
«»«»«»
diari

DIVENDRES 29 DE SETEMBRE DE 2017 núm. 879

15.000
EXEMPLARSwww.mesebre.cat

ebre

 
    

PLANES 7 I 15

diari

 
    

Catalunya reclama que el poble pugui decidir sobre el seu futur, però Madrid no ha cedit ni un mil·límetre a la seva petició. El referèndum d'independència ha tingut
molta repercussió i es podria dir que ha estat de la discòrdia per les reaccions que ha generat i perquè propicia dues tendències diametralment oposades: els partidaris
de Sí i els del No. El proper diumenge 1 d'octubre, el govern català està disposat a fer aquest referèndum, malgrat totes les circumstàncies de les darreres setmanes.
El crit dels darrers dies a l'Ebre més repetit ha estat el de 'Votarem, votarem!'. Diumenge és la cita i un dia que pot marcar un abans i un després. Es l'hora de la
veritat. Una jornada, passi el que passi, per a la història d'un país i en la que sortirem de dubtes.

«Votarem, votarem!»«Votarem, votarem!»
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La pell és la principal barrera per evitar l'entrada de microorganismes al nostre
cos, per tan hem de mantenir-la íntegra, és a dir en perfecte estat. La gent gran
sol tenir problemes de pell ja que degut a l'avançada edat, deshidratació, alguns
medicaments, la diabetis, trastorns psicològics... són factors que els solen afec-
tar. La pell ocupa aproximadament dos metres quadrats del cos humà i pesa uns
cinc quilos, necessita hidratació però no solament utilitzant crema hidratant o
olis sino també hidratació via oral, ja sigui bevent aigua, sucs... i per aquelles per-
sones amb problemes de deglució ens pot ajudar molt la gelatina. També hem
de pensar que la dieta que han de seguir ha de ser equilibrada. Per poder man-
tenir un correcte estat de la pell hem de vetllar que no presenti cap tipus de ver-
mellor i/o ferida, per evitar-ho em de canviar la postura dels avis cada 2-4 hores
per tal d'evitar punts de pressió o fricció ja que quan passen moltes hores amb
la mateixa postura no arriba bé l’oxigen a les cèl·lules més externes de la pell i
es moren llavors és que és produeixen lesions. Un altre factor que em de tenir
en comte per mantenir un estat de la pell òptim és l'humitat, hem d’evitar que
passin estones molt prolongades sense canviar el bolquer, ja que això pot influir
de manera molt considerable. No ens hem d'oblidar que al moment de la dutxa
l'aigua ha d'està tèbia, hem d'utilitzar esponges suaus, assecar amb copets i no
fent fricció amb la tovallola, assecar correctament tots els plecs de la pell, no uti-
litzar productes abrasius com colònies o alcohol directe a la pell, sempre col·loca-
rem la colònia sobre la roba. Hem d'evitar usar pols de talc ja que això amb la
suor forma una capa que després per poder netejar s'ha de rascar i llavors
podem fer lesions. Després del bany hem d'hidratar la pell amb crema corporal
o olis de bany. Si tenim un avi que està sempre al llit o la seva mobilitat és reduï-
da li hem de fer canvis en la postura i evitar que els talons li freguin al llit, per
això podem col·locar un coixí baix les cames quedant els talons enlaire. Davant
d'una lesió o si tenim dubtes heu de consultar amb el metge/infermera de
capçalera
Esperem que el nostre article us sigui útil.

Consells sanitaris: la pell

EQUIP SANITARI L’ONADA TORTOSA

Editorial
Tenim mil i un motius per queixar-mos

Tenim mil i un motius per queixar-mos, les notícies i la crisi econòmica ens donen una oportunitat quasi diària. Però queixar-se sense actuar no
canviarà res.En una democràcia, les eleccions és la primera i la manera més senzilla d'actuar. La votació és l'acte de la ciutadania per excel·lència,
és el mitjà per fer que la democràcia funcioni i, per tant, per protegir les nostres llibertats. Només pot viure una democràcia si els ciutadans s'a-
propen al procés polític, començant per les eleccions, com a responsabilitat, com a deure. Però també és un dret que ha estat adquirit pels nostres
avantpassats, de vegades a costa de les seves vides. Si encara fossin aquí, no entendrien per què avui molts ciutadans s'abstenen de fer ús d'a-
quest dret. No votar és dir-los que van lluitar per res. Aquest és un dret que no s'ha de passar per alt, tot i que algunes persones poden pensar
que no serveix de res, gràcies al vot tots serem responsables del nostre futur. 

