, Alcanar, Móra Nova, Aldeana i R-Bítem. I quatre d'ells comanden la taula a més d'un Roquetenc que, en dues jornades,
demostra que serà un equip diferent al de la passada campanya. I un Sant Jaume que sempre està en la lluita, amb possibilitats. L'únic que no està al podium és el R. Bítem
que guanyava a Móra la Nova per 1-3 al minut 80. Però Agus, de nou matador, va fer un ‘hat’tric’ en un tres i no res. Estic segur que l’Ampolla quedarà primer o segon.
Dues jornades, 7 gols i cap en contra. I això que no juga la seva estella David Ramirez (lesionat). Té una gran plantilla i una gran banqueta. L’Alcanar també ha començat
imposant-se però té la plantilla més curta i, per tant, menys recursos. El Móra la N, amb l'ajuda d'Agus, va guanyar ‘inextremis’ però allí està. El R-Bítem aviat comptarà
amb Luis Alfonso, el davanter que ha de marcar distàncies. I l’Aldeana, de moment, il.lusiona molt.  4 cuers. Olímpic, que té moltes baixes. Vilalba, minvat d’efectius. Segons
Cotaina, el seu mister: "si hagués tingut canvis per a fer, l’Ampolla no hagués guanyat”. Arnes, que ha tingut un inici molt dur, Ampolla i Aldeana. I Masdenverge que va
fer una altra imatge al Perello on anava guanyant. L'equip de Molinos tenia baixes. Corbera i Pinell han fitxat. El Pinell ha incorporat a Manuel Porras que va marcar a S.
Bàrbara. Procedeix de la lliga de Lleida. Jugadors joves que van despuntant: Marc Brull (Ametlla), Quim (Roquetenc) Aleix, Pau i Jordi Borràs (J Maria) i Marc (Perelló)
1a CATALANA. Encara queden 32 jornades, però malament pinta la categoria per als equips de la nostra província, en dues jornades cap ha guanyat. Rapitenca: German no
es casa amb ningú. 4 jugadors que la setmana passada foren titulars, en aquesta no van sortir a l’onze inicial. Tortosa, no crec que s’hagi de ser alarmista però haurà de
fitxar. Li falta gol. La categoria, de bojos. El Martinenc, que era favorit número un per l’ascens, és cuer amb zero punts.

L’opinió de Joaquin Celma

El Sant Jaume va haver de remuntar a la segona meitat contra un Godall que va avançar-se amb gol
de Ferran. Joanra i Eric, de penal, ja als darrers minuts, van marcar. Segons Anton Flores, tècnic del
Sant Jaume, “va ser un partit marcat pel fort vent, que va dificultar als dos equips. A la primera meitat,
el vam tenir a favor. Vam disposar de bastant control del joc però en les contres que va fer el Godall,
ens va marcar i ens va fer dos ocasions. Amb el 0-1, vam intentar-ho, però ens faltava precisar la da-
rrera passada. I el vent no ajudava en aquest sentit. A la segona meitat, vam estar molt millor. Vam
empatar aviat i vam insistir, tenint moltes ocasions fins que Eric, arran d’un penal clar, va signar el 2-
1. Va ser just. Hem de seguir. Esperar recuperar gent i poder tenir el nivell de l’any passat”. Joan Su-
birats, del Godall, comentava que “va ser un partit amb dues cares. A la primera meitat, en contra
vent, vam estar millor. En una contra, passada de Hans i va marcar Ferran. Després en vam tenir dues
més per a poder decidir. A la represa, va baixar el vent i ells van tenir més la pilota. Arran d’una in-
decisió nostra ens van empatar. L’empat ens va fer mal i vam sofrir. Ells van pressionar i ja al final, un
penal clar, amb expulsió, va suposar el 2-1. Ho vam intentar però ja no vam poder reaccionar”. 

El Sant Jaume remunta contra el Godall

3A CATALANA. VICTÒRIA DELS D’ANTON FLORES (2-1)

L’Alcanar, juntament amb l’Ampolla, és líder. El tècnic Burgos no va poder estar,
per motius personals. Genís Valls, director esportiu, deia que “va ser un patit igualat.
Primera part amb més iniciativa nostra. De la Torre, de falta directa a l’escaire, va fer
l’1-0 i vam tenir un parell de jugades més per marcar. Però el Corbera ens ho va posar
complicat. Va intentar jugar a futbol i he de dir que em va agradar. A la represa, el
Corbera va pressionar molt, jugant bé. Potser li va faltar més pegada davant. Nosal-
tres vam tenir algunes possibilitats i Adrià va aprofitar una indecisió del rival i va mar-
car el 2-0 que ja va decidir un partit molt complicat davant d’un bon rival”. Arturo
Avila, del Corbera: “partit molt disputat i obert fins que l’Alcanar va fer el 2-0 (80’).
A la primera meitat, vam començar bé, tenint la pilota, però de falta ens van fer l’1-
0. La segona va ser més travada i vam intentar-ho però ens va faltar més claredat en
els darrers metres. Vam estar dins del partit fins el final, fent una bona imatge al camp
d’un equip capdavanter”. El defensa Yaguard (L’Albi),fitxatge del Corbera.

