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Més citacions. Ferran Bel, que assistirà a la
citació de la Fiscalia el pròxim dilluns, ja ha
advertit que no canviarà el seu criteri sobre
l’1-0. P3

Darrera hora. El ministre De Guindos diu
que Madrid negociarà un nou finançament
‘si el Govern abandona els plans
d’independència’. P16

Detenció. El secretari d’Hisenda del
Govern, el rapitenc Lluís Salvadó, està
detintut a la Comandància de la Guàrdia
Cívil de Sant Andreu. P16Av
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«No esteu sols!»
L’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs (ERC), va comparèixer ahir davant la fiscalia de Tarragona com a investigat pel referèndum de l’1 d’octubre. A més de diversos
alcaldes i regidors del territori, més de 300 ampostins, la majoria arribats amb cinc autocars, van donar suport a l’alcalde amb crits de “No estàs sol!”. Dilluns, serà el
torn de Ferran Bel, alcalde de Tortosa, que, com la resta d’alcaldes, tampoc estarà sol. La setmana ha estat moguda. Dimecres, l’operació de la Guàrdia Civil contra
el referèndum va suposar 41 escorcolls, vuit dels quals en dependències de la Generalitat, i un total de 15 detinguts. Entre ells, el rapitenc Lluís Salvador, secretari
d’Hisenda del Govern. L’operació policial va tenir resposta amb manifestacions multitudinàries a les portes d’Ajuntaments, el mateix dimecres. P2-4 i 24
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exclusivament a través de l’editorial.
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15.000 exemplars 

Els representantS de l’AMIC, l’ACPC i l’APPEC que agrupen gairebé 500 mitjans
de comunicació catalans, alguns d’ells afectats per la persecució de la Fiscalia per
haver posat publicitat institucional del referèndum s’han reunit, encapçalats pel
Col·legi de Periodistes, amb el Síndic de Greuges per demanar-li empara davant
la vulneració del dret a informar lliurement, després que la Fiscalia espanyola
hagi enviat requeriments perquè deixin de parlar i de publicitar el referèndum al
Directe.cat, Racó Català, elMón,  Vilaweb, Nació Digital, El Punt Avui i El
Nacional. A la reunió amb el Síndic hi han assistit editors i directors d’aquests
mitjans, la degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Neus Bonet, i el pre-
sident de l’AMIC, Ramon Grau. En el document també es denuncia que aques-
tes intervencions de la Guàrdia Civil “cerquen limitar o condicionar la missió
principal dels nostres mitjans: informar amb plena llibertat i sense coaccions” i
defensen que “aquest principi bàsic de qualsevol societat democràtica no pot
veure’s afectat pels esdeveniments polítics i socials del país, per la qual cosa
creiem necessari denunciar amb contundència els fets esmentats”. El Síndic
posarà en coneixement de les autoritats del Consell d’Europa les diferents situa-
cions en què es trobin els periodistes en l’exercici de la seva feina i recollirà les
adhesions al text  per part d’editors i periodistes que el Col·legi de Periodistes de
Catalunya i els representants dels mitjans han registrat a la seu del Síndic. Els
mitjans i entitats presents a la reunió van acordar fer-ne difusió i promoure
adhesions del sector a la denúncia presentada pel Col·legi de Periodistes de
Catalunya. Des del Síndic de Greuges ens aconsellen que com més mitjans i
periodistes s’adhereixin a la denúncia, més credibilitat i força tindrà en el Consell
d’Europa. Podeu adherir-vos, enviant un correu al Síndic de Greuges amb el vos-
tre nom, adreça electrònica i el número de registre.(sindic@sindic.cat)

Denúncia al Síndic, dels mitjans de comunicació

L’ENCAPÇALEN EL COL.LEGI DE PERIODISTES, AMIC, ACPC I APPEC 

Editorial Per un futur sense amenaces

No fa gaire temps, estaven en qüestió algunes de les llibertats nacionals d'aquest país. Ara, ho estan totes. L'agressivitat de les institucions de l'Estat no es limita
al Govern o el Parlament, sinó que a hores d'ara afecta la immensa majoria dels municipis catalans; els mitjans de comunicació que els desagraden, com és el cas
de mitjans del nostre col·lectiu que han rebut requeriments perquè deixin de publicitar el referèndum i finalment, els drets cívics de tots els ciutadans, també els
que tenen decidit –legítimament i cívicament- votar contra la independència. Catalunya sembla estar, de fet, sota un estat d'excepció decretat, però no declarat.
Tot plegat ha generat una situació insostenible, que només pot superar-se seguint per la via democràtica. És per això que els mitjans generalistes, temàtics i locals
i territorials, els que estem més arran de carrer, demanem a la ciutadania que es mobilitzi el pròxim 1 d'Octubre, que manifesti el nivell de voluntat de sobirania
d'aquest país i el desig de democràcia dels ciutadans. Cedir a la por seria incompatible amb un futur de dignitat democràtica. Els mitjans de comunicació de pro-
ximitat mantindrem el nostre compromís amb el poble al qual ens adrecem. Informarem i donarem veu amb llibertat a una societat que vol estar informada i opinar.
Hi som i hi serem, com ho hem fet sempre, com feu els nostres lectors.                                                                   Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC)

Les positives dades de l'atur a les Terres de l'Ebre han estat
un dels aspectes més rellevants de l'informe de conjuntura
econòmica del segon trimestre d'aquest any, presentat
aquest dijous a Tortosa, i que elabora el grup d'Indústria i
Territori de la URV per a les Cambres de Comerç de Reus,
Tarragona, Tortosa i Valls. Més de 40.000 persones han tro-
bat feina de nou a l'Ebre en els darrers dos anys. L'economia
es recupera poc a poc al territori després de la batzegada que
va patir per la caiguda del sector de la construcció, del qual
es va dependre en excés en els anys de més creixement. El
reforç de la indústria és una de les assignatures pendents i
sobretot la creació d'un "motor global d'impuls" a les empre-
ses exportadores, les gairebé 3.000 societats ebrenques.

L'economia de les Terres de l'Ebre
continua recuperant-se lentament

DESTACADA CAIGUDA DE L'ATUR

La quantitat de 6.200€ ha estat repartida entre un veí de Sant Jaume d'Enveja
(5000€) i quatre persones de Deltebre (premis de 300€). L'entitat demostra, un
cop més, que “quan toca, toca” i que els premis es lliuren. L'associació té prop  de
120 venedors que reparteixen premis cada dia des de fa més de vint anys i
col.laboren amb diferents institucions per facilitar el dia a dia dels seus associats.

EL CUPÓ DE L'ASSOCIACIÓ D'AJUDA AL
MINUSVÀLID DE CATALUNYA LLIURA 6.200€

A LES TERRES DE L'EBRE

A SANT JAUME I A DELTEBRE

Ahir dijous 21 de setembre la Sénia va rebre la visita de la
directora general de Comerç de la Generalitat, Montserrat
Vilalta, que va mantenir diverses reunions amb l'ajuntament
i el sector comercial local visitant diverses botigues de
mobles i comerços del municipi, així com un taller artesà, per
conèixer de primera la realitat d'aquest sector tan important
a la població. La jornada va comptar amb la participació de
les entitats del municipi vinculades al tema: la Federació de
Comerç del Moble de la Sénia (FECOMS), la Federació de
Comerciants de la Sénia (FECOSE) i l'Associació d'Artesania,
per tal de mostrar els nous projectes que es portaran a terme
en els propers mesos com és el cas de "la zona comercial del
moble més gran de Catalunya" i "visitalasenia.com". 

Montserrat Vilalta, directora general de
comerç de la Generalitat, visita la Sénia

AHIR DIJOUS
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L’alcalde d’Amposta,
Adam Tomàs (ERC),
també es va acollir al
seu dret de no declarar
davant la fiscalia de Ta-
rragona on va com-
parèixer com a investi-
gat pel referèndum de
l’1 d’octubre. Tomàs va
justificar  que “no hem
fet res malament” i va
garantir que respondrà
davant un jutge en cas
que consideri que s’ha
comès un delicte. 

A més de diversos al-
caldes i regidors del te-
rritori, més de 300 am-
postins, la majoria
arribats amb cinc auto-
cars des de la capital de
Montsià, es van mobilit-
zat a les portes de l’Au-
diència de Tarragona en
un to marcadament fes-
tiu i reivindicatiu. 

Els concentrats porta-
ven espigues d’arròs i van
cridar nombroses consig-
nes a favor del referèn-

dum i del seu alcalde:
“No estàs sol”. Segons
l’ACN, Adam Tomàs va
garantir el seu compromís

amb l’1 d’octubre, mal-
grat que les “garanties” i
la “normalitat” del procés
s’han vist disminuïts amb

els darrers esdeveni-
ments. 

El batlle d’Amposta va
reivindicar que responen

“a la voluntat del poble” i
que ja són prop de 800
els alcaldes que col·labo-
raran amb l’1 d’octubre.

“És de manual que és una
qüestió que no surt de la
política, sinó del poble”,
ha apuntat. 

L’alcalde d’Amposta tampoc declara davant el fiscal i 
rep el suport de més de 300 veïns, ahir a Tarragona

Tomàs assegura que seguiran treballant per l’1-O tot i que les “garanties” i la “normalitat” estan disminuint

A l’esquerra, l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, acompanyat de regidors i alcaldes davant l'Audiència. A la dreta, suport a l’alcalde. 

Ferran Bel assistirà a la citació de 
la Fiscalia el pròxim dilluns

Adverteix que no canviarà de criteri sobre l’1-O

L’alcalde de Tortosa i diputat del PDeCAT al Congrés, Ferran Bel, ha confirmat aquest
dimecres que assistirà a la citació de la Fiscalia del Tribunal Suprem el pròxim dilluns en
relació a la convocatòria de l’1-O. Bel ha demanat poder comparèixer a les 17h de dilluns
–la citació “voluntària” era per a les 12h- d’acord a la seva defensa. Ho ha anunciat en
unes declaracions al Congrés on ha apuntat que malgrat les citacions als 720 alcaldes
“ningú canviarà” la determinació de “facilitar el vot dels nostres conciutadans”. “Si algú
pensava que això són citacions preventives”, ha apuntat, que sàpiga que “això no por-
tarà enlloc”. En aquest sentit ha criticat que s’assabentés de la seva citació davant la
Fiscalia del Tribunal Suprem per la premsa i no li arribés la notificació oficial fins tres hores
després. També ha acusat l’executiu de Rajoy d’estar aplicant l’article 155 de la
Constitució a Catalunya “per la porta del darrere”. L’acte del Partit Demòcrata, d’inici de
campanya pel Sí amb el referèndum, a Tortosa, de divendres passat, es va convertir en
una mostra de suport multitudinària a Ferran Bel, davant de la seva pròxima citació. 

El germà de Lluís Salvadó lamenta que 
"un home ple de raó estigui tancat a la presó"

El secretari d'Hisenda, detingut a la comandància de la Guàrdia Civil de Sant Andreu

El secretari d'Hisenda del Govern, el rapitenc Lluís Salvadó, està detingut a la
comandància de la Guàrdia Civil de Sant Andreu de la Barca. Així ho ha explicat
el germà de l'arrestat, Miquel Salvadó, que en declaracions a l'ACN ha lamentat
que "un home ple de raó estigui tancat a la presó". Alhora ha explicat que des-
prés de romandre unes hores a Travessera de Gràcia, dimecres al vespre el van
traslladar a aquestes dependències i que l'advocada "va poder veure'l a través
d'un vidre quan ja dormia". La família denuncia el tracte que estan rebent per
part dels agents de la Guàrdia Civil: "No parlen català, ens obliguen a parlar-los
en castellà, ens van fer fora de la vorera i ens van mentir", ha indicat. El respon-
sable de l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions del departa-
ment d’Exteriors, Xavier Puig, també està arrestat en aquesta comandància.
L’operació de la Guàrdia Civil contra el referèndum va suposar 41 escorcolls, vuit
dels quals en dependències de la Generalitat, i un total de 15 detinguts. 

ERC i PDeCAT abandonen el ple del Congrés en
resposta a l'operació de la Guàrdia Civil

“El que estem vivint és una intervenció de facto de l'autogovern de Catalunya"

Els grups d’ERC i PDeCAT van abandonar aquest dimecres el ple del Congrés dels
Diputats –on es celebrava la sessió de control al govern espanyol- en protesta per
les detencions i els registres que van tenir lloc aquell dia a Catalunya. ERC ho va fer
entre crits i retrets després de la pregunta de Gabriel Rufián al president espanyol,
un fet que va obligar la presidenta del Congrés a intervenir per demanar “respecte”
en el “contingut i les formes”. El PDeCAT, després de la pregunta de l’alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, al ministre Montoro. El portaveu del PDeCAT, Carles
Campuzano va advertir que “Rajoy i el Fiscal general de l'estat no són conscients
de les profundes ferides que aquest intent d'humilació de la societat catalana pro-
vocarà a Catalunya” i ha apuntat que la seva formació es plantejarà el seu futur
paper a l'activitat parlamentària.

De Guindos: “Madrid negociarà un nou finançament
si el Govern abandona els plans d'independència"

Assegura que, a diferència del 2012, ara hi ha més marge per parlar del pacte fiscal

El ministre d'Economia, Luis de Guindos, ha assegurat en una entrevista amb el
'Financial Times' que el govern espanyol està disposat a negociar el pacte fiscal amb la
Generalitat si "abandona els plans d'independència". "Catalunya ja té molta autono-
mia, però podríem parlar d'una reforma del sistema de finançament i d'altres temes",
ha dit De Guindos, remarcant que el 2012, quan l'aleshores president Artur Mas va
reclamar el pacte fiscal, Espanya estava "enmig d'una crisi" i centrada en "evitar un
rescat" però "ara la situació ha canviat". "Hi ha més marge fiscal, hi ha recuperació, i
això obre noves oportunitats per la negociació", ha assegurat el ministre. Segons
l’ACN, en l’entrevista, ahir, De Guindos, va dir que l'1-O és una "pantomima" i en cas
d'independència Catalunya patiria un "suïcidi econòmic i financer". "Un cop els plans
independentistes s'abandonin, podem parlar", ha afirmat al 'Financial Times'. 

acn
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*MILERS de persones es
concentren, ahir dijous,
davant del TSJC per
demanar la llibertat dels
detinguts per l'1-O. Els
manifestants foren  con-
vocats per l'ANC i
Òmnium Cultural.