La darrera de les set regates que han composat el Campionat
de Catalunya de motos aquàtiques 2017 va tenir lloc el pas-
sat dissabte, 23 de setembre, a l'Ampolla. A la categoria F4,
reservada a pilots sense palmarès, el guanyador va ser Jordi
Pratginestós. Per la seua part, Roger Pujol, va ser el campió
de Catalunya de motos d'aigua 2017.      FOTO: SALVA BALART

Campionat de Catalunya

MOTOS AQUÀTIQUES. A L’AMPOLLA

Fontajau (Girona) va acollir dissabte, la primera edició del
Catalunya Stars en el que es van donar cita els millors pati-
nadors de Catalunya, amb mes de 3000 espectadors a les
graderies malgrat que el mateix dia es jugava el Girona-
Barça. Entre els participants, cal destacar 61 patinadors que
van pujar al podi als World roller games de Nanjing, els inte-
grants dels grups xou gran del CPA OLOT i el CPA GRIRO-
NA, campió i subcampió respectivament, les del PA MAÇA-
NET, subcampiones en grup xou petit, i MONICA GIMENO
subcampiona en categoria lliure femení sènior. Els patinadors
i patinadores es van repartir en 3 equips, formats per les
diferents modalitats, lliure, solo dance, grups xou juvenil,
petit i gran i els quartets. El grup xou juvenil del CP L’ALDEA,
va competir amb el equip 2, el blau, que va quedar en terce-
ra posició.

El Grup Xou Juvenil al Catalunya Stars

CLUB PATÍ L’ALDEA
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...3, 2, 1...falten 48 hores
Diumenge serà l’ 1-O, dia que ha comportat detencions, citacions a alcaldes però també un sentiment democràtic català refermat

La graella televisiva de Canal Terres de l’Ebre inclourà aquest cap de
setmana un ampli seguiment informatiu. En total, més de deu hores
en diferents programes especials que elaboraran, d’una banda, la
redacció d’informatius de Canal Terres de l’Ebre, i de l’altra, la Xarxa
de Comunicació Local amb la col·laboració de totes les televisions de
proximitat del país. La programació especial arrancarà dissabte, amb
connexions al programa 1món.cat, i amb un informatiu Al Dia
Vespre de dos hores de durada a partir de les 20 h. Durant tot el dis-
sabte, a més, Canal Terres de l’Ebre traslladarà a l’antena tots els
esdeveniments que es puguen produir a les Terres de l’Ebre amb
butlletins especials i a través de la web Ebredigital.cat i les xarxes
socials. Diumenge hi haurà una marató informativa que arrancarà a
les 8 h amb un Al Dia Matí. Fins a les 10 h informarà dels esdeve-
niments que es produïsquen al voltant dels col·legis electorals durant
les primeres hores del dia. Posteriorment, de 13 a 14 h hi haurà una
actualització amb l’Al Dia Migdia, i posteriorment un especial L’Ebre

Notícies de 14 a 14.30 h. Durant la tarda la Xarxa mantindrà el
focus tant dins del programa 1món.cat, que escurçarà una hora i
s’emetrà de 16 a 17 h, com en un nou informatiu Al Dia Tarda, de
17 a 18 h. Just abans de les 20 h començarà un programa que s’a-
llargarà fins ben entrada la nit. A les 19.45 h, un primer especial
L’Ebre Notícies ajudarà a recollir les dades que hagi donat de sí el
diumenge i a les 20 h enllaçarà amb l’Al Dia Nit. Posteriorment, a
les 20.30 arrancarà un L’Ebre Notícies Especial 1-O que es combi-
narà amb la informació que elaborarà La Xarxa, com a mínim fins les
23 h. Durant el cap de setmana els perfils de Facebook i Twitter
(@canalte) aniran explicant les notícies més destacades, així com
recollint les aportacions dels teleespectadors i col·laboradors amb
l’etiqueta #1OCanalTE. També es mantindrà actiu el WhatsApp
d'informatius perquè qualsevol ciutadà pugue fer arribar vídeos o
fotografies dels fets noticiables que es puguen produir durant el cap
de setmana: el 639 760 245.