L’Alcanar guanya un incòmode Corbera

2-0. DE LA TORRE, DE FALTA, I ADRIÀ VAN MARCAR

El Roquetenc va vèncer el J.i Maria (3-1) i suma quatre
punts. El jove Quim Martínez, que ha tornat del futbol base
de l’Amposta, fou dels destacats marcant 2 gols. Miquel
Campos, cap de premsa del Roquetenc, deia que “primera
part més nostra, amb l’1-0 de Quim i altres possibilitats. A
la represa, Marc Alegre va tenir dues opcions i Maikel va
marcar el 2-0. Però el J. i Maria va fer el seu gol i es va posar
dins d’un partit que, fins el final, va estar obert. Ells van tenir
dues opcions clares per empatar i nosaltres, a la contra, tam-
bé fins que Quim va sentenciar en temps afegit”. Ito Galve,
del J. i Maria, deia que “fins el minut 60, no vam estar ben
posats i ells van ser els dominadors del partit. Després, amb
els canvis, l’equip va reaccionar i Lucero va marcar el 2-1.
Vam pressionar i vam insistir, tenint 2 opcions clares per em-
patar. Ells, a la contra, també van crear-ne fins al final, quan
van fer el 3-1. Victòria justa del Roquetenc. Destacar l’apor-
tació dels juvenils Pau i Aleix”. 

Quim sentència el triomf roquetenc

CONTRA EL JESÚS I MARIA (3-1)

El Pinell va reaccionar després de la derrota contra l’Alca-
nar i va guanyar a S. Bàrbara. Segons Cantó, tècnic del S.
Bàrbara, “un partit en el que vam començar bé, marcant l’1-
0 arran d’una falta lateral. El teníem controlat, amb alguna
opció més. A la segona meitat, es va igualar, i d’un falta ens
van empatar. I d’un córner va venir un penal que fou l’1-2.
Vam reaccionar i vam tenir fins a tres ocasions. El Pinell, ben
tancat, es va defensar amb ordre i no vam poder empatar”.
Blai, delegat del Pinell, deia que “amb més actitud i millor es-
tat físic, el Pinell no va ser el mateix que en la pretemporada
i el primer partit. Malgrat que el S. Bàrbara es va avançar al
primer temps, tenint alguna opció més, a la represa el debu-
tant Manel empatava i Víctor, de penal, aconseguia l’1-2.
Vam haver de patir molt perquè el S. Bàrbara va pressionar i
va tenir opcions que va evitar amb encert Gerard. Victòria
molt important per la confiança”. Manel, amic del porter Ge-
rard, procedent de la regional de Lleida, va debutar.  

El Pinell sorprèn el S. Bàrbara

1-2. DEBUT DE MANEL, AMB ELS TERRALTINS

L’Ampolla és un dels líders després de guanyar a Vilalba
(0-2), amb gols de Gerard i de Torres (un dels fitxatges, pro-
cedent del Vilaseca). Cotaina, tècnic del Vilalba: “partit mar-
cat pel vent, que va dificultar molt el joc. Primera meitat se-
ne un dominador clar, amb una ocasió per equip. Vam estar
bé. A la segona meitat, sense poder fer més que un canvi,
vam acusar el desgast i l’Ampolla va dominar més i va fer un
gol que fou protestat per jugadors meus perquè diuen que
va haver falta pèvia. Ja a darrera hora l’Ampolla va marcar
el 0-2. Malgrat la derrota, satisfet de l’equip. Penso que me-
reixiem puntuar. Un empat no hagués estat injust”. Enric, de
l’Ampolla: “content perquè l’equip es va implicar i es va
adaptar en un dia complicat pel vent i en un camp de terra.
El Vilalba fou molt intens i va estar ordenat. No va ser fàcil i
els gols van arribar arran de dues accions a pilota aturada,
en dues segones jugades, ja avançada la represa. El més im-
portant van ser els 3 punts i saber sofrir per aconseguir-los”.

L’Ampolla s’imposa a Vilalba

VA RESOLDRE ALS DARRERS 15 MINUTS (0-2)

L’Ametlla va remuntar i va guanyar el primer partit, contra
l’Olímpic (2-1). Subi, tècnic de la Cala, deia que “la primera
meitat fou bastant igualada; més iniciativa nostra, tot i rebre
el 0-1, reaccionant amb un gol amb un tret des de gairebé 40
metres. A la segona, amb el vent a favor nostre, durant uns
20 minuts, vam tenir un parell d’opcions clares. El partit es va
trencar i ells també van tenir les seues. Als darrers minuts,
potser nosaltres vam estar més sencers amb els canvis i vam
marcar el 2-1 que vam saber aguantar en els pocs minuts que
quedaven”. Dani Calvo va fer el 0-1. Robert va empatar i Pi-
ñeiro va marcar el 2-1 (85’). Josep Maria Piqué, de l’Olímpic:
“a la primera meitat vam estar força bé fent el 0-1 i tenint
una altra opció. Però va ser l’Ametlla, posteriorment, qui va
empatar. A la represa, vam baixar però igualment vam con-
trolar el partit fins els darrers minuts quan ja es va trencar i
ells van marcar el 2-1. El més just era l’empat”. L’Olimpic te-
nia nombroses baixes, entre elles la del porter Nogales. 

Primer triomf de la Cala

L’OLIMPIC, AMB MOLTES BAIXES, ES VA AVANÇAR

L’Arnes va debutar oficialment a casa. I va fer-ho en una derrota
davant d’una Aldeana que va sentenciar a la segona meitat (0-3).
Àlex, Josep i Robert van marcar. Segons Roger Blanch, tècnic de l’Ar-
nes, “durant els primers 15 minuts, l’Aldeana va entrar bé al partit i
ens va tancar a l’àrea. Fruit de la seua pressió ens van marcar. L’equip
es va refer i va posar-li dificultats a l’Aldeana, amb diverses ocasions,
amb una molt clara de Sergi i un gol anulat per un fora de joc dubtós.
Sensació al descans que podíem haver empatat i fins i tot remuntat.
Segona part, anem de menys a més, més amb el cor que amb el cap,
però tornem a tenir opcions, de Sergi i de Raul. Però el que la lliga
passada entrava, ara costa. L’Aldeana, amb més espais, va fer el 0-2
i al final, quan estàvem abocats, va venir el 0-3. Ens estem adaptant.
Ens hem enfrontat a dos equips capdavanters. Seguirem treballant
per millorar i reaccionar”. Bartolo Meca, tècnic de l’Aldeana, deia que
“l’equip va treballar i es va adaptar al partit, començant molt bé mar-
cant el 0-1. Vam seguir ben posats i a la represa vam fer el 0-2. Lla-
vors ja vam controlar millor el joc, sentenciant al final”. 