*ELS ESTIBADORS de
Barcelona decideixen no
proveir els vaixells atra-
cats per l'Estat per allot-
jar la policia espanyola.
Els treballadors ho deci-
deixen en assemblea per
"defensar els drets
civils".

*EL BOE publica l'ordre
d'Hisenda i els comptes
de la Generalitat queden
bloquejats. El Govern
només pot fer paga-
ments compromesos
prèviament i certificant
per escrit que no es des-
tinen a finançar el
referèndum.

*ELS MOVIMENTS
socials de les universitats
catalanes criden a fer
una aturada general
indefinida.

*TURULL, A RAJOY:
“Davant la situació de
setge, moltes més ganes
de votar”.

*EL PRESIDENT  PUIG-
DEMONT, ha denunciat
la "suspensió" de l'au-
togovern en aplicar-se
un "estat d'excepció"
per part del govern
espanyol. 

*CARME FORCADELL
crida a votar a l'1-O
davant "l'ofensiva anti-
democràtica" i la
"repressió" de l'Estat.

*EL MINISTRE ZOIDO
suspèn les vacances i els
permisos dels policies i
guàrdies civils destinats
a Catalunya per l'1-O.

*12 PERSONES, repre-
sentants del món cultu-
ral i del teixit associatiu
de les Terres de l’Ebre,
llancen una crida a la
mobilització per l’1
d’octubre i demanen
clarament el vot favora-
ble. L’ANC Ebre ha
publicat  un vídeo, que
es difon a través de les
xarxes socials, en el qual
apel·la a la ciutadania
perquè participe al
referèndum.

Més notícies 

L'Ajuntament de Tortosa està acabant d'ultimar els detalls del nou contracte de ges-
tió de la retirada de brossa a la ciutat. El vigent està prorrogat des de fa dos anys, i
ara l'equip de govern preveu millorar la recollida selectiva i instal·lar illes de conteni-
dors de la figura de l'agent cívic. La qüestió va centrar part del ple ordinari, de dilluns
al vespre. Segons ebredigital.cat, el ple també va aprovar el pla d'acció per l'energia
sostenible, així com una declaració de condemna als atemptats de Barcelona i
Cambrils, que van presentar tots els grups de manera conjunta. Cap més moció dels
grups de l'oposició va prosperar, ja que va topar amb el 'no' de l'equip de govern.
Entre aquestes, una del Partit Popular per crear una via verda cultural; una conjunta de la CUP i Movem contra l’avantprojecte de llei de
reforma de la sanitat catalana, o una del PSC per impulsar el voluntariat pels World Sport Games. Dimecres, Movem Tortosa va qualificar el
govern municipal de "caciquil" per tombar les mocions de l'oposició. La regidora socialista, Dolors Bel, per la seua part, va manifestar que
“és contradictori que el govern rebutgi la moció per crear la figura del voluntari esportiu i al mateix temps ens doni la raó”.

L’oposició, ‘molesta’ perquè cap de les propostes fetes al ple va prosperar

Tortosa enllesteix el nou contracte d'escombraries

Milers de ciutadans de
les Terres de l'Ebre es van
concentrar aquest dime-
cres per la tarde al
davant dels ajuntaments
de la majoria de munici-
pis del territori com a
mostra de rebuig de les
actuacions que la
Guàrdia Civil va fer
durant el dia a seus del
govern català per aturar
el referèndum de l'1-O.
Els discursos que es van
efectuar denunciaven
que s'ha decretat un
"estat de setge enco-
bert". 
A Tortosa, l'acció va aca-
bar amb una encartellada
massiva per façanes i
fanals del municipi.
Pel matí, el mateix dime-
cres, més de 300 perso-
nes també es van con-
centrar, en aquest cas a

la plaça Gerard Vergés,
davant les portes de la
delegació del Govern a
les Terres de l'Ebre, a
Tortosa. 
La convocatòria va fer-la

el mateix delegat del
Govern a l'Ebre, Xavier
Pallarès, després de l'o-
peració de la Guàrdia
Civil a diferents seus de
la Generalitat a

Barcelona. 
L'acte va durar una mitja
hora i va acabar amb el
cant dels Segadors. 
Crits d'independència i
'votarem' es van barrejar

amb l'alçada d'estelades
entre els centenars de
persones que es van con-
centrar per rebutjar l'o-
peratiu policial i reivindi-
car l'1 d'octubre.

Concentracions davant d’Ajuntaments, dimecres passat

Manifestacions al territori ebrenc per rebutjar l'operació
policial a Catalunya i reivindicar l'1-O

En la concentració
davant de la seu de la
Delegació del Govern de
la Generalitat, represen-
tants de l’Assemblea
Nacional Catalana,
Òmnium Cultural, PdCat
i Esquerra Republicana es
van dirigir als assistents. 
Alfons Montserrat, presi-
dent de la Federació de
l'Ebre d'Esquerra, va
advertir que ‘davant d’a-
quest atac el poble unit
sabrem defensar les nos-
tres institucions, les nos-
tres llibertats i els nostres

drets’. A més va recordar
at als assistents que ‘la
nostra força sou vosaltres
i el dia 1 d’octubre arriba-
rem si vosaltres voleu arri-
bar’. Montserrat per aca-
bar el seu parlament ha
volgut tenir unes paraules
de record i solidaritat per
a tots els detinguts i les
seves famílies, i en espe-
cial per a la del i secretari
d’Hisenda de la
Generalitat, Lluís Salvadó. 
Segons Montserrat, ‘és
patètic veure com al segle
XXI les forces de segure-

tat de l’Estat es dediquen
a identificar gent jove,
requisar cartells, graneres,
i buscar poals, a més d’a-
menaçar els alcaldes amb
l’aplicació encoberta de
l’article 155. Davant d’a-
questa vulneració
democràtica’, ha fet una
crida a la ciutadania per-
què ‘el dia 1 sigui un riu
de vots de tots els colors,
i el millor regal que li
podem fer a Rajoy són
unes urnes plenes de
paperetes, de la nostra
dignitat i de democràcia’.

Montserrat: ‘davant d’aquest atac, el poble unit sabrà defensar les
nostres institucions, les nostres llibertats i els nostres drets’

‘El millor regal que li podem fer a Rajoy són unes urnes plenes de paperetes’

Concentració davant de l’Ajuntament de la Ràpita, dimecres.

Alfons Montserrat, en els parlaments a la delegació de Govern.

Manifestació davant de la delegació del Govern, a Tortosa.
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EN UN MINUT

El PSC d’Amposta
defensa que
l’Ajuntament rebaixi
l’IBI rústic com a mínim
en un 15% per al pro-
per exercici 2018.
El grup municipal socia-
lista ha entrat a registre
una moció que es
debatrà en el proper ple
municipal en què es
demana a l’equip de
Govern que rebaixi l’IBI
rústic com a mínim en
un 15%. El portaveu
socialista  Francesc Miró
ha defensat que “es del
tot necessari treure
pressió fiscal al sector
agrari, tant industrial,
com professional o
familiar a temps parcial
donat que aquesta fis-
calitat representa un
esforç massa gran per
part de tots els agents
implicats. Així mateix
ha recalcat que l’activi-
tat agrària comporta un
valor afegit de tipus
territorial i cultural que
s’ha de mantenir i millo-
rar en  la mesura dels
recursos disponibles. 

Més notícies

Ingressen a presó tres dels
sis detinguts a Amposta 

En l'operació policial contra el tràfic de drogues

Tres dels sis detinguts a Amposta en l'operació policial
contra el tràfic de drogues al detall a la ciutat
d'Amposta el passat divendres han ingressat a la presó,
de forma provisional, per ordre judicial. Segons l’ACN,
es tracta d'una dona de 50 anys i un home de 40, tots
dos de nacionalitat espanyola, així com d'un ciutadà
dominicà de 27 anys. Dels tres detinguts restants, un
home i una dona han quedat en llibertat amb càrrecs,
mentre que un altre dominicà ha passat a disposició de
la policia espanyola en aplicació de la Llei d'Estrangeria.

El titular del jutjat número 3 d'Amposta ha ordenat l'arxiu de la causa oberta per l'accident d'autobús de
Freginals, en el qual van morir tretze estudiants d'Erasmus que tornaven de les falles de València la matinada
del 20 de març de 2016. Segons l’ACN, després d'haver pres declaració a l'únic investigat, el conductor de
l'autobús, el jutge conclou que no existeixen motius suficients per obrir-li un procediment penal per tretze
presumptes delictes d'homicidi imprudent i 42 de de lesions imprudents, tal i com sol·licitaven Fiscalia i les
acusacions particulars. Argumenta que les diligències no han permès constatar que el conductor presentés
somnolència conscient o no hagués respectat la necessària cautela i perícia com a professional. La decisió de
tancar per segon cop el cas, després que l'anterior titular del jutjat l'arxivés el passat novembre sense haver
pres declaració a l'investigat, obre ara la via civil per poder determinar responsabilitats i indemnitzacions.

El jutge considera que no hi ha motius suficients per obrir un procediment penal en contra del
conductor de l'autobús per la mort de tretze estudiants d'Erasmus

El jutjat d'Amposta arxiva per segon cop 
el cas de l'accident de Freginals

Des d’avui i fins diu-
menge, el Delta de l’Ebre
es convertirà en la capi-
tal dels amants i estudio-
sos dels ocells amb la
quarta edicio ́ del festival
internacional d’ornitolo-
gia.

Més d’un centenar de
propostes pensades per
a totes les edats ompli-
ran la graella del Delta
Birding Festival que es
desenvoluparà a Món-
Natura Delta, un equipa-
ment de la Fundació Ca-
talunya La Pedrera,
organitzadora del Festi-
val conjuntament amb
Oryx i l’Institut Català
d’Ornitologia (ICO).

Aquesta quarta edició
es presenta com la con-
solidació de l’u ́nic festival ornitològic
que se celebra a Catalunya, despre ́s dels
2.000 visitants de l’any passat. L’apor-
tacio ́ econòmica es destinara ̀ a l’estudi
de les poblacions de còlit negre a les Te-
rres de l’Ebre.   

Finalment, dir que demà dissabte, a
partir de les 11h, hi haurà una passejada
Institucional pel Deltabirding amb la
presència del  Conseller de Sostenibilitat
i Territori, Josep Rull, i l'Alcalde d'Am-
posta, Adam Tomàs.

Aquest dimarts s’ha presentat la nova edició del
FesticAM, en aquest hi han estat presents l’alcalde
d’Amposta, Adam Tomàs, la regidora de Cultura i
Ensenyament, Inés Martí, i el director del
FesticAM, Jordi Príncep. L’alcalde d’Amposta,
Adam Tomàs, ha comentat «la nostra política con-
tinua sent la mateixa, donar suport a totes aque-
lles iniciatives culturals que dinamitzen la nostra
ciutat, i entre elles les iniciatives d’arts escèni-
ques», a més, l’alcalde també ha comentat «vol-
dria destacar el fet que el dissabte 14, i com acte
paral·lel al FesticAM, també es farà la trobada de
Bandes de Música organitzada per la Unió
Filharmònica, en l’any del seu centenari».

Delta Birding Festival, l’únic festival
d’ornitologia de Catalunya

El FesticAM presenta la seva
edició més internacional

Des d’avui i fins diumenge, a Amposta
Des 12 al 14 d’octubre

Roda de premsa de presentació del FesticAM.



DIVENDRES 22
DE SETEMBRE

DE 20176

diarimés
ebre TERRES DE L’EBRE

www.mesebre.cat

EN UN MINUT

*DELTEBRE e ́s una de les
poblacions invitades pels
organitzadors del Festival
del Loire per a representar
el riu Ebre en aquest esde-
veniment que es celebra
del 20 al 24 de setembre a
Orleans (Franc ̧a) i que
aplega me ́s de 650.000
visitants. Per a representar
part de l’esse ̀ncia del
municipi, una delegacio ́
de 20 persones col·labora
activament durant els
quatre dies de la fira ofe-
rint la possibilitat de parti-
cipar en jocs tradicionals,
construint una barraca en
directe i perxant al riu
Loire.

*LA RÀPITA: dimarts va
sortir publicat al BOPT el
Plec de Clàusules
Administratives Particular
que ha de regir la licitació
pública , per a la concessió
administrativa d’ús priva-
tiu del domini públic, que
té per objecte la concessió
dels drets d’ocupació, ús,
gaudiment i explotació de
les parades i locals del
Mercat municipal.
D’aquesta manera, es
dóna llum verda perquè
les persones interessades
a adquirir una de les para-
des i locals disponibles
puguin presentar les seves
ofertes i la documentació
requerida. El termini per
poder fer-ho és des d’a-
quest dimecres, 19 de
setembre, fins al proper
10 d’octubre.

*UNIÓ DE PAGESOS
alerta de la baixada de
preus de l’avellana a la
Llotja de Reus a l’inici de
campanya i del risc que es
consolidi la diferència amb
la resta de països produc-
tors. I comunica que
aquests preus en origen a
Catalunya són els més
baixos des d’inici de l’any
2014. A més, cal afegir la
dificultat dels productors
per l’augment dels costos
de producció dels darrers
anys i, sobretot, per la
pèrdua d’ajudes agràries
del sector. 
D’altra banda, UP, amb
altres organitzacions agrà-
ries, ha denunciat l’assalt
a les institucions catalanes
per part de l’Estat espan-
yol i la violació dels drets
civils a Catalunya. Va fer-
ho ahir en una roda de
premsa a Lleida.

Més notícies

Plats energètics i nutritius, basats en els productes de proximitat que
sempre han donat sabor a la cuina tradicional rapitenca, so ́n els que
es podran degustar en la primera edicio ́ d‟Orígens, que tindra ̀ lloc a
la Ràpita entre el 13 i el 15 d’octubre. Una dotzena de restaurants i
bars del municipi han presentat a l’organitzacio ́ d’aquest esdeveni-
ment les propostes culina ̀ries de menús i tapes que oferiran de forma
extraordinària, durant aquests dies, als comensals que vulguin tastar
la cuina auto ̀ctona més genui ̈na, on els ‘delcaldos’, els arrossos seixats
i els suquets traslladaran a taula els peixos i mariscos de la badia dels
Alfacs i de la mar de l’Ebre, així com els productes agrícoles de la
zona. També es podran degustar dolc ̧os típics i begudes habituals ara
fa cent anys.