Canal Terres de l’Ebre emetrà més de deu hores d’informació per l’1-O

Falten dos dies. La data
de l’1 d’octubre sempre
tindrà un abans i un
després. I ja no passarà
mai desapercebuda pel
que ha significat i el que
pot significar.
Expectació davant
d’una jornada històrica i
que ha viscut esdeveni-
ments que han refermat
el sentiment català.
Entre ells, les deten-
cions de càrrecs públics.
I entre aquestes, la del
rapitenc Lluís Salvadó,
secretari d'Hisenda de
la Generalitat, que ha
signat, juntament amb
Josep Maria Jové,
secretari general de la
Vicepresidència i
d'Economia i Hisenda,
una carta d'agraïment
per les mostres de
suport que han rebut després de la seua detenció. També ha estat
setmana, concretament dilluns, de noves citacions a alcaldes
ebrencs.

Ha estat el cas de Ferran Bel (Tortosa), Lluís Soler, de Deltebre o
Josep Caparrós (la Ràpita). Tots ells van estar recolzats per la ciu-
tadania.

*L'ALCALDE DE TOR-
TOSA va fer traslladar
les urnes de l'Estat a la
caserna de la Policia
Local per evitar custo-
diar-les. Ferran Bel
assegura que el
govern espanyol va
"molt despistat" i que
en cap moment s'ha-
vien plantejat utilitzar
material electoral de
l’Estat per al referèn-
dum. "Entre altres
coses perquè a alguns
potser els provocaria
urticària".

*TORTOSA manté la
congelació de tributs i
fa una nova rebaixa
de l'1% de la taxa
d'escombraries. Els
ciutadans podran
agrupar-se el paga-
ment de tots els
impostos i fraccionar-
los en quotes de fins a
nou mesos.

*EL CONSELLER
D'INTERIOR, JOA-
QUIM FORN assegura
que els Mossos priorit-
zaran salvaguardar la
"convivència ciutada-
na" l'1-O abans que
les ordres judicials. El
Ministeri trasllada a la
Junta de Seguretat
que l'1-O actuarà per
"complir la llei, defen-
sar l'estat de dret i
mantenir la convivèn-
cia pacífica".

*EL VICEPRESIDENT
ORIOL JUNQUERAS I
L A  C O N S E L L E R A
CLARA PONSATÍ,
traslladen als directors
de centres educatius
que "no tenen res-
ponsabilitat" en l'1-O.

EN UN MINUT

Més 
notícies

Aquest cap de setmana

Lluís Salvadó, agraint el suport rebut després de la detenció. Ferran Bel, Lluís Soler i Josep Caparrós, en les citacions de dilluns.
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Una columna de tractors, sortida de diferents punts
de les Terres de l'Ebre amb destinació a Tortosa, se
sumarà avui a la marxa convocada pel món de la
pagesia . D'aquesta manera es volen manifestar "a
favor de la democràcia i la llibertat".

La pagesia convoca una tractorada nacional per les
accions de l'Estat per l'1-O

El compte enrere cap a l’1-O

La vaga d'estudiants va tenir un seguiment majorita-
ri entre els estudiants de batxillerat i universitat. Uns
40 professors de l'IES Joaquim Bau es van concentrar
ahir en solidaritat amb el seu director pels adverti-
ments de l'Estat. Per l’ordre del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya de precintar els col·legis el
mateix diumenge, estudiants i professors es van
mobilitzar en defensa del referèndum. 

Estudiants i professors es mobilitzen per defensar la

Dimecres s’informava que els Mossos d’Esquadra ja
havien començat a identificar als directors d’alguns
centres d’ensenyament de les Terres de l’Ebre que la
Generalitat ha previst com a col·legis electorals per
l’1 d’octubre.  Els Mossos “complien” amb l’ordre de
la fiscalia de identificar i prendre declaració als res-
ponsables dels col·legis electorals pel referèndum de
l’1 d’octubre. Recullien les seves dades personals, els
preguntaven si havien rebut comunicació o material
per la votació per part del govern i els advertien que
lliurar les claus del centre podrà considerar-se un
acte de col·laboració amb els delictes de desobedièn-
cia, prevaricació i malversació. A Deltebre, dos
agents de paisà van lliurar a la directora una acta de
requeriment de informació que aquesta va signar.
L’alcalde, Lluís Soler, va dir que l’1 d’octubre estaran
preparats per seguir el pla B que activi la Generalitat:
"Farem el que faci falta per votar als centres educa-
tius i sinó hi hauran els plans alternatius oportuns”.