Debut de l’Arnes a casa

ELS ALDEANS VAN IMPOSAR-SE PER 0-3

El Perelló va guanyar, davant el Masdenverge
(3-2). Va haver de remuntar perquè els visitants es
van posar amb l’1-2. Marc Martí, encertat, va fer
els tres gols. Segons Molinos, tècnic del Perelló,
“partit marcat pel vent. A la primera meitat, en
contra, el Masdenverge es va posar amb l’1-2.
Marc va empatar abans del descans. I a l’inici de la
represa va fer el 3-2. Vam tenir moltes ocasions,
però sense encert. Ens falta millorar però estic
content del treball”. Toni Sánchez, del Masden-
verge: “mereixiem més, sobre tot a la primera
meitat. L’àrbitre va estar bé, però el segon gol lo-
cal era fora de joc. En general, vam millorar i hem
de seguir fent-ho, jugant més concentrats encara.
Si ho aconseguim, donarem guerra”. El porter Ai-
tor Arasa ja podrà jugar en la propera jornada. 

Marc Martí, amb 3 gols,
lidera el triomf del Perelló

DAVANT DEL MASDENVERGE (3-2)
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C.H.AMPOSTA Lagrama 20
BM MORVERDRE 25
Derrota de les noies de Mateu Castellà, encara que
amb molt bones sensacions davant un equip que,
segurament, estara a la part alta de la classificació al
finalizar la temporada.
“Cal destacar els 7 gols del nou fitxatge, Zulema
Asensio, i la lluita i entrega de totes i cadascuna de les
nostres jugadores, que s'han deixat la pell a la pista,
però tenien un gran equip al davant i no ha pogut ser”.

Inici amb derrota

CLUB HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA (20-25)CLUB BASQUET CANTAIRES

El Manchester s’imposa en el Torneig
Internacional Ciutat de Tortosa

El Bàsquet Cantaires continua preparant la temporada a lliga EBA. La noticia més impor-
tant de la setmana ha estat la renovació de Joel Kindred. La directiva ha arribat a un
acord amb el jugador americà. Era un dels objectius i s’ha pogut aconseguir. 
D’altra banda, aquest cap de setmana, el pavelló de Ferreries  va acollir una nova edició
del torneig ciutat de Tortosa, que enguany va tindre un caire internacional amb la par-
ticipació de l’equip Manchester Giants i l’Europe Basketball Academy, a més del conjunt
local. El Manchester es va imposar mentre que el Cantaires fou tercer. 

7ENA EDICIÓ

DIA 24 DE SETEMBRE

El 1er. TORNEIG EMMA GARCIA CURTO "10" es celebrarà el pròxim 24 de setem-
bre al Pavelló Municipal d'Amposta. Estarà format per 2 esdeveniments. En primer
lloc, s'enfrontaran en format de triangular, tres dels millors equips catalans femenins
dels últims anys, en categoria juvenil, l'H.SANT QUIRZE, l'E.H.SANT VICENÇ i el
C.H.AMPOSTA. Des de les 16 h, es podrà gaudir d'algunes de les millors jugadores
juvenils catalanes actuals, algunes d'elles internacionals juvenils per Espanya.
El segon esdeveniment, un cop acabat el torneig triangular, a partir de les 19'30 h.
serà un partit d'exhibició entre ex-jugadors del C.H.AMPOSTA i els veterans del
FC.BARCELONA, en el que es podrà veure a algunes de les figures que han passat
per aquest gran club, amb la presència dels capitans dels 2 millors equips catalans de
l'actualitat, VICTOR TOMÀS (LASSA FC.BARCELONA) i MARC GARCIA (FREIKIN
BM.GRANOLLERS). “Un homenatge a la nostra EMMA GARCIA CURTO, que espe-
rem disfruteu tothom. Us esperem el 24 de setembre a partir de les 16h. al nostre
Pavelló.

I Torneig Emma Curto “10”

L'equip aleví del FC Barcelona va guan-
yar el passat dissabte la setena edició del
Torneig de Futbol Base Jordi Pitarque cele-
brat durant dos caps de setmana a l'Estadi
Municipal de Futbol de l'Ampolla. Els
blaugranes es van imposar al CF Villarreal
per un ajustat 1 a 0. Després de disputar-
se la fase de classificació, els quarts de final
els van jugar el FC Barcelona, l'Alboraya
UD, la UD Llevant, la UE Cornellà, el CF
Villarreal, el Sant Cugat CF, el València CF
i el Sevilla CF. D'aquests vuit equips els
que van arribar a les semifinals van ser el
FC Barcelona i la UD Llevant (3-1) i el CF
Villarreal i el Sevilla CF (3-0). El president de l'Associació Esportiva Jordi Pitarque, Dani Pitarque, ha destacat
"l'esforç en la participació de diferents equips en aquesta nova edició i l'alt nivell de competició entre tots
els participants". El torneig, organitzat per l'Associació Esportiva Jordi Pitarque Ceprià (AEJPC), té com a
objectiu promocionar el futbol amb respecte i harmonia, així com mantenir viva la flama de Jordi a través
de les seves dues passions: el futbol i els nens. El torneig ha potenciat el factor solidari i en l'acte de pre-
sentacio,́ celebrat el passat mes d'agost, es va aprofitar per signar un conveni de col·laboració entre la Fun-
dació Doctor Ferran i l'AEJPC.   Fotos: digitalebre

El Barça, campió del torneig Pitarque a l’Ampolla

CICLISME. DIUMENGE

EN UN MINUT

*ARRIBA LA 1ª CRO-
NOCARO: 

el proper diumenge 17
de setembre  tindrà lloc
una cronoescalada de
8km a la pujada del Port.
Oberta a totes les moda-
litats: MTB, carretera, fi-
xed, tàndem, plegable i
e-bike. 