Els alumnes de sisè de primària dels centres escolars de Deltebre
van poder gaudir dilluns de l’experiència d’aprendre a segar l’a-
rròs de manera tradicional. Aquesta és una novetat que s’ha vol-
gut introduir en el programa d’activitats de la Festa de la Sega
que va celebrar aquest diumenge l’Ajuntament de Deltebre a la
Finca de Bombita. En total foren un centenar d’alumnes els que
van participar en aquest acte i que, a banda d’aprendre a segar
de manera tradicional, també van gaudir de diferents activitats
realitzades a la mateixa Finca de Bombita com ara perxar, i fer
un tomb per la finca amb cavalls i carruatges. L’acte es va fer
dilluns una vegada divendres es va haver d’ajornar per les con-
dicions meteorològiques.

Cuina tradicional per 
degustar els Orígens

Restaurants i bars rapitencs prepararan menús

La Festa de la Sega 
s’apropa a les escoles

De Deltebre

El president de Baix Ebre Innova, Josep Antoni
Navarro, ha inaugurat aquest dimecres al Viver
d'Empreses de Camarles un nou curs d'Operacions
bàsiques de restaurant i bar, que formarà un total de
15 persones. 
Aquesta oferta formativa, impulsada pel Consell
Comarcal del Baix Ebre a través de la societat Baix
Ebre Innova, està subvencionada pel Servei
d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu, té
una durada de 310 hores i inclou 80 hores de pràcti-
ques laborals. 
Els alumnes que completin aquesta formació obtin-
dran al final del curs el certificat de professionalitat
en Operacions bàsiques de restaurant i bar.

La població matarran-
yenca de Queretes va
acollir dilluns una jor-
nada dedicada per
potenciar el cicloturis-
me a la Via Verda de la
Val de Zafán, un itine-
rari que transcorre
entre la Pobla d'Híxar
(Terol) i Tortosa, i que
s'allarga fins al Parc
Natural del Delta de
l'Ebre. Sota el títol de
“Via Verda de la Val
de Zafán, la nostra
oportunitat: cicloturis-
me a Europa, un mer-
cat en creixement”, la
jornada va aplegar una
quarantena de repre-
sentants d'empreses
del sector turístic vinculades a la Via Verda, personal tècnic i representants polí-
tics de la zona, a l'antiga estació de tren de la població turolenca.
Els participants han coincidit a assenyalar la necessitat de treballar plegats per
concentrar el màxims esforços possibles per a dinamitzar la Via Verda de la Val
de Zafán com a un projecte unitari.
El president de la Terra Alta, Carles Luz, ha destacat en la seua intervenció el fet
que la comarca de la Terra Alta ha sigut pionera en la dinamització d'un actiu
turístic tan rellevant com la Via Verda, una iniciativa que va permetre, posterior-
ment, ampliar el projecte en els trams de les comarques veïnes del Matarranya
el Baix Ebre.

Baix Ebre Innova forma quinze alumnes Dilluns passat, a Queretes

Curs d’operacions bàsiques
de restaurant i bar

Jornada per potenciar el cicloturisme a la
Via Verda de la Val de Zafán

El president de Baix Ebre Innova, J. Antoni Navarro, presentant el curs.
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*ANDREU CARRANZA
fa un viatge íntim a tra-
vés de l'Ebre que "ja no
és" a 'Ciutat de llops'.
L'escriptor flixanco quali-
fica la novel·la com la
seva "obra capital",
escrita durant tretze anys
per fer "les paus" amb el
seu passat.

*FLIX: divendres passat
es féu a Ca Don Ventura
l'acte inaugural de les IX
Jornades de Patrimoni
Històric i el X Curs
Coneguem la Ribera
d'Ebre. 
Van intervindre en l'acte
el president de
l'Associació La Cana,
Jaume Masip Llop; el
president del CERE, Joan
Josep Duran Miró; i el
primer tinent d'alcalde
de l'Ajuntament de Flix,
Francesc Barbero Escrivà
(tot excusant l'absència
l'alcalde de Flix, Marc
Mur, per motius de
salut).

Més notícies

El comitè d'empresa de Ginsa, empresa pública de serveis que penja del Grup Salut
de Reus de l'Ajuntament reusenc, tem l'aplicació d'un ERO i que els 350 empleats
de la societat acabin perdent el seu lloc de treball. Segons l’ACN, les temors del
comitè es fonamenten en la "indiferència" de la direcció davant la inquietud dels
empleats sobre el seu futur i l'esglaonada sortida dels hospitals ebrencs del grup
Sagessa -l'hospital de Tortosa, el comarcal d'Amposta i amb previsió que el de
Móra segueixi el mateix camí i deixi de ser gestionat des de Reus. "Pèrdua de feina
implica pèrdua de llocs de treball", manifesta el president del comitè, Carles
Bergadà. En constant peu de guerra amb la direcció per les condicions laborals i ara
per un futur incert, el comitè anuncia accions de protesta i no descarta arribar a la
vaga.

El comitè d'empresa de Ginsa al Sant Joan 
de Reus tem un ERO dels 350 empleats

Els treballadors, preocupats per la sortida dels hospitals ebrencs de
Sagessa, lamenten la "indiferència" de la direcció

Després d’un parèntesi de poc més d’un mes, el Festival Internacional de Música
Contemporània i Patrimoni Local-Sirga Festival reprèn la seva programació demà
dissabte, 23 de setembre, amb dos nous concerts i diverses activitats a Ginestar i
a Amposta. Pel que fa a la població de Ginestar, la seva Església vella acollirà una
instal·lació sonora-visual, una presentació literària i un concert de música electro-
acústica. La instal·lació s’inaugurarà a les 12 del migdia del dissabte i es podrà visi-
tar fins al diumenge. Pel que respecta al concert que es realitzarà al Centre d’Art
Lo Pati d’Amposta, corre a càrrec de Placa Base Col·lectiu Instrumental. Placa Base
és una associació cultural mallorquina que es dedica a la producció i difusió de
projectes culturals relacionats amb la tecnologia. En concret, a Amposta l’agrupa-
ció instrumental de l’associació, Placa Base Col·lectiu Instrumental, oferirà un con-
cert de saxo i electrònica a càrrec dels saxofonistes Beatriz Tirado i Tomàs Alonso
i del compositor ebrenc Joan Bagés. Serà a les 19.30 hores.

Torna el Sirga Festival amb concerts 
a Ginestar i Amposta

Demà dissabte

El trasllat d’una peça,
que pesa més de 400
tones, de la nuclear
d’Ascó a Vandellòs ha
necessitat aquesta set-
mana un desplament
extraordinari a les
carreteres de la Ribera
d’Ebre. Segons informa
l’Associació Nuclear
d’Ascó Vandellòs, es
tracta d’una peça ano-
menat ‘estator’, un
component bàsic del
generador principal,
però de la part elèctri-
ca. Fins ara estava fora
de servei a Ascó i serà
requalificada un cop arribi a la Central
Nuclear Vandellòs per personal de
General Electric. Ha de ser instal·lada
de nou a la planta coincidint amb la
propera recàrrega. 
Tal com informa ebredigital.cat, el
viatge s’ha efectuat amb un comboi
excepcional, de 65 metres de llarg i

sumant vora 700 tones, entre el remolc
de 18 eixos i dos caps detractors de
1.000 cavalls.
El transport viatja en horari nocturn i
amb vehicles de suport i d’escorta i
estava previst que arribés a Vandellòs
ahir dijous, una setmana més tard de
quan va sortir d’Ascó.

Comboi inaudit per la
reparació d'una peça

Ha estat traslladada de la nuclear d’Ascó a Vandellòs

Els joteros i joteres riberencs i de comarques veïnes
van respondre un any més a la crida per a participar
en la Festa de la Jota de la Ribera d’Ebre, que es va
celebrar dissabte a la tarda a la plaça de l’Església de
la Torre de l’Espanyol. L’edició d’enguany ha sigut
especial perquè s’ha recuperat una jota més que ja es
ballava antigament en alguns pobles de la Ribera,
sobretot després de les feines al camp. És la jota del
peuet. Precisament l’encarregat d’inaugurar la festa,
el conseller de Cultura Lluís Puig (a la imatge), va
idear una coreografia per aquesta jota del peuet l’any
1984 amb què va guanyar el Premi Nacional de
Dansa.

Festa de la Jota 
A la Torre de l’Espanyol, dissabte passat

ebredigital.cat
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*URV: un any després
d’iniciar la celebració
del 25è aniversari de la
URV es tanca ara
aquesta commemoració
amb l’acte oficial d’i-
nauguració del curs
2017-18. La lliçó inau-
gural la pronunciarà el
professor Robert Rallo.
L’acte tindrà lloc avui
divendres a les 11,30
hores al Teatre Auditori
Felip Pedrell, a Tortosa.

*FIRA DEL CAÇADOR
DE MASDENVERGE:
del 30 de setembre a l’1
d’octubre. Cap de set-
mana amb activitats al
voltant de la caça i del
comerç local.
Exhibicions, degusta-
cions de cuina de caça,
mostra de perruqueria
canina, tallers artesa-
nals, mostres fotogràfi-
ques, etc. 
Així mateix, tindrà lloc,
aquell cap de setmana,
‘Els esmorzars i dinars
dels caçadors’. Serà la
setena edició, amb
menús especials per la
Fira. 

Més notícies

La XVIII edició de la Festa de la Sega va transformar el passat diumen-
ge, 17 de setembre, el port pesquer de l'Ampolla en un sequer. Allí es va
mostrar als més de 3.000 visitants el procés tradicional de transformació
de l'arròs un cop segat fins al moment de l'ensacat. L'esdeveniment va
estar organitzat pel Patronat Municipal de Turisme de l'Ampolla.

Aquesta festa va donar el tret de sortida a les XVIII Jornades Gastronò-
miques de l'Arròs de l'Ampolla, que tenen lloc del 17 de setembre a l'1
d'octubre, i on 11 restaurants del municipi presenten diversos menús al
preu comú de 27 euros.  Els restaurants adherits a les jornades són: Res-
taurant Botavara, Restaurant Can Piñana, Restaurant Casa David, Restau-
rant Casa Llambrich - Juani, Restaurant Club Nàutic - Casa Montero, Res-
taurant Del Mar - Flamingo, Restaurant El Pescador, Restaurant la Roca
Plana, Restaurant Lo Goleró, Restaurant Perales, i Restaurant Sol. 

Des de la regidoria
de Turisme de l’a-
juntament de
l’Aldea s’informa
que diumenge
tindrà lloc la Festa
de la Sega  a la finca
de Ravanals de
l’Aldea. L’inici serà a
les 11 hores amb els
següents actes:
-Sortida del camí del
Xoperal.
-Inici de la sega a
l'arrossar de la Finca
de Ravanals.
-Cantada i ballada
de Jotes amb
Guardet lo cantador,
la seua Rondalla i el
Grup de Jota de
l'Aldea .
-Batuda de l'arròs
-Degustació gratuïta
de paella popular
d'arròs del Delta i
beguda tradicional.
La regidoria de Turisme recomana “reservar el lloc per dinar, amb
previ avís, a un dels bars/restaurants del nostre poble. Per qual-
sevol informació addicional us podeu posar en contacte al telèfon
977 45 00 12”.

Jornades Gastronòmiques de
l’Arròs de l’Ampolla

Festa de la Sega de l’Aldea

Tret de sortida, diumenge passat
El proper diumenge, a la finca de Ravanals

Final del Campionat de Catalunya 
de motos aquàtiques

A l’Ampolla, demà dissabte

Demà dissabte tindrà lloc a l’Ampolla la darrera de
les set regates del Campionat de Catalunya de
motos aquàtiques 2017. La regata compta amb
l’organització de la Federació Catalana de
Motonàutica i el suport del Patronat de Turisme de
l’Ampolla, la Creu Roja de l’Ampolla, el Club Nàutic
Ampolla i Caves Masachs. L’escenari de la cursa
serà la cèntrica platja de les Avellanes, lloc habitual
els darrers dotze anys. En els darrers Campionats,

l’Ampolla ha estat la seu de la regata final. Les
altres regates han tingut lloc al Canal Olímpic de
Castelldefels, Cambrils, Empuriabrava, l’Estartit,
Deltebre i Amposta. Hi són convocades dues cate-
gories: GP3 i F4. Ambdues només per a motos de
conducció dempeus, si bé la classe F4 està reserva-
da per a pilots sense palmarès. Els entrenaments
començaran a les 11 del matí i seguidament es dis-
putaran tres mànegues per categoria. 

La Festa de la Sega, de diumenge passat, dóna el tret de sortida a les Jornades. 
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Prop d’un centenar
d’alcaldes, regidors i altres
càrrecs electes del PSC de
les comarques tarragoni-
nes s’han concentrat
aquest dimarts a Tarrago-
na en un acte de rebuig a
les “pressions”, “insults”,
“xiulets” i “pintades” que
asseguren estar rebent per
la seva no col·laboració
amb el referèndum de l’1
d’octubre. Sota una pan-
carta amb el lema ‘Votar
sense garanties? Que no
comptin amb mi’, l’alcalde
de Tarragona, Josep Fèlix
Ballesteros, ha reivindicat
que els socialistes volen
“que es pugui decidir el
futur d’aquest país des de
l’acord, el diàleg, el pacte
i la legalitat”. “No és cert
que els alcaldes que estem
aquí no volem que es voti,
volem que es voti en con-
dicions”, ha defensat. 

Alcaldes i regidors

del PSC denuncien

“pressions” i

“insults”

Esquerra Republicana, segons ebredigital.cat, ajorna al 2 d’octubre, després del
referèndum, qualsevol decisió respecte al pacte amb el PSC al Consell Comarcal
del Montsià, després que el president, el socialista Francesc Miró, interceptés el
paquet de cartells que l’Associació de Municipis per la Independència (AMI)
havia enviat a l’ens per distribuir-los entre els municipis del Montsià.
Per la seua part, Miró s’ha remès al comunicat enviat per la institució. Recorda
també que l’actuació està avalada pels serveis jurídics del Consell Comarcal. 
La decisió, però, ha provocat el malestar a les files d'Esquerra Republicana, socis
del Partit Socialista de Catalunya al Consell Comarcal. Des de l'inici del mandat,
ERC i PSC van formar un govern pel qual es repartien els quatre anys de manera
equitativa.