Els Mossos notifiquen l’advertiment de la
Fiscalia a ajuntaments i instituts per no obrir

col·legis electorals l'1-O

L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de
l’Ebre, l’Observatori, el Consorci Memorial dels Espais de
la Batalla de l’Ebre, l’Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries, el Parc Eòlic del Baix Ebre, el Consorci
d’Aigües de Tarragona o la Universitat Rovira i Virgili són
alguns dels organismes ebrencs i tarragonins que tenen
els comptes bloquejats pel Ministeri d’Hisenda.

El ministeri d'Hisenda bloqueja els comptes
d’institucions ebrenques

Desenes de persones van assistir dimarts a l’acte pel Sí
del PDeCAT a Amposta. Els ponents, el conseller de
cultura, Lluís Puig, la presidenta del PDeCAT a les
Terres de l’Ebre, Mónica Sales, i el president de la for-
mació a Amposta, Manel Macià, han remarcat que el
diumenge ha de ser una festa de la democràcia.

El conseller de Cultura crida a convertir l'1-O en una
festa cívica i popular

El president de l'ens, el socialista Enric Roig, i els seus
socis de govern d'ERC, han estat d'acord en mante-
nir la seu del Consell Comarcal com a col·legi electo-
ral. La Generalitat ja ha fet públic a quins llocs es
podrà votar al referèndum de l'1 d'octubre. En els
casos dels municipis on els seus alcaldes col·laboren
directament amb el govern català, es mantenen els
col·legis electorals habituals d'altres comicis.

El president socialista del Consell Comarcal del Baix
Ebre permet que a la seu s'hi pugui votar

Una trentena de càrrecs electes de les candidatures
d’esquerra lligades a Catalunya en Comú han signat
aquesta setmana un manifest on fan una crida a
votar al referèndum de l’1 d’octubre en clau de
“mobilització” en “rebuig a les polítiques de repres-
sió del govern del PP, en defensa de les institucions
catalanes, de la democràcia i del dret a decidir”.

Els comuns de l'Ebre criden a votar l’1-O 
en “rebuig del PP”

L'equip de Direcció Gerència de l'Institut Català de la
Salut (ICS) a les Terres de l'Ebre, així com els òrgans
assessors, representants dels professionals, han subs-
crit un manifest a favor de la democràcia i en defensa
dels drets fonamentals. El col·lectiu mostra la seva pre-
ocupació davant els "greus fets" que han tingut lloc a
Catalunya durant els últims dies i, en aquest sentit,
mostra explícitament el rebuig a la "situació política"
que viu el país davant el referèndum de l'1-O.

Els representants dels professionals de l'ICS a l'Ebre
reclamen respecte pels drets fonamentals

El cap de setmana passat, a una setmana de la cele-
bració del referèndum d’autodeterminació de
Catalunya, la JNC ha dibuixat i pintat un mural a
Deltebre amb motiu de la campanya. En aquest apa-
reix el dibuix d’una noia respirant com a símbol de lli-
bertat amb la silueta del pont que uneix Deltebre i
Sant Jaume d’Enveja. A més a més, també es plasma
el lema de la campanya per al referèndum.

La JNC reclama “el Sí definitiu” per l’1 d’octubre
en un gran mural a Deltebre

Notícies
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*DUNDEE ENERGY, soci
canadenc del projecte
Castor, entra en fallida.
Posa a la venda actius per
intentar sobreviure. La
companyia aliada amb
ACS va presentar concurs
de creditors. 

*ENDESA ha invertit en
els últims 5 anys un total
de 271.000 euros en ade-
quacions de la xarxa elèc-
trica per protegir l’avifau-
na a l’Ebre.

*EL DELTA BIRDING, fes-
tival d’ornitologia, tanca
amb un 15% dels assis-
tents. Un total de 2.300
persones van visitar-lo. 

*CENTRE CROERA: expli-
car estratègies i  donar
recursos per aplicar al dia
a dia i créixer personal-
ment. Aquest fou l’objec-
tiu de la primera jornada
d’educació, creixement
personal i motivació que
organitzà el Centre
Croera al pavelló firal de
Tortosa.

Assalten i roben en cinc
instituts  

Del Baix Ebre i del Montsià

Els Mossos d'Esquadra investiguen l'autoria dels robato-
ris que han patit cinc instituts del Baix Ebre i el Montsià
durant aquest passat de setmana. Segons ha confirmat
el Departament d'Ensenyament, els assalts han afectat
l'IES Roquetes, el Verge de la Candelera de l'Ametlla de
Mar, el Daniel Mangrané de Jesús, les Planes de Santa
Bàrbara i el Sagrat Cor d'Amposta –escola institut con-
certada-. També es va registrar una temptativa de roba-
tori al Centre de Recursos Pedagògics del Montsià, a
Amposta. En la majoria dels casos, els lladres s'han
endut únicament petites quantitats de diners i, per tro-
bar-los, no van dubtar a forçar portes, regirar despatxos
o rebentar armariets del professorat. 