Inscripcions obertes
fins dissabte 16 a les
19.00 h. 

Lloc de recollida de
dorsals: Pavelló de Ro-
quetes.  

*LLUISMA MAS I
SANDRA BURGUES
s’imposen en la carrera
de Falset. 

Prova puntuable per al
circuit ebrenc de curses
de muntanya.  

*FUTBOL. VETERANS:
ja es coneixen les semifi-
nals de la Copa. Demà
dissabte, a Alcanar, a
partir de les 18 hores:
Amposta-Ametlla, per-
dedor 1r partit-Alcanar;
Alcanar-Guanyador 1r
partit. Diumenge, a Vi-
naròs (12 h), Vinaròs-
Tortosa. 

El guanyador del 3x1
que es celebrarà a Alca-
nar i del partit que es
disputarà a Vinaròs, en-
tre els locals i el Tortosa,
seran els que disputaran
la final de la Copa.

(Notícies de  Canal Terres

de l’Ebre/ ebredigital.cat)
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PLANTILLES 1017/18

Quarta catalana

Avui, equips de Quarta catalana.   Planes 19 i 20.          
P: Posició al camp. P: Porter. D: Defensa. M: Migcampista. DV: Davanter.    A la procedència, quan hi ha número, indica les campanyes al club.

JUGADOR
Marc Espuny
Marc Lleixà 
Josep Pous
Marc Sabaté 
Sergi Martos
Aleix Adell
Joel Garriga 
Òliver Serrano 
Pau Sánchez
Josep Curto
Sergi Sabaté
Aleix Maqueda 
Àlex Ramos 
Gerard Lanjarin 
Aleix Pansello 
Ivan Garcia
Marc Batalla 
Marc Bayo 
Xavi Maqueda
Ferran Lluís 
David Rosales 
Naigel Jiménez 
Òscar Masdeu
Rachid  Didich
Sergi Sanchez
Victor Moreno

P
P
D
D
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
M

DV
DV 
DV
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA
Amposta B
Amposta B
Amposta B
Amposta B
Amposta B
Amposta B
Amposta B
Amposta B
Aldeana
Amposta B
Amposta B
Amposta B
Amposta B
Inactiu 
Amposta B
Amposta B
Amposta B
Amposta B
Amposta B
Amposta B
Juvenil
Inactiu 
Amposta B
Amposta B
Amposta B
Amposta B

AMPOSTA B
JUGADOR

Josep Figueras
José Luis Gallego
Nando Ambrós
Pere Jordà 
Ferran Ramos 
Òscar Gilabert
Juan Madero
Isaac Marin
Dani Monforte
Manu Valentin
Ricard Treig
Moisés Haro
Mansouur Thioye
Albert Gordo
Marcos San José 
Héctor Lopez
Fran Reche

P
P
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M

DV
DV 
DV 
DV

P PROCEDÈNCIA
Batea
Benissanet
Ascó B
Ascó B
Ascó B
Inactiu
Vilaseca/Pinell 
Ascó B
Ascó B
Ascó Juv 
Ascó B
Batea
Batea 
Ascó B
Camarles
Camp Clar
Torreforta

JUGADOR
Albert Vallespí 
Manel Vaquer
Marc Vallespí
Catalin
Ferran Balsebre 
Cristian 
Igor Bes
Romualdas Vaynis
Damià Suñe 
Didac Gil 
Marc Canalda 
David Jardí
Esteban Fernández
Jordi Alaña 
Gerard Garcia
Oriol Altaba 
Jesús Pelegrin
Camilo
Cosmin

P
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M 

DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA
Batea B
Batea B
Batea B
Maella
Batea B
Maella
F Sala Salou
Gandesa Juv
Batea B
Batea B
Batea B
Batea B
Inactiu 
Batea B
Batea B
Batea B
Inactiu
Batea B

BATEA B
JUGADOR

Edgar
Miguel Rozas
David Gómez 
Eduardo Ricart 
Eric Silva 
Amadeo Fabregat 
Jordi Sales 
Àlex Grau
Jordi Mañé 
Joan Clua
Xavi  Roldan 
Roger Mora 
Yassine
Xavier Miró 
Aran Franch
Mohamed Mezane
Joaquim Silva
Sergio Garcia 
Joan Miró

P
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
M

DV
DV
DV 

P PROCEDÈNCIA
Ascó Juv 
Benissanet
Benissanet
Benissanet
Benissanet
Benissanet
Benissanet
Inactiu
Benissanet
Benissanet
Benissanet
Inactiu

Inactiu
Ascó B
Benissanet
Benissanet
Inactiu 
Benissanet

BENISSANET

JUGADOR
Albert Casanova 
Khalid Azaoum 
Jorge Arnando
Héctor Montesó
Víctor Ramírez
Eibert Balagué
David Tomàs
Marc Sanseloni
Juan José Vilalba 
Brar Salheddine
Daniel Gómez 
Aitor Mauri 
Juan Cortés
Hristo Garcia 
Aleix Caudet
Jordi Alfonso 
Alexandre Curto 
Llorenç Pagà 
José Ronaldo
Yasinne Boilad