ERC i PSC formen govern a la institució comarcal

ERC espera al 2 d'octubre a 'revisar' la relació
amb el PSC al Consell Comarcal del Montsià

ebredigital.cat

En relació a algunes in-
formacions publicades i
també aparegudes a les
xarxes socials que assen-
yalen que el president del
Consell Comarcal del
Montsià ha “impedit i ha
intervingut” material en-
viat per les entitats Asso-
ciació de Municipis per la
Independència i Associa-
ció Catalana de Munici-
pis per tal que arribés als
ajuntaments de la comar-
ca, el president del Con-
sell Comarcal, Francesc
Miró, vol aclarir el se-
güent:  

“Primer. El president
del Consell Comarcal en
exercici de les seves fun-
cions públiques queda
vinculat pel mandat del
Tribunal Constitucional
d’estar-se de dur a terme
actuacions que situïn la
institució fora del marc
jurídic del qual tots ens

hem dotat.
Segon. D’acord amb

els preceptes legals s’ha
d’abstenir de: tramitar,
donar suport material,
ni cap mena de difusió
per part de la institució
a actes que estiguin fo-
ra del seu àmbit com-
petencial.

Tercer. El Consell Co-
marcal del Montsià,
com a institució de-
mocràtica que és, està
al servei dels ciutadans
de la comarca, de tots
ells i elles, pensin el que
pensin. Així mateix, el
president del Consell es
reafirma en la seva vo-
luntat de complir la le-
galitat vigent que ens
hem donat entre tots
com a garantia de les
nostres llibertats, amb
lleialtat a la Constitució i
a l'Estatut.

Quart. Finalment dei-

xant de banda les des-
qualificacions personals
intimidacions, amenaces i
insults dels que he estat
objecte -que en res aju-
den a la convivència que
tots ens mereixem-, vull

manifestar el meu res-
pecte escrupolós pels
sentiments, conviccions i
anhels de cadascun dels
ciutadans de la comarca.
Som un territori plural i
ric en matisos i tan sols

des del respecte a aques-
ta realitat plural podem
avançar tots, junts i sense
fractures que ens farien
perdre la nostra identitat
i la unitat cívica com a
poble”. 

Comunicat del president del 
Consell Comarcal del Montsià  

Miró fa els seus aclariments sobre les informacions que indiquen que va impedir que arribés material de l’AMI als Ajuntaments

Francesc Miró, president del Consell Comarcal del Montsià.

Alfons Montserrat, president de la Federació de l'Ebre d'ERC.
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Isabel Carrasco

A TORTOSA

Nazario Garcia
President del Moto Club Tortosa

PARLEM AMB

50è ANIVERSARI DEL MOTO CLUB TORTOSA

El Moto Club Tortosa ha
organitzat la primera troba-
da motera a la capital del
Baix Ebre per celebrar el
seu 50è aniversari.
Parlem amb Nazario Garcia,
president del Moto Club
Tortosa.

Més Ebre: Diumenge pas-
sat va tenir lloc al Parc
Teodor González la primera
trobada motera. Quants
participants?
Nazario Garcia: A l'esmor-
zar i la ruta hi van participar
130 persones i unes 70 per-
sones al dinar de germanor.

ME: Moltes activitats i dues
rutes per escollir.
NG: Efectivament, a més
vam lliurar premis i es van
fer sortejos gràcies als
patrocinadors. Pel que fa a
les rutes es podia triar entre
una ruta llarga d'uns 100
km aproximadament, i una
altra de curta de 50 km.

ME: Heu estat anys "inope-
ratius" però durant aquest
darrer any heu realitzat
diferents activitats.
NG: Sí, des de fa dos anys la
junta actual ha tornat a
reactivar el Moto Club
Tortosa realitzant esmorzars
socials, prova de trial, ver-
mut al mercat i aquesta pri-
mera trobada motera. A
final d'any farem un altre
esmorzar. També col•labo-
rem amb altres moto clubs
de les Terres de l'Ebre en
l'organització de diferents
proves.

ME: Quants socis i sòcies
teniu actualment?

NG: Actualment tenim uns
vuitanta-tres socis i sòcies
que van des dels dos anys
fins als 75 anys.

ME: La passió motera din-
tre de les nostres terres.
Quina és la variant predo-
minant: enduro, trial, carre-
tera...
NG: A les Terres de l'Ebre
tenim representades totes
les disciplines del motor i
seria difícil avaluar quina
predomina, ja que hi han
aficionats a totes les moda-
litats.

ME: Quines són o haurien
de ser les limitacions dintre

de llocs protegits, a fi de
poder practicar aquest
esport, sense perjudici de la
flora i fauna?
NG: Com ja s'està fent a
molts indrets, s'haurien de
delimitar àrees d'entrena-
ment i lliure circulació moto-
ritzada i compatibilitzar-ho
amb el medi ambient.
Precisament el club ja està
treballant juntament amb
les administracions implica-
des per intentar tenir un
recorregut permanent (sen-
deres, barrancs...) per poder
circular amb les motos sense
problemes.

ME: En quins problemes i

necessitats es troben els
motoristes? Creus que
s'haurien de modificar les
lleis?
NG: El principal problema és
que la llei és molt estricta i
prohibeix la circulació moto-
ritzada per camins amb una
amplada inferior a quatre
metres. Això fa impossible
la pràctica de l'enduro i del
trial. Per tant sí que s'hau-
rien de modificar les lleis.

ME: Yeste, Calafat,
MotorLand... ens caldria un
circuit a les nostres terres
independentment de la
modalitat?
NG: A les nostres terres
tenim diversos circuits de
"motorcross" però per a
altres modalitats "off road"
seria important tenir àrees
per a la pràctica de l'espe-
cialitat. Respecte als circuits
de velocitat, com els que
has anomenat, i tant que
seria interessant! Però es
necessiten molts recursos
per a la construcció i el pos-
terior manteniment.

ME: Parlem del circuit del
Mirambo.
NG: Agraeixo aquesta pre-
gunta i aprofito per comen-
tar la problemàtica de l'esti-

mat circuit del Mirambo que
pertany al Moto Club
Tortosa. Voldríem desmen-
tir la seua venda, ja que de
moment no s'ha venut, i no
són certes les informacions
econòmiques que van sortir
a diferents mitjans de
comunicació.

ME: Un bon representant
de trial de Les nostres
Terres és Adam Raga. Hi ha
un altre relleu generacio-
nal?
NG: Pel que fa al trial,
actualment no hi ha relleu
generacional a les nostres
terres, però tenim pilots en
altres disciplines com la
velocitat, enduro, i moto-
cross que actualment estan
destacant i tenen molt bons
resultats.

ME: La complicitat dintre
del món dels motards.
NG: (riu) Total! Hi és i ha
estat sempre molt bona.

ME: Les proves internacio-
nals, feu sortides?
NG: Fins ara no n'hem
organitzat cap, però em
sembla una idea molt inte-
ressant.

ME: Quan començar a ser

un esport car? És un esport
elitista?
NG: Des del meu punt de
vista és un esport car, ja que
la despesa inicial de com-
prar la moto ho és, però hi
han disciplines que compor-
ten despeses majors que
d'altres però no el considero
un esport elitista.

ME: Derbi, Montesa, Ossa,
Bultaco són marques cata-
lanes... Que se n'han fet?
NG: Aquestes marques han
desaparegut totes menys
Montesa que ha estat
absorbida per Honda i Derbi
per Piaggio. Per altra banda
han aparegut marques
noves com Gas-Gas, TRS,
Sherco, Vertigo... totes elles
catalanes.

ME: Un bon vi, sense
mesura, pot arribar a embo-
rratxar, una bona moto
també?
NG: I tant! Si no ets cons-
cient del que portes entre
les cames pot esdevenir
perillós, és com tot en la
vida, el coneixement és el
factor clau!
ME: Sol o amb paquet?
Quan i per què?
NG: Sol per a competició, i
amb paquet únicament si la
persona té molta confiança
amb tu i sap compartir i
gaudir l'experiència i el
moment.



El passat di   
la Cambra de  

Tortosa ha organitz    
da a la fàbrica ESTREL   

patrocinadora d'A Torto     
i donar a conèixer els dif    

que elaboren. Els particip    
el procés d'elaboració d    
fetes amb 100% d'ingred    
recepta original d'Augus      
també poder avaluar mit     
rents varietats de la Cas      

clàssica estrella, la "In    
quip del Bulli, la  

Damm, la sorpren   
Bock Dam   

moltes 

TRET DE SORTIDA D'AT   
DE LA MÀ D'ES  



  lluns dia 18
  e Comerç de

  zat una visita guia-
    LLA DAMM, empresa

  osa de Tapes, per tastar
     ferents tipus de cerveses

   pants van poder apreciar
   e les diferents cerveses,

   dients naturals, seguint la
  st K. Damm de 1876 i
   tjançant un tast, les dife-
    sa Damm com són la ja

   nedit", creada per l'e-
    Voll-Damm, Free

  nen cervesa negra
 mm, entre 

 altres.

   TORTOSA DTAPES 2017
   STRELLA DAMM
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Aquestes han estat les altes dels equips ebrencs: Batea 15
fitxatges; la Cava, Rapitenca i Corbera 13; Ametlla 11;
Pinell i Ascó 9; Roquetenc, Vilalba, Aldeana, Móra Nova,
J. Catalònia i Ulldecona 8; S. Bàrbara, Gandesa, Camarles
i Tortosa 7; Alcanar i R-Bítem 6; Masdenverge, Arnes i
Ampolla 5; Perelló, Sant Jaume i Olímpic 4; Amposta 3 i
la Sénia 1. I tots els anys passa igual: canvi de cromos
total. Jo veig una barbaritat que hi hagi un promig de 7
nous jugadors. Gairebé mig equip! Si això es fes en una
empresa cada any seria un mini KO empresarial. I en pri-
mera divisió i segona, més del mateix, però aquí ja hi ha
molt en joc, als representants els interessa els canvis, més
comissions, més money. Jo admiro a les nostres comar-
ques, als directius, secretaris tècnics o els propis entrena-
dors que res més acabar la temporada tenen tres mesos
frenètics buscant jugadors. Em consta que a algun gaire-
bé li costa el divorci: "O el futbol o el nostre matrimoni".
En el fons és també natural els canvis d'una plantilla si
arriba nou míster, en algun cas porta als seus jugadors de
confiança. O si l'equip no ha fet bona temporada, hi ha
neteja. Hi ha altres casos amb jugadors que juguen poc o
que no tenen bon feeling amb el míster...cada vestuari o
és un món i dominar-lo potser un miracle per a cada
entrenador. Preocupa l'absència de poques altes de juve-
nils i els que debuten al futbol amateur se’ls dóna poques
oportunitats, amb la qual cosa cada temporada es prefe-
reix canviar de cromos més que confiar en el planter.

Dissabte vaig estar al derbi de filials entre l’Amposta i la
Rapitenca. A mesura que passaven els minuts del partit,
l’ambient a l’estadi, amb més de 400 persones i molta
gent jove, va ser apassionant. I estem parlant d’un partit
de Quarta catalana. Està clar que era execpcional, perquè
un derbi Amposta-Rapitenca sempre crea més expecta-
ció. Però els amics dels jugadors de cada equip, els d’Am-
posta a la tribuna i els de la Ràpita a la graderia de gene-
ral, van crear un contexte que contagiava per gaudir de la
confrontació. Hi hauria altres lectures a fer, com per
exemple que quan més gent jove i de la casa hi ha en un
equip, més repercussió por tenir amb seguiment d’aficio-
nats. El primer equip de la Rapitenca estava jugant a la
mateixa hora i això no va impedir que un bon nombre
d’aficionats rapitencs anessin a Amposta. Ja he dit que
era un partit excepcional, però la dada és significativa.
Com també ho és la repercussió del programa MINUT 91
de Canal Terres de l’Ebre, en directe els diumenges la nit
(22.30h). Una aposta ferma de la televisió ebrenca i que
s’ha convertit en un punt de trobada per aficionats, direc-
tius, tècnics i jugadors per gaudir de l’estat dels equips i
dels reportatges dels partits de la jornada (diumenge fins
a 7). L’audiència encoratja i il.lusiona. Entre tots ho fem
possible.  

Minut 91 a Canal
Terres de l’Ebre

L’opinió de Joaquin Celma. 

208 fitxatges al futbol
ebrenc

L'Ascó va fer ple en la setmana de
tres partits, en la que va sumar els nou
punts. Diumenge va guanyar l’Horta
per 2-1. No obstant, va ser un partit en
el que l'Horta no mereixia perdre. Els
barcelonins van dominar la pilota al
primer temps i es van avançar en el
marcador. L'Ascó va acusar l'esforç de
dimecres al Narcís Sala. No va poder
tenir la pilota i va haver de sofrir. Però
quan ja s'arribava al descans, una falta
a favor dels locals, pilota penjada i Go-
dia que va fer una rematada acrobàti-
ca. Espectacular. Fou l'empat. Allí es va
acabar la primera meitat.

A la represa, no va canviar la dinàmi-
ca. Els visitants van seguir controlant la
pilota i tenint una ocasió clara que va
evitar Sergio López, porter asconenc.

Quan pitjor ho passava l'Ascó, una
contra de manual, va ser el 2-1. Sergio
López trau en llarg buscant a Cheikn.
El davanter de Mauritània, aprofitant
el seu cos, va traure petroli i ell sol va
fabricar-se el gol. Castillejo va buscar
l’alternativa del joc directe, posant a
Cheikn i va sortir-li bé. L'Horta va in-
tentar-ho fins el final però es va que-

dar sense puntuar.  
Una acció a pilota aturada, una amb

joc directe i el treball en defensa van
valdre el triomf.  Castillejo admetia que

“el rival ens va prendre la pilota i fou
superior. Però vam saber guanyar amb
altres recursos que també cal saber
aprofitar quan fa falta”.  