Amb el cent seixanta-sisè tall de la N-340 a les Terres de l’Ebre, el
Moviment Veïnal «Prou, AP7 Gratuïta JA!!!» va celebrar el seu segon ani-
versari. El tall de diumenge es va realitzar a Amposta on es va comptar
amb la participació de gent de les Terres de l’Ebre, Nord de Castelló i del
gremi del Transport. Tal com informa el Camp Difusió, el moviment veïnal
lluita perquè es pugui circular de forma segura per la N-340 entre
l’Hospitalet de l’Infant i Castelló, on hi ha molts de morts cada any. Per
aconseguir la reducció de la sinistralitat proposen l’adopció de dues mesu-
res: la gratuïtat de l’AP-7 per tothom i restaurar la N-340 a la seva capa-
citat de circulació anterior “a les obres que l’han destrossat”. “Les dife-
rents administracions involucrades s’hi han oposat: no de forma passiva,
ignorant-los, sinó de forma activa, amb mesures totalment contràries a la
gratuïtat de l’AP-7 i la millora de la N-340”.

Tall 166, diumenge passat

Segon aniversari «Prou, AP7 Gratuïta JA!!!»

Aquest dilluns s'han
presentat les diferents
accions que des de Turis-
me Amposta es volen re-
alitzar en commemora-
ció del Dia Mundial del
Turisme. En la presenta-
ció hi han participat l'al-
calde d'Amposta, Adam
Tomàs, i la regidora de
Turisme, Fires i Promocio ́
Exterior, Joana Este ́vez.
Aquest dimecres es va
fer una Jornada destina-
da a totes aquelles em-
preses del territori que
treballen en el món de
l'agricultura, la ramade-
ria, la pesca i l'aqüicultu-
ra i que han vist en el
sector turístic una possi-
bilitat de diversificar la
seva oferta. 
I aquest cap de setmana “també cele-

brem per segon any, el Cap de Setmana
del Turisme on el dissabte 30 i diumen-
ge 1 d'octubre es realitzen tot un seguit
d'activitats per a tots els pu ́blics. Algu-

nes d'aquestes activitats són gratuïtes i
en d'altres hi ha descomptes. I diumen-
ge destaca la Festa de la Sega que
tindrà lloc al Mas de la Cuixota-Restau-
rant l'Estany Casa de Fusta».

El Govern destinarà 260.381,34 euros a finançar
les actuacions de la segona anualitat del projecte
ambiental de lluita contra el caragol maçana i la
millora de la biodiversitat del delta de l'Ebre que
executa el grup ad hoc. Segons l’ACN, amb
aquests recursos aportats directament pel
Departament d'Agricultura, l'execució de les
mesures per frenar la plaga haurà ascendit als
1.049.848,11 euros en el període de la segona
anualitat comprès entre el 16 d'octubre de 2016 i
el 15 d'octubre d'aquest 2017. 

Cap de Setmana del Turisme, 
a Amposta

La Generalitat destina
260.000 euros a actuacions
per frenar el caragol maçana

Diumenge, Festa de la Sega al Mas de la Cuixota Al Delta de l’Ebre

ebredigital

La regidora de Turisme, Joana Estévez, i l’alcalde Adam
Tomà, en la presentació. 

Nou focus del caragol poma.

EN UN MINUT

Més notícies 
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EN UN MINUT

*URV: les plantes medici-
nals ocupen un lloc
important en la salut dels
éssers humans i els pro-
fessionals de la infermeria
les han de tenir en compte
per millorar les seues
intervencions i poder ofe-
rir una atenció de qualitat.
Aquest és el punt de par-
tida de la tesi Les herbes
remeieres per a cures de
salut, de Salvadora
Blanch, infermera d’aten-
ció primària a les Terres de
l’Ebre. Per elaborar-la ha
realitzat un total de 52
entrevistes a coneixedors i
usuaris del municipi de la
Galera.

*L'AJUNTAMENT D'AL-
CANAR aplica des d'a-
questa setmana la prohi-
bició d'aparcar vehicles
pesants a la ronda de
Circumval·lació, excep-
tuant els espais habilitats.
En aquest sentit, el consis-
tori ja hi ha col·locat la
senyalització que informa
sobre aquesta nova nor-
mativa.
La mesura vol posar fi a
les molèsties que ocasio-
naven els camions de
grans dimensions aparcats
a la zona, perquè impe-
dien l'aparcament de
vehicles davant de les
escoles i l'institut.