P
D 
D
D 
D
D
D
D
M
M
M
M
M

DV
DV
DV
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA
Ampolla
Camarles B
Camarles B
Camarles B
Juvenil 
Camarles B
Carmales Juv
Camarles B 
Camarles B
Camarles B
Inactiu 
Camarles B
Jesús i Maria
Inactiu 
Camarles B
Camarles B
Camarles B
Inactiu
Inactiu 
Camarles B

JUGADOR
Aleix 
Josep Mola 
Eric Cabrera
David Tomàs
Ferran Bo
Aaron Vila
David Panisello
Sergi Bonet 
Andrei Benito
Jordi Betoret
Joan Garingola
Jammal
Àlex Aliau
Osasamah
David Rovira
Joel Tomàs
Nicola 
David Chacon 
Gerard Pujol 
Yassine Actmoloud
Adrià Garcia

P
P
D
D
D 
D
D
D
M
M
M 
M
M
M
M

DV
DV
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA
Inactiu 
Inactiu
Inactiu
Deltebre
Jesús i Maria
Deltebre
Deltebre
Inactiu 
Jesús i Maria 
Deltebre
Deltebre
Inactiu
Deltebre
Deltebre
Deltebre
Deltebre
Deltebre
Deltebre
Inactiu
Deltebre
Tivenys

DELTEBRE
JUGADOR

Javi Benito
Eric Segarra
Abde Shir
Jaume Cortiella
Paco Rodriguez 
David Català
Eric Espuny
Jordi Pellisa 
Maksym
Jonatan Bayo
Pau Jornet
Lachem
Guillaume
Arnau Figeres
Edgar Roselló
Sisco Faiges
Paco López 
Oriol Machí
Tino Della 
David Pardo

P
P
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M

DV
DV
DV 
DV

P PROCEDÈNCIA
Vinaròs
Godall
Ebre Escola
Ebre Escola
Inactiu
J i Maria
Ebre E Pref
Jesús Cata B
Inactiu
Deltebre
Ebre Escola
Ebre Escola
Ebre E Pref
R-Bítem
Tortosa Juv
Ebre Escola
Ebre Escola
Roquetenc
Ametlla 
Roquetenc

EBRE ESCOLA
JUGADOR

Joan Junca 
Javi Fernández 
Arnau De  Prada 
Cristian Barajas  
Pere Martínez 
Juanjo Muñoz 
Sergi Borràs
Angel Diu 
Nacho Aroca 
Llorenç Peral
Joan Mani
Pol Esteve
Angel de Diego 
Jaime Daniel Moore 
Giorgi Aptsiauri 
Magí Andreu
Dani Robles
Joseba Iparraguirre
Brigi Garcia
Andreu Carranza
Lucas Sanz
Marc Mesegué 

P
P 
D
D
D 
D
D
D 
M
M
M 
M 
M
M

DV
DV
DV
DV
DV
DV 
DV
DV

P PROCEDÈNCIA
2
Vilaseca B 
2
2
2
Inactiu
Inactiu 
Inactiu
2
4
16
3
Catllar 
Móra Nova
4
2
Perelló
Catllar
Perelló
Inactiu
Móra Nova
Inactiu

FLIX

JUGADOR
Frances Picon

Marc Torà
Raul Sala 
Joan Font
David Albernio
Javi Hurtado
Manel Martinez
Jordi Sabater 
Pau Serra
Aleix Domènech
Aleix Figueres
Didac Vallespí
Esteve Margalef
Àlex Giménez
Kiko Margalef 
Àlex Robles
Josep Cedo 
Cristian Bertolin 
Enric Sentís
Àlex Bladé

P 
P 
D
D 
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
M

DV 
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA
Ginestar
Ginestar
Ginestar
Ginestar
Ginestar
Ginestar
Ginestar
Deltebre
Ginestar
Ginestar
Ginestar
Deltebre
Ginestar
Ginestar
Móra Nova 
Inactiu 
Móra la Nova
Ginestar
Ginestar
Ginestar
Ginestar

GINESTAR
JUGADOR

Roger Garcia
Pau Prades
Anselm Colomé
Sergio Oliver
Amadeo Artimaña 
Oriol Martorell
Àlex Calle
Victor Borja
Cristian Curto
Àlex Alegria
Victor Panisello
Pau Puigde.
Gerard Martí
Gerard Castells
Aleix Navarro
Sergi Martínez
Guillem Pedrola 
Mamadou Salieu
Marc Miró
Ylyasse Oorhou
Ximo Barberà
Dani Fernández 
Damià Forés 

P
P
D
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M

DV
DV
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA
Cata B
Cata B
Cata B
Cata B
Cata B
Cata B
Inactiu
Cata B
Cata B
Cata B
Cata B
Cata B
Cata B
Cata B
Juvenil
Inactiu 
Juvenil
Cata B
Cata B
Cata B
Cata B
Juvenil 
Inactiu

JUGADOR
Abdo Mathadi
Albert Batiste 
Bernat Descarrega
Genis Llobet
Jordi Segura  
Nil Ardevol
Pau Pellisa 
Ramon Grau
Victor Gómez
Genis Suñé
Albert Vandellos 
Jordi Rius
Josep Casero
Oriol Salvador
Santi González
Sergi Anguera
Josep Giraldo
Adria Miró
Arnau Cugat
Jacob Papaseit
Josep Ferré
Marius Boicivic

P
P
D
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M

DV
DV
DV
DV 
DV

P PROCEDÈNCIA
Inactiu 
La Fatarella
La Fatarella
La Fatarella
Bot
La Fatarella
La Fatarella
La Fatarella
La Fatarella
La Fatarella
La Fatarella
La Fatarella
La Fatarella
Bot 
Inactiu
La Fatarella
La Fatarella
La Fatarella
La Fatarella
Flix 
La Fatarella
La Fatarella