Cheikn decideix la quarta victòria
TERCERA DIVISIÓ. FC ASCÓ

Un gol marca de la casa del davanter de Mauritània va valdre el triomf (2-1)

Dos pals i un penal no transformat van impedir una victòria que era merescuda

Sandra Vericat, la núvia del tècnic, és de Tortosa

Continua el malefici rapitenc
PRIMERA CATALANA. ADRI DOMINGUEZ VA DEBUTAR

La Rapitenca va empatar amb l'Andorra
(1-1). Un partit en el que els locals es van
avançar aviat amb gol de Saddik, aprofitant
una assistència de Sergi José. Però, poc des-
prés, arran d'un llançament de banda, es va
originar una jugada dins de l'àrea local i l'àr-
bitre va considerar que Cristian va fer penal.
Marc va transformar-lo. Amb l'1-1, la Rapi-
tenca va intentar-ho. Però l'Andorra acumu-
lava molta gent per dins i els locals tenien di-
ficultats. Al primer temps, no van poder
circular la pilota amb l'agilitat amb la que ho
fan habitualment. Malgrat això, van tenir

dues opcions clares, sobre tot una de Bryan.
A la represa, la Rapitenca va gaudir de més
paciència, va combinar amb més calma i
amb l'entrada de Blasi va disposar de més
profunditat. Ell va provocar un penal que el
porter andorrà va aturar a Sergi José (75').
Els rapitencs van arriscar i van intensificar el
seu domini. Un tret de Blasi al travesser i un
altre d'Uri Benito al pal van ser les ocasions
més manifestes de gol dels rapitencs. El gol
no va arribar i tampoc una victòria que es re-
sisteix. Amb els rapitencs va debutar el cen-
tral esquerrà Adri Dominguez. 

MINUT 91

DIUMENGE, en directe, 
a CANAL TERRES DE L’EBRE. Convidats: Josep
Bertomeu (director esportiu del Camarles),
Robert Cantó (tècnic del S. Bàrbara) i Poley
(tècnic del Ginestar). Reportatges: Palamós-
Ascó, Tortosa-Viladecans, Camarles-Batea,

l’Ametlla-l’Ampolla i Rapitenca B-Flix

A les 22.30 h 

Gabi Sanz

Raúl Paje és un dels tècnics emergents de
la Primera catalana. Té 31 anys i entrena el
Viladecans, equip amb el que fou la revela-
ció la lliga passada. Diumenge, a Bítem
(17h), Paje visitarà el Tortosa. Un partit es-
pecial, d’alguna manera, perquè ell té vin-
cles emocionals a Tortosa, d’on és la seua
núvia, Sandra Vericat, una entusiasta amant
del futbol, i sobre tot del CD Tortosa, de qui
era fidel seguidora. De petita passava mol-
tes hores a l’estadi Josep Otero; de fet, vivia
molt prop.  Sandra va marxar a Barcelona a
estudiar i allí va conèixer a Raúl. I allí viuen
ara. Per Sandra el de diumenge serà un par-
tit especial. També per Raúl que ja va veure
el Tortosa, diumenge a Vista Alegre. “Tenim

molta estima a Tortosa i al CD Tortosa, club
que hauria d’estar a Tercera divisió, però
diumenge, durant la confrontació, no hi
haurà sentiments. Sabem que serà un partit
molt complicat i competit i que ens troba-
rem a un bon Tortosa, tal com el vaig veure
diumenge passat”, diu Raul. 

El Tortosa va empatar al camp del Vista
Alegre (3-3). Segons el tècnic Àngel Garcia:
“un empat agredolç i és que va ser positiu
assolir-lo a poc del final però era un partit en
què mereixiem més, sobre tot a la segona
meitat, i en el que vam pagar cares les erra-
des que vam cometre”. Virgili, Cristian i José
Mari van marcar. Raül es va lesionar i serà
baixa diumenge. Ike encara és dubte.  

Cor i sentiment tortosí
RAÚL PAJE, TèCNIC DEL VILADECANS, VISITA EL TORTOSA DIUMENGE 

Una imatge del partit Ascó-Horta, de diumenge passat.     

L’AGENDA

TERCERA DIVISIÓ
Palamós-Ascó, 
dium. (17h)

PRIMERA CATALANA
Igualada-Rapitenca, 
diumenge 17 h
Tortosa-Viladecans, 
diumenge 17h (a Bítem)

SEGONA CATALANA
Dissabte
Hospitalet-la Sénia (16h)
P.Mafumet-Gandesa (16h)
Vendrell-Canonja (18 h)
Diumenge
Torreforta-Reddis (12h)
Amposta-Morell (17h)
Torredem.-Cambrils (17h)
Camarles-Batea (17h)
la Cava-Roda Berà (17h)
Ulldecona-Catalònia (17h)

TERCERA CATALANA
Dissabte
L’Ametlla-Ampolla (16h)
M. Nova-Aldeana (16.30h)
Diumenge
Vilalba-Roque. (16.30h)
S.Bàrbara-Godall (16.30h)
Pinell-Masden. (16.30h)
Arnes-J. i Maria (17h)
Alcanar-Olimpic (17h)
Perelló-Corbera (17h)
S. Jaume-R. Bítem (18h)

QUARTA CATALANA
Dissabte
Tivenys-Benissanet (15.30h)
Batea-Perelló (18h)
Diumenge
Rapitenca-Flix (12h)
Ascó-Ebre E (16.30h)
Ginestar-Amposta (17h)
Fatarella-Camarles (17h)
Xerta-Deltebre (17.30h)

Catalònia B, descansa
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El Gandesa va remuntar a darrera hora i va guanyar l’Ulldecona (3-2). Es la tercera victòria
en tres jornades. Aquesta fou èpica perquè l’Ulldecona també va fer mèrits per obtenir-la.
Guillermo Camarero, tècnic del Gandesa, deia que “molt aviat, en la primera jugada, l’Ull-
decona va marcar el 0-1. El gol va refermar la feina de l’Ulldecona, més replegat i buscant
la contra amb Nacho, jugador que ens va crear moltes dificultats. La veritat, però, és que,
amb els minuts, vam reaccionar bé, circulant la pilota, creant ocasions i jugant amb intensi-
tat. Molt bona primera meitat”. Dilla va empatar abans del descans. A la represa, segons el
tècnic gandesà, “a l’inici ens va tornar a faltar contundència defensiva i vam rebre l’1-2. I
l’Ulldecona, en aquell moment, va tenir altres opcions. Però no va decidir i poc a poc els vam
obligar a fer-se enrera. Vam passar a jugar en dos centrals darrera i vam obrir el camp. No
va ser fàcil, perquè ells estaven ben tancats, però al final, Dilla va fer l’empat i el juvenil Qui-
que va marcar el 3-2. Victòria molt treballada davant d’un bon rival. Hem guanyat els tres
partits, però hem de seguir millorant, sobre tot sent més agressius defensivament”. Antoni
Teixidó, tècnic de l’Ulldecona, per la seua part, explicava que “estic disgustat perquè se’ns
va escapar el partit a darrera hora i amb dos gols que, com el primer que vam rebre, van ser
per concessions nostres. Però també he de dir que l’equip va estar bé fins el minut 85, tenint
amb l’1-2 ocasions molt clares per haver decidit”. Nacho, esplèndit, va marcar un gran gol,
el 0-1, i va assistir a Albert en el segon ulldeconenc. L’Ulldecona segueix minvat per les bai-
xes, un aspecte que, com diumenge, pot acusar en el darrer tram dels partits. 

Victòria agònica del Gandesa

EN ELS DARRERS CINC MINUTS VA REMUNTAR CONTRA L’ULLDECONA 3-2

El Catalònia va sumar el primer triomf de la lliga i es reforça anímicament després de golejar
a la Cava (4-1). Els visitants, encara en baixes, surten novament tocats d'un partit en què van
tornar a oferir les seues mancances i limitacions, principalment en l'aspecte defensiu.

I això que la Cava va començar millor el partit, tenint la iniciativa i la primera ocasió, a través
de Mochi.  Però el Catalònia, amb els minuts, va situar-se i va jugar com li agrada, combinant
darrera i buscant diagonals als extrems, amb canvis d'orientació. D'aquesta forma, el local Pau
va fer un canvi de joc que Marc Garcia va controlar com un geni i va resoldre fent l'1-0. Acte
seguit, la Cava que ja va sortir del partit, oferint el seu estat anímic actual. Del llançament de
centre, errades en cadena dels visitants i gol de Marc Garcia, en combinació amb Sergi. Era el
2-0. Fins el descens, domini dels jesusencs, ben posats sobre el camp. La Cava va inquietar en
una ocasió que va evitar Pani, porter jesusenc. A la represa, la Cava no va millorar i va oferir
fisures. El Cata va aprofitar-les i Jordi Tomàs va servir al pichichi Aleix que no va perdonar al
segon pal. Amb el 3-0, tot va quedar sentenciat. El partit va perdre ritme. Però el Cata encara
va marcar un altre gol després d'una assistència de Xino per l'esquerra que va culminar Aleix.
Gols en el retorn al futbol. Els locals encara van tenir altres opcions. La Cava va reduir distàn-
cies amb un gran cop de cap, en planxa, de Marcelo. Va rematar una falta lateral. Fou el 4-1.
Els locals, amb el triomf, agafen aire. La Cava crea preocupació. L'equip no reacciona i ara fa
sensació de que ni recuperant les baixes pot fer-ho perquè està molt minvat. Va debutar el da-
vanter Miguel (Batea) i poden haver-hi més novetats en breu. Però hi ha molta feina a fer per
a Isaac. Bueno, Roger i Sergi Grau van ser encara baixa al CD la Cava.  

El Cata goleja a un débil CD la Cava

MARC (2) I ALEIx (2) VAN MARCAR ELS GOLS (4-1). EL DAVANTER MIGUEL VA DEBUTAR

L’Amposta va perdre al camp del Cambrils Unió, en un partit en el que s’en-
frontaven dos candidats a l’ascens. El partit, per intensitat i ritme, no va de-
cepcionar. Un empat hagués estat més just. Però el gol cambrilenc va decidir.
Segons Albert Bel, tècnic de l’Amposta, “ a la primera part el domini tant del
joc com de la pilota fou clar, per part de l'Amposta però ens va faltar con-
tundència i inspiració als metres finals. Al minut 44', amb una pilota llarga ens
van guanyar l'esquena i ens van marcar, en la única ocasió que ells van tenir
en tota la primera meitat. Aquest gol ens va fer mal durant els primers 10 mi-
nuts de la segona meitat, però amb alguns retocs vam aconseguir tornar a en-
trar al partit. Vam haver d'assumir riscos però vam tenir quatre ocasions molt
clares, de Felipe, Adrian, Vieri i Páez per empatar. Ocasions que normalment
no fallem. El Cambrils, per la seua part, va aprofitar que nosaltres estàvem
abocats  per montar tres contres que haguessin pogut sentenciar. Tot i això
resultat injust en un partit on vam merèixer molt més”. L’Amposta rebrà diu-
mege el Morell. L’equip té 3 punts, per la impugnació del Batea.

L’Amposta cau a Cambrils

SEGONA CATALANA. MEREIxIA MéS (1-0)

L'Alcanar va assolir la tercera victòria, en la tercera jornada. Va ser al camp del Godall (1-4), en el derbi
del Montsià. El partit va començar sent igualat i el Godall es va avançar arran d'una genialitat de Xescu.
Des d’uns 25 metres, va controlar la pilota, es va orientar i sabia que el porter estaria avançat. Gran gol.
De Crac. Amb l'1-0, el Godall va jugar més replegat i l'Alcanar dominava. S’arribava al descans i els locals
conservaven l’avantatge. Però l'empat canareu va produir-se arran d'una jugada desafortunada dels go-
dallencs, del porter Aleix, que Adrià Valsells va aprofitar per marcar. El gol va fer mal al Godall que poc
després va veure com arran d'un córner, el visitant De la Torre assolia l'1-2. Cop dur. A la represa no va
haver-hi molta història. El Godall ja no va poder entrar en el partit. I arran d'un altra acció a pilota aturada,
Pau Castillo va marcar l'1-3, a la sortida d’una falta, rematant sol al segon pal. No va poder existir la re-
acció local i De la Torre, també a partir d'una jugada a pilota aturada, d’un córner, va fer una rematada
que fou l'1-4. Joan Subirats, tècnic del Godall, ho resumia dient que “les accions a pilota aturada ens van
sentenciar. Haurem de millorar molt defensivament, en aquest aspecte”.

El Camarles va assolir la segona victòria seguida, al camp del Roda (1-4). Segons el tècnic Xavi Cid, “vam sortir molt posats, pressionant i així, al primer minut, Aleix
va fer el 0-1. El partit fou intens i el Roda, a la primera meitat, va equilibrar-lo amb un joc directe buscant a Cuenca i aprofitant les segones jugades. Vam perdre una
mica el control i ens van empatar arran d’un gran tret. La pilota va anar per l’escaire. A la represa, amb els canvis, van entrar Robert i Raul, vam tenir molta profunditat.
I ja vam dominar completament. Penso també que ells van baixar el nivell fisic. Una acció de Raul fins la línia de fons va rematar-la Ferreres i el porter va evitar-la. Vam
insistir, tocant i jugant, i una altra jugada per banda va originar una centrada que Robert, des del punt de penal, va culminar amb un magnific gol. Aleix, amb molesties,
va haver de substituit. Pau va entrar i va aportar més solidesa a la zona ampla. Vam seguir amb el control d’un partit que ja s’estava trencant i Edgar, en una contra, va
creuar gairebé tot el camp, des de l’àrea nostra, i va marcar l’1-3. Vam ser superiors a la segona meitat i, a més del quart gol, que va aconseguir Ferreres, encara vam
tenir altres opcions. Vam fer un partit complet en el que vam anar de menys a més. Important guanyar fora i seguir creixent com a equip”. 

L'Alcanar s’imposa al camp del Godall (1-4)

El Camarles
no dóna

opció a la
represa

3A CATALANA. LA CLAU FOREN ELS DOS GOLS EN 5 MINUTS, POC ABANS DEL DESCANS

La Sénia va golejar el Vendrell (4-0) i és un dels 3 equips
que han guanyat els 3 partits. Segons el tècnic Serrano,
“va ser un partit bastant disputat, sobre tot la primera
meitat i els primers minuts de la segona. Seguim en la
dinàmica dels primers partits, jugant amb molta serietat i
aprofitar els recursos ofensius que tenim per crear oca-
sions i fer gols. Callarisa va marcar (10’) un gol que va ser
important, tot i que el partit va continuar obert i igualat”.
A la represa, Monforte va entrar per banda esquerra i la
Sénia va fer forat per allí. Ell va fer el 2-0. “Llavors, el Ven-
drell ja no va pressionar tant i es va desordenar. Nosaltres
amb espais, vam poder crear altres ocasions, fent Callarisa
dos gols més”, deia Serrano. L’equip és un dels líders: “sa-
bem que és anècdotic, però és important haver sumat les
tres victòries per la confiança. Hem de seguir treballant,
partit a partit,en la línia d’aquestes jornades inicials”. 

La Sénia supera el Vendrell i ja
es la revelació de l’inici de lliga

4-0. 3 VICTòRIES. HAT TRIC DE CALLARISA

El Batea va perdre contra el Torreforta. “La
primera meitat fou igualada, però amb més op-
cions nostres. No obstant, el Torreforta es va
avançar amb gol de Maireles, al darrer minuts
Vam acusar-ho perquè a l’inici de la represa, el
Torreforta va marcar dos gols seguits, un amb
un tret que va desviar un jugador nostre i l’altre
de penal. Però amb el 0-3 es va veure la millor
versió del Batea, liderat per Jordi Vilanova. Ell va
fer l’1-3. Acte seguit (60’), Escoté, arran d’un
córner, va establir el 2-3. Llavors, fins el final,
vam tancar el rival a la seua àrea. L’equip va
pressionar i, encoratjat per l’afició, va poder em-
patar amb un penal no xiulat  i una rematada al
pal. Malgrat la derrota, bones sensacions per la
reacció, tot i que ja va ser tard i amb el 0-3”.

El Batea reacciona tard i
perd amb el Torreforta (2-3)

DEBUT DE MARC VILARROYA (CAMARLES)

GRAN SEGONA MEITAT DE L’EQUIP DE xAVI CID, AL CAMP DEL RODA (1-4)

La lliga de les sorpreses
Dos històrics estan cuers, la cava i Morell. Un líder sorpresa La Sénia, jun-
tament amb el Cambrils i Gandesa. Ens espera una lliga plena de sorpreses.
Veig molta igualtat en els partits.
Aquest Catalònia ja comença a carburar amb un Aleix per qui no passen
els anys: dues dianes. La clau, segons el mister Nando Garcia, és "esforç i
treball". La Sénia està imparable: tres jornades i 9 gols. I jugant millor que
a la Tercera catalana. Aquest equip no baixarà. L’Ulldecona, amb dues
errades, li va donar el triomf al Gandesa que, com tots els anys estarà a la
part de dalt. Torna a tenir molt bona pinta. Segon gol del juvenil Enric.
Cambrils-Amposta, protagonistes els porters. 
La meva pregunta és perquè estava Vieri a la banqueta: "Hi ha moltes
variants a l'equip", em diuen. Camarles agafa ritme: segona victòria i amb
Robert i Teixidó decisius a la segona meitat. Gandesa, Camarles i
Amposta, La Sénia i Ulldecona pinten bé sol tres dubtes: la Cava,
Catalònia i Batea.

JOAQUIN CELMA
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Era un dels partits destacats de la jornada. I no va decebre. L’Ampolla va acabar guanyant 2-1 al Móra
la Nova. Segons Enric Alaixendri, tècnic de l’Ampolla, “partit molt disputat, sobre tot a la primera mei-
tat, amb ocasions repartides i també el domini. Ens vam avançar amb gol de Samu i vam tenir altres
opcions, així com ells, a la contra. Ens van empatar en el darrer minut de la primera meitat. Per a mi,
va poder haver falta prèvia al jugador nostre. A la segona meitat, vam pressionar amb més intensitat
i la veritat és que vam dominar molt més i vam crear oportunitats clares, fins que Gallego, de falta di-
recta, va fer el 2-1. Va ser, en general, un gran partit entre dos grans equips”. Albert Lizaso, tècnic
del Móra la Nova, deia que “va ser un gran partit dels dos equips. Primera meitat molt igualada, amb
ocasions pels dos equips i domini altern. Crec que l’1-1, al descans, era just. No obstant, a la segona
meitat, durant els primers 25 minuts, l’Ampolla va ser superior. Arran d’una falta, per a mi, inexistent,
ens van fer el 2-1. El partit es va igualar però, tot i lluitar fins el final, no vam poder empatar”. Lizaso
afegia que “l’Ampolla, si juga així, serà el campió de la categoria. Crec que és el millor equip del grup.
I nosaltres vam estar a l’alçada. Tot i la derrota, estic content del treball”. 

L’Ampolla guanya el Móra la Nova amb gol de Gallego

3A CATALANA. UN GRAN PARTIT (2-1)

L’Aldeana va guanyar el Vilalba i ja té 7 punts (2-0). Segons Bartolo, tècnic aldeà,
“en general, va ser un altre gran partit de l’Aldeana, ben posats i fent bones transi-
cions, dominant, però amb dificultats a la primera meitat per poder crear més ocasions.
A la represa, d’entrada, el Vilalba es va obrir i va arribar però, amb els minuts, vam do-
minar i els vam tancar. Ens va costar fins que Vizcarro va marcar l’1-0. I, acte seguit,
Reverté, jugador que va ser clau per desatascar el partit, va fer el 2-0”. Bartolo afegia
que “ens va costar perquè davant vam tenir un equip ordenat defensivament, com ho
són els de Cotaina”. Miquel Cotaina, tècnic del Vilalba, explicava que “l’Aldeana, a la
primera meitat, va dominar més però nosaltres, ben posats, vam contarrestar-ho. A la
segona, en els primers minuts, vam fer tres arribades amb possibilitats, sobre tot una
molt clara. Amb els minuts, l’Aldeana va recuperar el domini i nosaltres vam baixar la
intensitat defensiva. I en pocs minuts ens van fer els dos gols”. La manca d’efectius
que té encara el Vilalba l’acusa a partir del minut 70 de partit.

L’Aldeana segueix creixent

2-0. VA VèNCER AL VILALBA. GOLS DE VIZCARRO I DEL DESTACAT: REVERTé

L'Arnes va guanyar el primer partit de la seua història a
Tercera catalana. Va ser a Roquetes (2-3). Els arnerols es van
posar aviat amb el 0-1, amb un gran gol de Nil. El Roquetenc
va començar molt passiu. Al minut 16, un altre gran gol, ara
d'Adri, amb tret des de 35 metres, fou el 0-2. El Roquetenc,
fins el descans, va reaccionar i va tenir diverses ocasions. Però
també va tenir-les l'Arnes, amb espais a la contra. A la repre-
sa, però, en cinc minuts, el local Camarero va empatar amb
dos gols que van esperonar als de Roquetes. Amb el 2-2, el
partit va fracturar-se. El Roquetenc va poder marcar el 3-2
mentre que l'Arnes també avisava a la contra. Del 3-2, amb
una doble ocasió local, es va passar, acte seguit, al 2-3, gol
de Raul. El partit estava trencat. El Roquetenc va insistir fins
el final i va gaudir de dues opcions, a més d'un gol anul.lat a
Roger Turch per fora de joc. Una decisió de l'àrbitre que va
ser molt protestada per l'afició local.

Primera victòria de l’Arnes

FINAL AMB POLèMICA PEL GOL ANULAT AL ROQUETENC

El Pinell va empatar, a casa, contra el Perelló (1-1). Segons
Blai, delegat del Pinell, “bon partit dels dos equips. La pri-
mera meitat fou molt igualada, amb poques ocasions. A la
represa, aviat, el Perelló es va avançar amb un gol protestat
per un possible fora de joc. Amb el 0-1, el partit es va obrir.
Vam insistir i en els darrers minut, amb un gran gol de Ro-
bert, va arribar un empat que fou el resultat més just”. Mo-
linos, del Perelló, deia que “primera meitat igualada, però
amb més sensació de perill per part nostra. A la represa,
Oriol Cid va marcar aviat el 0-1. Teníem el partit controlat
amb multitud d’ocasions per a decidir. No vam fer-ho i a da-
rrera hora ens van empatar”. Molinos afegia que “estic molt
content de l’actitud i el treball, però vam acabar amb sensa-
ció que havíem perdut dos punts”. El Perelló té les baixes de
Vicent, Eric i Raül Arroyo. El Pinell rebrà diumenge el Mas-
denverge que ha demana canviar l’ordre del partit. 

El Pinell empata a darrera hora

CONTRA UN PERELLÓ QUE S’HAVIA AVANÇAT (1-1)

Corbera i S. Bàrbara van empatar sense gols (0-0). Segons
Arturo Àvila, tècnic del Corbera, “va ser un partit amb molt
de migcampisme i amb poques opcions. Fou molt travat en
general, amb moltes faltes que van interferir en la continui-
tat del joc. Però també he de dir que s’hagués pogut decidir
amb un gol anul.lat al Corbera, incomprensiblement, al mi-
nut 65. Penso que va ser un duel entre dos equips forts de-
fensivament però que en l’aspecte ofensiu no van estar en-
certats per a poder crear ocasions. Tot i el gol anul.lat, penso
que el resultat és just”. Segons Cantó, del S. Bàrbara, “partit
molt travat, amb poques ocasions, i molta lluita al centre del
camp. Nosaltres en vam tenir una de Pep Montesó a darrera
hora. I el Corbera va poder marcar amb una jugada que fou
invalidada per fora de joc. I un possible penal que va recla-
mar. Foren dues jugades dubtoses. No obstant, penso que
va ser partit de 0-0”. 

Empat sense gols a Corbera

DAVANT DEL S. BÀRBARA

El R. Bítem va vèncer l’Ametlla (2-1). Segons Parra, del R.
Bítem, “va ser un bon partit entre dos equips que intenten ju-
gar. La Cala es va avançar culminant Rullo una contra. Va ser
important empatar poc després amb un gran gol de Sergi Bel,
des d’uns 40 metres, gol per l’escaire. I abans del descans, Da-
ni, amb assistència de Sergi, va aconseguir el 2-1. A la represa
van haver-hi alternatives. Si bé nosaltres vam tenir ocasions,
amb una jugada de gol anul.lada, ells també en van fer i van
poder empatar a darrera hora. Victòria molt treballada davant
d’un molt bon equip”. Subi, de l’Ametlla: “partit igualat en el
que vam començar bé, fent el 0-1. Ells amb un gran gol ens
van empatar. Vam passar una fase en què ens va costar sortir
del darrera. I ens van fer el 2-1. A la represa, amb els minuts,
el joc es va travar. Havíem fet un pal i al final vam tenir pos-
sibilitats. Ells també van tenir-ne, i se’ls va anul.lar un gol. El
més just era un empat. Content del treball de l’equip”. El da-
vanter Luis Alfonso va debutar amb el Bítem. 

El R. Bítem ha de remuntar

L’AMETLLA ES VA AVANÇAR AMB EL 0-1

Josep Maria Piqué, tècnic de l’Olímpic, deia que “va ser un partit
fluix per part nostra. El Sant Jaume va jugar bé i va merèixer la victò-
ria”. Piqué afeia que “ens està costant molt. Ens falta jugar amb la in-
tensitat adequada. No culpo als jugadors. Jo assumeixo la responsa-
bilitat. Potser és la falta d’experiència meua com a entrenador la que
fa que no estigui transmetent aquesta intensitat a un equip que té
qualitat però que li falta ser més agressiu. Espero que puguem millorar
en aquest sentit”. Es la tercera derrota dels morencs. Anton Flores, del
S Jaume, deia que “partit molt treballat per part nostra contra un
equip que intenta jugar a futbol i que, si segueix així, se’n sortirà. El
partit es va posar bé aviat. Eric, amb una falta per l’escaire, va fer el
0-1. Vam saber portar el partit on ens convenia, excepte els darrers
minuts del primer temps en què vam tenir alguns desajustos. Al des-
cans vam rectificar-ho, i a la represa ens vam trobar còmodes, vam
estar més junts i vam controlar millor el partit i, a la contra, vam tenir
opcions fins que Miguel va marcar el 0-2. L’equip, amb l’ofici que ha
guanyat els darrers anys, ara està més compensat i progressa”.

El Sant Jaume s’impulsa

VA VèNCER AL CAMP D’UN MINVAT OLIMPIC (0-2)

El J. i Mara va guanyar un Masdenverge que per
les reformes a la gespa del seu camp està jugant
de visitant.  Segons Ito Galve, del J.i Maria, “el
partit va començar molt travat. Però amb els mi-
nuts, vam dominar i vam tenir ocasions clares.
Però no vam marcar, quan podíem haver arribat al
descans amb un 3-0. A la represa, aviat, un gran
gol del Masdenverge fou el 0-1. Però llavors vam
ser més efecitius i en la primera ocasió, Rullo va
assistir a Lucero que va marcar l’1-1. Posterior-
ment, Soufine va fer el 2-1. Per a mi, era posició
correcta, tot i que ells van protestar. El partit es va
travar i no va tenir massa ritme fins el final”. Des
de Masdenverge: “partit igualat, amb més oca-
sions del J. i Maria al primer temps, i en el que ens
van remuntar al segon. Amb el 2-1, vam estar un
xic nerviosos. No obstant, l’empat el mereixiem”

Es fa fort a l’Aube

EL J I MARIA GUANYA EL MASDENVERGE (2-1)

Molta igualtat
Aquesta temporada no hi hauran sorpreses. Els candidats pels que vaig apostar a principi de la temporada estan tots en el pòdium dels primers classificats. L’Ampolla segueix
ferm i va guanyar un Móra la Nova que va perdre el seu primer partit. El Remolins-Bítem va guanyar per la mínima davant d’una Ametlla que va fer una bona sensació. 
Va ser una jornada on els marcadors reflectiren la igualtat que hi haurà en aquesta categoria. 4 partits guanyats per la mínima, dos empats, dues victòries per 2-0 i només
un resultat ampli, l’1-4 del derbi Godall-Alcanar, un duel en el que l'equip local no va tenir el seu dia i va encaixar 3 gols a pilota aturada. Dels ascendits, l’Arnes va guanyar
el seu primer partit i el Masdenverge va tornar a avançar-se en el marcador però va tornar a perdre. L’Olímpic, en la passada temporada, va fer una segona volta molt
fluixa. En aquesta no ha començat bé. Zero punts. El S. Jaume, de moment, torna a ser l’equip revelació: "Fa tres anys que es va iniciar el projecte i l’equip té més ofici i
les altes han donar més equilibri", diu Antón el seu míster. Fins ara, només estan clars els equips de la part de dalt. Per baix veig molta igualtat i encara és aviat per apostar
pels que baixaran. Novetat a S. Bàrbara. Nico començarà aviat a entrenar. I Ivan Abat debutarà al Jesús i Maria després de la seva sanció.
1A CATALANA: dels 18 jugadors que estaven convocats aquesta setmana a la Rapitenca, només repeteixen de l’any passat: Josué, Marqués, Forés, Raul, Oriol Vallespí i
Sergi José. Molts canvis en aquest equip que, de moment, no té sort. No ha sumat cap victòria però té una plantilla de luxe. El Tortosa va jugar millor aquesta setmana i
per a mi el millor fitxatge ha estat Ion, cada jornada destaca. Curiós: dels 4 representants de Tarragona, la plantilla amb menys quantia és la del Vilaseca. I és l'únic equip
tarragoní que ha guanyat en tres jornades. 