FATARELLA
JUGADOR

Manel Llaó  
Ruben Brull
Sergi Segarra 
David Vila 
David Moliné 
Roger Martí 
Jonatan Vilanova
Rafael Fandos
Enzo Martí
Ruben Sanchiz 
Marti Barberà
Marc Borràs
Domènech Duran 
Carlos Pallarés 
Eduard Paris
Khalidv Annuiri
Jordi Estrada
Ivan Moreno
Eric Cros  
Mariciuc Vasilica
Stefan Flugariu

P
P
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M

DV 
DV
DV

P PROCEDÈNCIA
Perelló A
Inactiu
Inactiu
Inactiu
Inactiu
Inactiu
Inactiu
Inactiu
Inactiu
Inactiu
Perelló A
Ametlla B
Ametlla B
Inactiu
Ametlla B 
Ginestar
Inactiu

Ametlla B
Inactiu
Inactiu

PERELLÓ B

ASCÓ B

CAMARLES B

CATALÒNIA B
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Quarta catalana

JUGADOR
Javi Fortes
Manel Piqueras
Sergi Marti
Paco Matamoros

Carlos Roca 
Gerard Bes
Alex Matamoros
David Cano
Aleix  Ivan 
Ferran Buera 
Paulino
Edu Salvant 
Alex Alumbreros
David Garcia
Carlos Tornel
Oriol Aguera
Pau Carceller
Fidel Guardiola
Sergi Muñoz 

P
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M

DV
DV 
DV
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA
Inactiu
Juvenil
Inactiu
Inactiu
Masdenverge
1r equip 
Juvenil  
Inactiu
Inactiu
1r equip
1r equip
Inactiu
Juvenil
Juvenil
Juvenil
Inactiu
Inactiu
Godall
Inactiu

RAPITENCA B
JUGADOR

Cristian Melero
Abdelsla 
Carlos Gimenez
Jordi Vicente Roig
Leo Artega 
El Mandi Benyazid
Sergio Doblado
Xavi De La Torre
Francesc Piñol
Diego Gonzalez
Miguel Piñol
Jordi Sanz
Jefferson 
Josep FoLque 
Josep Sepulveda
Edgar Ferreres
Pere Nacher
Moha Boudarine
Sergi Sola 
David Izquiano

P
P
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M

DV
DV 
DV 
DV
DV

P PROCEDÈNCIA
Tivenys
Tivenys
Tivenys
Tivenys
Tivenys
Xerta 
Tivenys
Tivenys
Tivenys
Tivenys
Tivenys
Tivenys
Roquetenc Juv
Tivenys 
Ebre Escola
Tivenys
Tivenys
Inactiu
Tivenys
Tivenys

JUGADOR
Jordi Solé 
Jordi Chavarria
Francesc Mola 
Jordi Rovira 
Àxel Meseguer
Aleix Figueras
Àlex Mayor 
Jordi Cid
Àngel Garcia 
Ales Lara 
Jorge Rodriguez 
Gaspar Bayarri 
Cristian Jiron 
Adrià  Sancho
Toni Cid
Josep Martí
Pol Falcó 
Roger Martí
Jonatan Ruiz 
Aleix Mora
Martí Gisbert

P
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M

DV 
DV
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA
Xerta
Xerta
Ebre Juvenil 
Xerta
Inactiu 
Xerta
Catalònia Juv
Xerta
Xerta
Xerta
Xerta
Xerta
Xerta
Inactiu
Xerta
Xerta
Xerta
Xerta
Roquetenc 
Xerta
Xerta

XERTA
TÈCNIC

Cristian 
David Bes 
Xavi Pérez 
Gerard Capera 
Narcís Laboria
Poley
Sisco Paredes
Àngel Guiu
Jota/Ramon Sancho 
Sisco Martí
Jordi Roca  
Bartolí  
Eulogio Giné
Dani Pellicer
Carlos Panisello

EQUIP
Amposta B
Batea B
Benissanet
Camarles B
Flix
Ginestar
J Catalònia B
La Fatarella
Rapitenca B
Xerta
Ascó
Deltebre 
Ebre Escola
Perelló B
Tivenys

ENTRENADORS

TEMPORADA

2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007

EQUIP

MÓRA NOVA
PINELL
VILALBA
GODALL
CORBERA 
CAMPREDÓ
S . JAUME 
ROQUETENC
CORBERA
MASDENVERGE
AMPOSTA B

TOTS ELS CAMPIONS DE LA TERCERA REGIONAL/QUARTA CATALANA DES QUE ES VA FUNDAR
TEMPORADA

2005/2006
2004/2005
2003/2004
2002/2003
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999
1997/1998
1996/1997
1995/1996

EQUIP

PINELL
TIVENYS 
RASQUERA
BENIFALLET
ROQUETENC
CATALÒNIA
GODALL
JESUS I MARIA
DELTEBRE
RASQUERA
DELTEBRE

TEMPORADA

1994/1995
1993/1994
1992/1993
1991/1992
1990/1991
1989/1990
1988/1989
1987/1988
1986/1987
1985/1986
1984/1985

EQUIP

LA GALERA
DELTEBRE
BATEA 
SANT JAUME
JESÚS I MARIA
OLIMPIC
PINELL 
CORBERA
LA SÉNIA
AMPOSTÍ
ROQUETENSE

TEMPORADA

1983/1984
1982/1983
1981/1982
1980/1981
1979/1980
1978/1979
1977/1978
1976/1977
1975/1976
1974/1975
1973/1974