L’opinió de Joaquin Celma
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El CB Cantaires Tortosa va caure enfront el CB
Tarragona per 63-60 en el 3er partit de la 1era fase de
classificació de Lliga Catalana EBA, on ha passat a la
següent eliminatòria el CB Valls.
Partir de cara i creu. La creu fou una primera part molt
fluixa de l'equip tortosí, sense convicció defensiva,
desencert amb l'atac-tir exterior i un CBT que s'ho va
creure jugant amb molta intensitat defensiva i molt
d'encert en el tir exterior. 
La cara va ser la segona part. L'equip tortosí va sortir
amb una altra actitud defensiva. Va haver de recòrrer
a la defensa en zona tot el que va restar de partit per
poder aturar el joc dels tarragonins. El CBT es va
col.lapsar en atac i Kiliam Riverol va liderar a l'equip en
la remuntada. A darrera hora, el CB Cantaires va dis-
posar de 3 pilotes per poder capgirar el marcador però
el desencert va fer que la balança es decantés al costat
dels tarragonins.

Inici de lliga
El proper cap de setmana s'inicia la lliga regular contra
el CB Masnou “esperant que aquests partits hagin
pogut servir per ajustar els engranatges de l'equip”.

Derrota contra elCBT

CLUB BÀSQUET CANTAIRES LES VINYES DEL CONVENTHANDBOL CLUB PERELLÓ (17-17)

Bones sensacions en el debut, 
contra el Canovelles 

El sènior femení de l’Handbol Club Perelló va empatar, a casa, en el debut en la Lliga
catalana, contra el Canovelles (17-17). Un partit en el que, després dels dubtes inicials,
l’equip es va posar dins del partit, millorant en l’aspecte defensiu davant d’un experi-
mentat rival. L’1-4 inicial es va remuntar, arribant al descans amb dos gols d’avantatge.
A la represa, les barcelonines van començar amb molta fermesa i van capgirar el mar-
cador. Però la reacció perellonenca, en defensa i amb bones transicions i eficàcia ofen-
siva, les va portar a obtenir un parcial de 9-7 que permetia igualar el marcador fins el
17 a 17 final. Bona valoració del primer partit, davant d’un rival d’entitat. 

4A CATALANA

DEMÀ DISSABTE 24 DE SETEMBRE

El 1er. TORNEIG EMMA GARCIA CURTO "10" es celebrarà demà dissabte dia 24 de
setembre al Pavelló Municipal d'Amposta. Estarà format per 2 esdeveniments. En pri-
mer lloc, s'enfrontaran en format de triangular, tres dels millors equips catalans feme-
nins 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.BAR-
CELONA, 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.GRANO-
LLERS). “Un homenatge a la nostra EMMA GARCIA CURTO, que esperem disfruteu
tothom. Us esperem demà a partir de les 16h. al nostre Pavelló”.

I Torneig Emma Curto “10”

El Tivenys és el primer lí-
der de la temporada, a la
Quarta catalana ebrenca,
després de guanyar per 7-1
al Perelló en la primera jor-
nada. Segons David Mon-
tardit, president de la UE Ti-
venys, “ens va costar entrar
en el partit, fins el minut 40
no vam poder obrir el mar-
cador, amb gol de Pere. A la
represa, als 10 minuts, Pere
va fer el 2-0. Posteriorment,

en pocs minuts, Ferreres, Iz-
quiano i Pere van ampliar
l’avantatge. El Perelló, apro-
fitant una indecisió nostra,
va marcar. Al final, Ferreres i
Pere van tancar el resultat”.
Destacar el debut d’Ignasi a
la banqueta. I que Pere va
fer 4 gols. 

El debi de la Ribera, entre
el filial de l’Ascó i el Flix va
acabar amb victòria local (4-
2). Segons Jordi Roca, tècnic
asconenc, “un partit amb
alternatives, igualat fins que
vam poder sentenciar amb
el 4-2. Fins llavors, el Flix va
estar molt posat i el resultat
era incert. Victòria molt tre-
ballada”. Narcís, tècnic del
Flix, explicava que “hem de

millorar, principalment en el
defensiu. Fins el quart gol
de l’Ascó vam estar vius, i
amb possibilitats. Però ells,
efectius, van decidir amb el
4-2”. El  Catalònia B va vèn-
cer a Benissanet on va haver
de remuntar (1-3).  Sisco
Paredes, tècnic jesusenc, in-
dicava que “als 10 minuts,
arran d’un cessió enrera, la
pilota va fer-li un mal bot al
nostre porter i el Benissanet
va marcar l’1-0. Vam reac-
cionar a l’inici de la segona
meitat amb el gol de Ma-
madou i, posteriorment,
arran d’una falta, Víctor Pa-
nisello va fer l’1-2. I després
Anselm va sentenciar. Con-
tent de l’equip i com es va

adaptar al partit. Lamentar
la lesió al colze d’Oriol”.  

El Deltebre, amb dos gols
de David Rovira, va vencer
el Ginestar (3-2). Segons
Poley, tècnic del Ginestar,
“vam començar prou bé,
però, amb els minuts, ens
vam partir, i el Deltebre
quan recuperava pilota ens
va fer mal, amb dos gols.
Primera meitat nostra molt
dolenta. A la represa vam
millorar, tot i que, aviat, de
falta, ens van fer el 3-0.
Vam reaccionar i arran de
dues faltes, Pinxo i Bertolin
van marcar. Vam tenir op-
cions per a poder empatar.
També el Deltebre per fer el
quart. Una part per equip,

penso que l’empat era el
més just”. El porter Picon
estava sancionat. Va fer de
porter el jugador, David.
L’Ebre Escola, per la seua
part, va guanyar 3-1 el Ba-
tea B. I per últim, el derbi
entre els filials de l’Amposta
i de la Rapitenca fou un al-
tre partit entre dos dels can-
didats a l’ascens. Una festa
del futbol de la categoria
amb més de 400 persones al
camp i aficions entusiastes
al costat dels seus equips. La
primera meitat, tot i les op-
cions locals a l'inici, amb re-
matada al pal, va ser, amb
els minuts, dels rapitencs
que van gaudir de diverses
aproximacions amb perill.  A

la represa, l'Amposta va
pressionar molt més amunt i
va tancar a la Rapitenca al
seu camp. Els ampostins van
avisar en diverses jugades,
amb possibilitats de marcar.
Però, amb el duel ja fractu-
rat, la Rapitenca, amb es-
pais, va tenir ocasions clares
a la contra. El partit podia
anar d'un costat a l'altre en-
tre dos equips que van jugar
a un ritme de categoria su-
perior. 

En temps afegit, una ju-
gada local per la dreta, cen-
trada de Rosales i control i
execució de crac de Maque-
da que, com Rosales, acaba-
va d'entrar al camp. 1-0 i lò-
gica euforia. 

CICLISME. DIUMENGE

EN UN MINUT

*I OPEN DE TAEK-
WONDO CIUTAT D’AL-
CANAR: 

Demà dissabte, 23 de
setembre, se celebrarà, al
pavelló municipal d’es-
ports, el I Open de Taek-
wondo Ciutat d’Alcanar.
En aquesta primera edició
participaran prop de 300
taekwondistes d’edats
compreses entre els 3 i els
14 anys, procedents de
diferents clubs de Cata-
lunya, Terol, País Valen-
cià. El campionat està or-
ganitzat pel Club
Taekwondo Atencia d’Al-
canar i compta amb la
col·laboració de la regido-
ria d’Esports de l’Ajunta-
ment. Aquesta competició
és la primera d’aquestes
característiques que té lloc
a Alcanar. El campionat
disposarà de 4 pistes de
combat amb sistema
electrònic, per a les cate-
gories infantil, pre-cadet i
cadet, a banda d’una pista
més per a les categories
d’exhibició destinada als
més petits i inexperts.

Les competicions tin-
dran lloc en horari partit,
de manera que durant el
matí de dissabte està pre-
vista la participació dels
taekwondistes més petits
i, a la tarda, les de les ca-
tegories cadet.

L’organització de l’es-
deveniment espera que el
I Open de Taekwondo
Ciutat d’Alcanar siga un
èxit.

(Notícies de  Canal Terres de

l’Ebre/ ebredigital.cat)

El derbi de filials,
Amposta-Rapitenca, va

concentrar més de 
400 persones (1-0)

Derbi

Més notícies
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JOAQUIN CELMA

*Un important exdirectiu d'un equip ebrenc no anirà a veure el seu equip fins que l'actual
president del seu club deixi el càrrec.
*La setmana passada, Baltasar Capera, segon tècnic de la Cava, va estar al programa de
Michel, a Canal Terres de l’Ebre. Potser es va malinterpretar el que va dir? Serà per aquest
motiu o no, però Balta no segueix a la Cava. 
*En la 1a jornada, la Sénia va jugar en un horari gens habitual: a les 12 h. La raó és que
el porter Kevin se n'anava de vacances a les 17 hores. En el segon partit a casa, s’ha man-
tingut l’horari matinal per ser la Verge de Pallerols.
*Tornar a la Rapitenca el porter Raul Jiménez era gairebé com fitxar amb el Barça.
German apostava per Josué i no per Raul, aquest potser va ser el detonant. Ara s’ha fitxat
a Miki (Reus B).
*400 espectadors a 4a catalana, en el derbi Amposta B-Rapitenca B. Més públic que en
algun partit de Tercera divisió. En l’equip rapitenc van jugar 9 jugadors de 19 anys.
*El porter Sergio Auré va ser temptat pel Tortosa, per soplir a Ródenas.
*L’Ulldecona està sondejant el mercat. Ha tingut 3 baixes, dos per lesió, Òscar Benet i
Jack Cid, i la de Toni Ondozabal per motius de treball.
*Oscar Colat torna al futbol com a segon a l’Ascó B, al costat de Jordi Roca.
*El jugador Marc Vilarroya, que arribava del Tortosa al Camarles, només ha aguantat dos
partits. Volia jugar més minuts i se'n va anar al Batea, on va fer un bon partit diumenge.
*La pregunta del milió: Selu ha de ser porter reserva o ha d’alternar amb Eudald?

L’EQUIP TITULAR 
DE LA JORNADA 

RAUL (Arnes)

ROBERT (Camarles)

DILLA (Gandesa)

DAMIÀ  (Ampolla)

SERGI BEL (R Bítem)

REVERTER (Aldeana)
SEBAS (S. Bàrbara)

LUCERO (J i Maria)

ERIC  (S. Jaume)
ALEIX (Catalònia)

CALLARISA (la Sénia)

GOLEJADORS
JUGADOR

Dilla (Gandesa)
Callarisa (la Sénia)
Àlex (Vendrell)
Guirao (Canonja)
Marc Garcia (Cata)
Isaac (Amposta)
Aleix Robert (Cata)
Enric (Gandesa)
Nacho (Ulldecona)
Gerard (Ulldecona)
Monforte (la Sénia)
Robert (Camarles)
Aleix (Camarles)
Marc (Torredem.)
Maireles (Torreforta)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

2A CATALANA
Nº

4 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2
2
2 
2 

GOLS JUGADOR
Agustí (M Nova)
Adrià (Alcanar)
De la Torre (Alcanar)
Camarero (Roquetenc)
Marc Martí (Perelló)
Manel (Pinell)
Robert (Aldeana)
Eric (S Jaume)
Regolf (Ampolla)
Gallego (Ampolla)
Samu (Ampolla)
Dani (R Bítem)
Quim (Roquetenc)
Lucero (J i Maria)
Reverté (Aldeana)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

3A CATALANA
Nº

5 
5 
4 
3 
3 
2
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

GOLS JUGADOR
Pere (Tivenys)
David (Deltebre)
Edgar (Tivenys)
Anselm (Catalònia)
Joan Roca (Ascó)
Eduard (Perelló)
Bertolin (Ginestar)
Dani Robles (Flix)
Mamadou (Catalònia)
Oriol (E Escola)
Gerard (Batea)
Adrià (Tivenys)
Sisco (E Escola)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

4A CATALANA
Nº

4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

GOLS

Dalt: homenatge a Jota pel partit número 300 amb el R.-Bítem. Foto inferior: la
directiva més jove del futbol ebrenc. La de l’Ebre Escola, de 4a catalana. David

Espuny, Lluís Matamoros, Miquel Royo i Pau Jornet amb l'entrenador Eulogio Giné.
Foto de la dreta: 120 anys entre Cosido, Nacho i Aleix, al Catalònia. 

Dels 20 equips de la 3a divisió, només 12 han donat el
pressupost i l’Ascó està al pòdium dels sis grans. En la
lliga passada, li va faltar un home-gol. El màxim artiller

fou Víctor Bertomeu, amb 11 gols. Aquest any pinta
millor amb l'arribada de Sergi Moreno, que ja porta 4
gols, i el davanter Cheikh. Aquest Ascó ens pot donar
moltes alegries, porta quatre jornades guanyant. és un
luxe tenir un equip ebrenc a Tercera divisió, ara de la
Ribera d’Ebre, una vegada s’ha trencat l’hemegonia

d'un representant del Baix Ebre o Montsià.

MIGUEL, L’EQUIP NÚMERO 12

Pobla Mafumet, Llagostera, Cornellà, Vilassar
de Mar, Reddis, Valls, R-Bítem, Tortosa,

Amposta, Rapitenca i Batea han estat els equips
en què ha militat aquest davanter. I la setmana passada
va fitxar per la Cava. Gran davantera: Miguel Reverté,
Mochi i Àngel, que ja jugarà al febrer. 11 equips porta
ja Miguel i segur que la propera temporada estarà amb

un altre.