EQUIP

BENIFALLET
MASDENVERGE
BITEM
ROQUETENSE
ALDEANA
CAMARLES
CATALÒNIA
S. JAUME
ROQUETENSE 
PERELLÓ
TORTOSA B

L’anàlisi
AMPOSTA B. El millor
filial de les Terres de
l’Ebre, la temporada pas-
sada. 15 dels seus juga-
dors tenen un promig de
20 anys.
ASCÓ B. L’objectiu és
l’ascens a la Tercera cata-
lana. Per això ja es va
apostar per Jordi Roca
avançada la temporada
passada. Set jugadors són
de la zona del Camp de
Tarragona. És un candidat
a l’ascens. 
BATEA B. Va estar a punt
de no competir. Debuta
com a mister David Bes,
jugador del primer equip,
que substitueix a Esteban
que ara passa a ser juga-
dor altre cop.
BENISSANET. Nova direc-
tiva, nou projecte i un
nou mister, Xavi Pérez,

que era segon a
l’Olímpic. Il.lusió per ser
un equip competitiu.
CAMARLES B. Quarta
campanya.Santi Forastero
va marxar, com a segon a
l’Amposta. Gerard Capera
torna al club com a mister
del filial, després d’estar
al Jesús i Maria B.
DELTEBRE. Després de 7
anys a Tercera, en la pas-
sada va baixar i va estar
prop de desaparèixer. La
salvació ha estat que és
filial de la Cava, amb
Toni Ruiz de president i
Salaet que ha lluitat per
mantenir i construir un
nou projecte.
EBRE ESCOLA. Cinquena
temporada a Quarta.
Repeteix Eulogio com a
mister. Nou projecte, amb
un equip molt renovat.

Solament segueixen 8
jugadors de la temporada
passada. L’equip té una
gestió a banda de l’es-
tructura del futbol base,
amb una directiva forma-
da per 4 nois de 25 anys
de mitjana d’edat.
Il.lusions per millorar la
temporada anterior en la
que l’equip va anar de
més a menys. 
PERELLÓ B. L’ultima
campanya que el Perelló
va tenir filial fou la
99/2000. El mister es
Dani Pellicer que va estar
a l’infantil de l’Amposta.
Nou equip en aquesta
categoria, amb molta
joventut i ganes.
TIVENYS. Cada any fan
miracles per a competir.
Debuta com a president
el jove David Montardit. I

arriba un gran mister,
Carlos Panisello, un entu-
siasta del futbol, que
estava al Rosell. 
FLIX. Després de 5 anys a
Tercera i de jugar una
promoció d’ascens a
Segona, torna a la
Quarta. Ha fet un equip
per a pujar, amb un
entrenador experimentat
per assolir-ho: Narcís
Laboria. Han arribat juga-
dors com Dani Robles,
Brigi o Lucas i es recupera
a Marc Mesegué. Magí i
el central Pere continuen.
GINESTAR. L’any passat
va estar prop de no com-
petir. Però va acabar fent-
ho i la gran temporada
que va dur a terme, amb
Poley a la banqueta, un
tècnic amb caràcter i
apassionat, ha impulsat

aquest club històric de la
Ribera, amb noves expec-
tatives per la nova cam-
panya. Jugadors emer-
gents: Joan Font, Bertolin
o Didac Vallespí, entre
altres.
CATALÒNIA B. El filial
més veterà, amb 10 anys
seguits competint. Arriba
un entrenador molt treba-
llador i experimentat en
el futbol base, com Sisco
Paredes que estava al
juvenil.
LA FATARELLA. La tem-
porada passada, va tornar
el futbol a la població,
amb un ‘viejo zorro’ de
les banquetes, Àngel
Guiu, que porta 23 tem-
porades entrenant.
RAPITENCA B. Després
de 7 anys, torna a compe-
tir. Ho fa amb un tàndem

tècnic format per dos
exjugadors carismàtics
com Jota Vizcarro i
Ramon Sancho.  La meta
és l’ascens i poder estar
en categories fins i tot
més competitives per ser
l’enllaç adequat entre el
futbol base i el primer
equip. Hi ha jugadors,
sortits del juvenil, que
alternaran entre el filial i
el primer equip. 
XERTA. Sis temporades
porta el club des que va
tornar a la competició, i
en els darrers tres anys,
cada cop en millor posi-
ció. El seu objectiu és
seguir progressant. Bon
tècnic, aplicat i que s’ha
adaptat a l’entitat, Sisco
Martí.  

Joaquin Celma

TIVENYS
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VALORACIÓ

INGREDIENTS PER A 4 PERSONES:
·  800 g d'espinacs
·  40 g de pinyons
·  4 grans d'all
·  2 ous
·  pa ratllat, oli d'oliva sal, pebre I nou moscada

ELABORACIÓ
Es netegen els espinacs i se'n tallen els troncs. Fem coure els espinacs en aigua bullent i salada de 2 a 3 minuts si són frescos,
o fins que se n'hagin desfet els blocs si són congelats. S'escorren i es reserven. Quan ja estan freds, s'acaben d'escórrer amb
les mans procurant treure tota l'aigua que porten. Posem una cullerada sopera d'oli a escalfar en una paella i afegeixi'm els
alls ben picats i els pinyons. Quan comença a daurar-se s'hi afegeixen els espinacs, la sal, el pebre i un pessic de nou mos-
cada. Es deixa sofregir uns 2 minuts i es reserva fins que es refreda. A continuació es barregen bé els espinacs amb els ous
batuts i s'hi afegeix pa ratllat fins que quedi ben lligat. Es formen les mandonguilles i s'enfarinen. Les fregirem en una paella
amb oli abundant i calent. Una vegada daurades, es posen a escórrer en una reixa o paper de cuina perquè deixin anar l'oli
sobrant.
Suggeriment: Es poden acompanyar amb una salsa de tomàquet o salsa de tomàquet i pebrot vermell.

Mandonguilles d’espinacsEls espinacs són
rics en fibra, en
àcid fòlic i en
vitamines lipo-
solubles A, K i E;
per afavorir l'as-
similació d'a-
questes vitami-
nes requereix
que hi hagi oli,
com és el cas de
la recepta. S'ha
de tenir en compte que segons com es
cuinen els espinacs disminueixen les seves
propietats nutricionals, a l'igual que la
majoria de verdures. Es recomana no
sobrepassar 2 fregits a la setmana en una
dieta equilibrada i variada. Evidentment,
el fregit ha de ser per immersió, és a dir
que l'oli cobreixi totalment l'aliment. Val
la pena reservar un d'aquest fregit per a
aquest tipus de menjar no processat, ja
que és una altra manera de menjar espi-
nacs, més actual i atractiva, especialment
per a nens. 

Lluïsa Garriga i Balagué
Diplomada en nutrició humana i dietètica 
Diplomada en infermeria
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

SECCIÓ PATROCINADA PER:

PASSATEMPS

JOCS DE CARTES

SOLUCIÓ

TELÈFONS D’INTERÈS: Emergències ·  Mossos  d’Esquadra ·  Bombers ·  Urgències  (Ambulàncies) 112

MÉS EBRE 
RECOMANA

Àries
20/3 al 19/4

Vius un període molt estimulant per desplegar
tota la teva creativitat sentimental. Respecte a la
teva salut, tracta d’evitar dormir-te massa tard i
tot anirà millor.

Has de reflexionar davant de certs problemes
amb la teva parella i pensar si estàs actuant
segons els teus  interessos. Controla més les
teves emocions.

Taure
20/4 al 19/5

Adapta’t a les circumstàncies de la teva vida senti-
mental i busca la bona harmonia. Avui és millor que
evitis en la mesura possible tot tipus de discus-
sions.

En l’amor el tens tot al teu favor. T’has d’apropar
a la persona que desitges amb més confiança.
Actualment, l’ansietat és la teva pitjor companya
de viatge.

Bessons
20/5 al 21/6

Tinguis o no parella és probable que trobis
algú que et resulti molt atractiu. Respecte a la
teva salut, en com funciona la teva ment està
la solució. No canviïs tant d’idees.

La teva imatge de cara als altres canvia. Els can-
vis seran positius. Deixar enrere tot allò que et
provoqui inquietud, que t’aclapari i que sol pro-
dueixi malestar en la teva vida.

Cranc
22/6 al 21/7

Tindràs en el teu costat la persona que pot
facilitar·te les coses per resoldre els teus pro-
blemes sentimentals. Per no emportar-te sor-
preses, fes-te una revisió.

En assumptes d’amor és possible que avui et
deixis arrossegar per emocions intenses.
Respecte a la teva salut, pensa que una bona
forma física et facilita un bon estat mental.

Lleó
22/7 al 22/8

Temps molt emprenedor i atrafegat al teu món
personal i en les teves relacions socials. T’has
d’apartar de qualsevol situació que et porti a
viure tensions.

Aquari
20/1 al 18/2

En assumptes d’amor no t’exigeixis massa i tot
t’anirà millor. Has de vigilar els menjars fora de
casa i evitar el consum exagerat de begudes
alcohòliques.

Verge
23/8 al 21/9

El teu entusiasme sentimental ha d’estar pre-
cedit de la lògica. Respecte a la teva salut,
el teu cansament prové de la teva indolència
i de la teva falta d’exercici.

Peixos
19/2 al 20/3

En assumptes d’amor, avui el teu cor té una
especial sensibilitat i estarà mes receptiu.
Respecte a la teva salut has d’evitar consumir al
menjar un excés de greix.

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

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

Llogo Bar-Restaurant 
a Tortosa
BON PREU 
Tel. 646 106 981

Venc terreny 
de taronges,
3 jornals,  a Santa Bàrbara

SERVEISÑ

TREBALLÑ

VARISÑ RELAXÑ 

COMPRO 
PÀRQUING

“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527

SUBE Y BAJA

CHICAS
A PARTIR DE 20€

LAS 24H

602 536 003

LLOGUER 
PÀRQUING 

PLAÇA ESTADI
(FERRERIES-
TORTOSA)

639 594 527

24H CATALANA
SALIDAS 

A DOMICILIO.
VEHICULO PROPIO.

50€
Tlf. 664 149 258

TÈCNICS TITULATS EN
JARDINERIA

- Podes, gespa, escarifica-
cions, control de plagues
(palmeres i altres), optimitza-
ció del reg, rocalles, 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

OFERTA  
CATALANA

PLANTA DE LUJO
MASAJES 

RELAJANTES 
COMPLETO 20€
DISCRETO 

INDEPENDIENTE
Tlf. 664 149 258

COMPRO
tractors, cotxes,
4x4, furgonetes...

i tot tipus de
maquinària

· No importa l'any ni
l'estat

Màxima serietat. 

tlf: 686 979 513
Pere

L’ONADA        
SERVEIS
selecciona 
professionals 
de la geriatria: 

· Auxiliars 
de geriatria
· DUI

· Educador/a 
Social
· TASOC
· Personal 
de neteja.

Envia el teu CV a
rrhh@lonada.com
Tel. 977 25 27 27

JOAN
JUBILAT

Busco dona,
per relació seria

i formal

633 560 342

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

PUBLICITAT
877  180 170
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis
més!

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

PUBLICITAT
877  180 170
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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UNA PETITA MOSTRA DE LES IMATGES CEDIDES PELS  NOSTRES LECTORS I LECTORES. MOLTÍSSIMES GRÀCIES!