LA SéNIA I LES IMPUGNACiONS

Després de la primera jornada, la Pobla va impugnar el
partit disputat a la Sénia. El comitè va desestimar la
impugnació. Passada la segona jornada, pel mateix
motiu (ja analitzat pel comitè), el Morell també va

impugnar el partit amb els seniencs....
Crec que s’hauria d’aplicar una nova tecnologia que
detectés el jugador que pot jugar i qui no. S’evitarien

moltes històries per a no dormir.

Top Secret

Equip de la setmana
CF LA SèNIA

ELS APUNTS SÚPER ASCÓ
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Pregunta: Ets profes-
sor de piano. Quines
avantatges propor-
ciona un instrument a
les persones?  
Resposta: Per a mi la
música és una forma
de vida; és un ele-
ment que sempre et
dóna suport estiguis
com estiguis. La
música sempre va en
mi i penso que hi ha
una cançó per a cada
moment.
P: Quin és el millor
consell que t’han
donat els teus pares
respecte el futbol?  
R: Els meus pares no
han sigut mai de
donar-me consells.
Sempre m’han recol-
zat i ajudat amb tot el
que he necessitat,
però mai m’han
intentat corregir
desprès d’un partit o
un entrenament, i és
un fet que els hi agra-
eixo molt. Han vist
des de ben petit que
sóc feliç jugant a fut-
bol i per a ells és el
més important.
P: El teu lema. 
R: Fes el que et faci
feliç respectant la feli-
citat dels altres.
P: Què és el més
humà que has viscut
en un terreny de joc?
R: Va ser com entre-
nador. Un nen va
fallar un penal i es va
posar a plorar. El
mateix porter que li
havia aturat el penal
va anar a consolar-lo.
Hem d’aprendre molt
dels nens.
P: Eres colecionista de
algo?
R: Col·lecciono
imants de nevera dels
llocs on viatjo.
P: Tres plaers?
R: Amics, música i
viatjar.
P: Explica’ns una
anècdota de la teva
experiència esportiva:
R: La millor, sense
dubte, va ser l’ascens
de preferent a lliga
nacional en categoria
juvenil amb el CD
Tortosa.
P: I una mala cos-

tum?
R: Canviar-me molt
lentament i ser l’últim
en dutxar-me desprès
dels entrenaments i
partits.
P: Moment màgic del
dia? 
R: Quan acabo la
feina i m’assento al
piano. També desta-
caria una dutxa d’ai-
gua ben calenta
desprès d’entrenar a
ple hivern. 
P: Imagina que s’aca-
ba el món en una set-
mana, que faries? 
R: Intentar viatjar
amb les persones que
m’importen.
P: El fracàs no exis-
teix, tot és aprenen-
tatge: 
R: Tot està en funció
de com t’ho emprens,
si t’enfonses sí que és
un fracàs. S’ha d’in-
tentar analitzar l’oco-
rregut i aprendre dels
errors per intentar no
tornar-los a cometre.
P: Que t’agrada més
llegir: l’Sport, Més
Ebre o Play Boy? 
R: No m’agrada gaire
llegir la premsa, pre-
fereixo els llibres. Val
a dir, però, que el
Més Ebre el llegeixo
totes les setmanes.
P: Com va ser el teu
inici en el futbol i per
què? 
R: Els meus pares em
van apuntar al CD
Roquetenc amb 4-5
anys i recordo que
entrenàvem els dis-
sabtes al matí al camp
de terra. Amb alguns
jugadors hem tornat
a coincidir al primer
equip.
P: Resumeix la teva
trajectòria. 
R: Vaig començar al
CD Roquetenc al qual
vaig estar fins a
infantil de segon any.
Al final d’aquella
t e m p o r a d a ,
Guillermo Camarero
em va trucar per anar
al cadet preferent del
CD Tortosa, club al
que vaig estar nou
temporades amb un
ascens a lliga nacional

i jugant més de 100
partits amb el primer
equip. El darrer any
no vaig comptar gaire
per a l’entrenador, i al
final de temporada
em van dir que no em
renovaven. Llavors
vaig parlar amb
Miquel Cotaina per
anar a l’Ampolla on
vaig jugar una tem-
porada. Desprès d’a-
questa experiència,
vaig decidir tornar a
casa aprofitant que
Subi em va trucar. I
fins al dia d’avui.
P: Quins són els teus
millors entrenadors?
R: De tots aprens
alguna cosa i els
nombraria un per un,
però m’agradaria
destacar els que van
apostar molt per mi:
és el cas de Guillermo
Camarero pare, que
em va donar l’opor-
tunitat de jugar a pre-
ferent; Sergi
Domènech, que em
va fer debutar amb el
primer equip del
Tortosa sent juvenil
encara i, per últim,
Miquel Cotaina, que
em va ajudar a recu-
perar la confiança
amb mi mateix.
P: Entens als entrena-
dors? 
R: En general sí, però

sempre n’hi ha algun
que no saps per on
agafar-lo. Entenc que
és molt difícil portar
20 jugadors i tenir-los
a tots contents i per
això s’ha de valorar la
seva tasca. A més,
sacrifiquen moltes
hores (al camp i a
casa) i normalment
no és té amb compte.
P: Que és el que no
t’agrada dels entre-
nadors? 
R: Que no vagin de
cara per dir-te les
coses. Crec que és
molt important la
comunicació i parlar
en el vestidor perquè
tot funcioni.
P: Quin és el millor
record d’un entrena-
dor? 
R: Recordo amb molt
de carinyo les moltes
xerrades i els
moments que vaig
viure amb Guillermo
Camarero pare.
P: Explica’ns el millor
consell que t’ha
donat un entrenador. 
R: Confia amb tu i
anirà tot bé.
P: Quina frase mai
oblidaràs d’un entre-
nador? 
R: “Con la palanca
que tienes apunta a la
cara del portero que
seguro que se apar-

ta”.
P: Per què creus que
els entrenadors de
vegades no confien
en els joves? 
R: No crec que sigui
per falta de con-
fiança, sinó que cada
cosa té el seu temps.
De vegades es per-
den jugadors per
posar-li massa pressió
a sobre quan no
estan preparats per
tindre-la. Però també
penso que cal ser
atrevit i apostar pels
joves.
P: Quin és el millor
jugador de les Terres
de l’Ebre amb el que
has jugat? 
R: El millor tècnica-
ment: Marc Alegre; el
més complert:
Cristian Ventura.
P: El principal no és
tenir grans jugadors
sinó tenir el millor
equip? 
R: Les dues coses són
importants i l’equilibri
entre elles fan que
l’equip funcioni.
P: Si un infant et
demana que li donis
un consell per a ser
un gran jugador, quin
seria?  
R: Confia en tu
mateix i fes servir el
cap (pensar).
P: Com definiries què

significa futbol? 
R: És una de les coses
més importants dintre
de les menys impor-
tants. 
P: Regla que canvia-
ries? 
R: Al futbol base
prohibiria xutar direc-
tament a porteria des
de la sacada inicial. 
P: Recordes la frase
més bonica que t’ha
dit un rival? 
R: M’encantaria jugar
amb tu.
P: Per què el futbol es
viu amb tanta intensi-
tat a l’Ebre?
R: Perquè ens conei-
xem gairebé tots i
tenim una rivalitat
sana entre nosaltres.
Dintre del camp
volem guanyar-nos,
però el millor és anar
a fer la cervesa a l’a-
cabar el partit.
P: A quin jugador de
primera divisió et
sembles? 
R: (jeje). Diuen que a
Piqué perquè m’agra-
da anar a l’atac però
no m’agraden gens
les comparacions.
P: De quin equip ets?
R: Del Barça i del
Roquetenc
P: Els jugadors acos-
tumen a ser egoistes,
tu ho ets?
R: No m’hi considero
gens, i sempre inten-
to mirar el benefici de
l’equip abans que
l’individual. Potser
altres no opinen el
mateix però això és el
que intento.
P: Tens algun ritual
abans dels partits?
R: Abans de cada
partit sempre escolto
una última cançó. Si
guanyem, la setmana
vinent la torno a
escoltar. Si perdem la
canvio.
P: Com afecta al teu
estat d’ànim el perdre
un partit? 
R: Normalment li
pego voltes intentant
veure les errades tant
a nivell col·lectiu com
individual, però sola-
ment em dura el
mateix dia. A l’en-

demà intento des-
connectar i començar
amb la ment clara la
setmana.
P: En el cas de perdre,
com desconnectes? 
R: Amb els amics o al
piano.
P: Quin partit mai
oblidaràs? 
R: Un partit amb el
juvenil del Tortosa
que vam empatar 2 a
2 contra l’Espanyol a
l’estadi.
P: I el més calent?
R: En recordo dos. Un
a Terrassa amb el
juvenil del Tortosa on
a l’acabar el partit va
haver una batalla
campal, i un a
Tortosa amb el pri-
mer equip contra la
Gimnàstica Iberiana
on va haver una bona
batussa a la grada.
P: Consideres que és
bo i necessari que us
donin ‘canya’ per a
ser millors? 
R: Depèn de cada
jugador, cada perso-
na és un món. En el
meu cas, si l’entrena-
dor em crida no em
beneficia en res. No
m’agrada gens que
em cridin i em perju-
dica. Prefereixo que
em diguin el que
volen de mi ben dit, i
si no ho compleixo ja
em posaran a la ban-
queta.
P: Explica’ns un anèc-
dota amb un àrbitre: 
R: Tinc molt bon
record de Manolo
Luna, al que recordo
agafar la pilota per
ensenyar a fer el
llançament de banda
a un jugador. Posava
per davant l’aprenen-
tatge i la formació
dels nens abans que
el futbol, i és un fet
molt destacable.

By: Joaquin Celma

XX

AVUI:  MAIKEL FERNÁNDEZ

PROPER: 

JORDI TOMÀS

El pianista del Roquetenc
‘LA MÚSICA ÉS UNA FORMA DE VIDA’

By: Joaquin Celma
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VALORACIÓ

INGREDIENTS PER A 4 PERSONES:
·  150 g de llenties vermelles pelades
·  1 ceba 
·  1 porro 
·  3 pastanagues 
·  2 tronxos d’api 
·  2 grans d’all
·  1,5 litres de brou vegetal o aigua
·  4 cullerades soperes d’oli d’oliva i sal 

ELABORACIÓ
Comencem per sofregir amb l'oli a l’olla on es farà la sopa,
la ceba pelada i tallada fina i les pastanagues pelades i ta-
llades a rodanxes. Quan la ceba comença a agafar color, s’-
hi afegeix el porro net i tallat a rodanxes i l’api net i tallat fi,
i es deixa coure uns 5 minuts. S’hi afegeix la meitat del
brou, es rectifica de sal i es cou uns 15 minuts.  Passat
aquest temps es tritura.  S’hi afegeix la resta de brou i les
llenties, i es deixa coure uns 20 minuts fins que les llenties
siguin cuites. Suggeriment: Si us agrada el picant, es pot
posar un bitxo al sofregit. També es pot decorar cada plat
amb julivert o coriandre picat.

Sopa de LlentiesLes llenties ver-
melles és la
varietat que té
una major
digestibilitat ,
perquè no té la
pell. Se sol usar
en cremes, per-
què es desfà.
Controlar el
temps de coc-
ció. El fet que
porti pebre, també ens hi ajudarà a dige-
rir. Val la pena provar la tolerància indivi-
dual a aquelles persones que normalment
no prenen llenties, per digestions pesades. 
És un plat molt nutritiu i complet, si afe-
gim un grapat d’arròs mentre es cuina o
l’acompanyem amb  pa. No faria falta
menjar proteïna d’origen animal en aquest
àpat. La quantitat d’oli d’oliva és la reco-
manada per a quatre persones. 
És un plat que ve molt de gust de prendre
ara que just hem encetat la tardor.

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

SECCIÓ PATROCINADA PER:

PASSATEMPS

TEATRE

SOLUCIÓ

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

MÉS EBRE 
RECOMANA

Àries
20/3 al 19/4

El trànsit de Venus pel teu signe reflecteix que
està millorant la teva vida amorosa i poder de
seducció. Respecte a la teva salut, has d’evi-
tar els canvis de temperatura bruscs.

Venus transitant per la teva casa dotze et
convida a estar més en contacte amb el teu
món emocional. Una sortida al camp és
recomanable a fi de poder relaxar-te.

Taure
20/4 al 19/5

Avui et mostraràs selectiu, tant en l’amor
com en la teva vida social. Respecte a la
salut, has d’aprendre a distingir el que et per-
judica del que no. 

El trànsit de Mart per la teva casa vuit revela
que vius un període de major exigència emo-
cional. Pensa que un dia estressant necessi-
ta equilibrar-se amb el temps de descans.

Bessons
20/5 al 21/6

En l’amor viuràs intensament cada sentiment
i moment. Potser hauràs d’enfrontar-te a
nous reptes i superar-los. Respecte a la
salut, avui et sents ple de vitalitat. 

En assumptes sentimentals no estàs per
perdre el temps amb algú que no t’aporta
res. Respecte a la teva salut, no és el
moment que t’abandonis.  

Cranc
22/6 al 21/7

Has de ser més conscient dels petits canvis
sentimentals que es van produint en la teva
vida. Necessites tenir més tranquil•litat i des-
cans per poder funcionar al cent per cent. 

Has de distingir els teus veritables senti-
ments dels que són passatgers. Respecte a
la teva salut, avui en l’aspecte físic et trobes
actiu i animat. 

Lleó
22/7 al 22/8

Avui és un bon dia per trobar algú que tingui
un significat especial per a tu. Respecte a la
teva salut, potser tindràs mal de cap. 

Aquari
20/1 al 18/2

Qualsevol problema sentimental que puguis
resoldre avui no el deixis per a més enda-
vant. La quantitat d’assumptes que tens et
poden provocar un mica d’estrès. 

Verge
23/8 al 21/9

Per millorar la teva vida amorosa recorda
que no has de jugar amb els sentiments
aliens. Respecte a la teva salut, viu tranquil.
No et deixis endur per cap obsessió. 

Peixos
19/2 al 20/3

Perquè la teva vida sentimental sigui estable
has d’aprendre a superar els problemes del
passat. Respecte a la salut, pensa que els
excessos nocturns no et proven. 

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
Tel. 628 591 418

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!

Manifestacions per la llibertat a les Terres de l'Ebre