*CONFERÈNCIES I ACTI-
VITATS lúdiques progra-
mades per a la comme-
moració del Dia Mundial
de la Salut Mental a les
Terres de l’Ebre.
Amposta, Deltebre, Flix,
Gandesa, Móra d’Ebre,
Roquetes, Sant Carles de
la Ràpita i Tortosa acolli-
ran actes organitzats per
la Taula de Salut Mental
de l’Ebre. Avui divendres,
29 de setembre:  Xerrada
“Incapacitacions i tuteles”
al Casal Cultural el Maset
de la Ràpita.

*EL CONSORCI D’AI-
GÜES DE TARRAGONA
(CAT) ha organitzat
aquest dimecres una jor-
nada tècnica adreçada als
serveis tècnics dels ajunta-
ments i les indústries que
en formen part, així com
les empreses concessionà-
ries d’aigua que hi ha a la
demarcació i que gestio-
nen els serveis municipals
dels consorciats.

Més notícies

El programa 'Sempre Acompanyats' de Tortosa celebra aquest proper
octubre una tercera edició del mes dedicat a promoure la feina que es
fa amb la gent gran que es troba en situacions de soledat no desitjada
o d'aïllament social a la ciutat. Amb un complet programa d'activitats
obertes a tothom, amb xerrades, tallers, atenció sobre seguretat i
salut i amb una gran festa de cloenda, es pretén implicar més gent al
programa, trobar noves complicitats i animar nous voluntaris a parti-
cipar en aquest projecte social. Les activitats també ajuden a promou-
re'l entre la gent gran que pugui necessitar aquest tipus assistència.
Aquest 2017, des de 'Sempre Acompanyats' s'atén una quarantena
de persones, un 30% més, i s'ha estès a tres nous barris de Tortosa.
Les primeres activitats comencen el dia 5 d'octubre.

El candidat renovador,
Dani Forcadell, ha presen-
tat aquest dilluns els inte-
grants del seu equip, amb
els quals aspira a guanyar,
com a primer pas, les elec-
cions a la decisiva
Comunitat de la Zona
Delta. Segons l’ACN, una
llista "transversal", amb
pagesos joves del Delta
però també amb empresa-
ris agrícoles fora del món
arrossaire i professionals
d'altres sectors, “per des-
bancar Manolo Masià de
la presidència de la
Comunitat General de
Regants de la Dreta”. Tot plegat ens donarà una visió diferent a
l'estrictament del món agrícola. La Comunitat  ha d'estar oberta
al món, i no quedar-nos tancats com fins ara. La manera d'obrir-
lo és integrar gent diversa més enllà de la pagesia", ha assegurat
Forcadell que s'ha proposat com a prioritat obrir el debat intern
per oposar-se el Pla Hidrològic i modificar els estatuts, entre d'al-
tres aspectes, fixant per a la presidència un límit màxim de vuit
anys. El candidat reclama modificar els estatuts per canviar el sis-
tema de vot per delegació actualment vigent. "Temem que el dia
de les eleccions vinguin molts papers signats i mal comprovats que
puguin tombar la nostra candidatura. La gent no ha de signar un
paper en blanc, que vingui a votar en persona".

Programa d'acompanyament a
la gent gran de Tortosa

Un mes d’activitats per implicar nous voluntaris i usuaris

Llista "transversal" per liderar
els regants de la Dreta

Del candidat Dani Forcadell

Presentació del mes 'Sempre Acompanyats’.

L’Alcalde d’Ascó, Josep Maria Buixeda, i el president
de l’Associació Jeroni de Moragas, Josep Forment,
han signat un conveni de suport econòmic pel qual
l’ens municipal enguany ajudarà econòmicament
aquesta entitat amb 10.000 euros. Aquesta aporta-
ció dobla la que es venia donant fins ara que era de
5.000 euros. 
Es tracta d’un ajut econòmic perquè l’associació
pugui desenvolupar tot els serveis que té en marxa:
un centre d’educació especial, un centre ocupacional
i un centre especial de treball que dona servei a 100
persones amb discapacitat intel·lectual. També
compta amb una llar-residència que dona servei a 24
usuaris.

Una delegació encapça-
lada pel president del
Consell Comarcal del
Baix Ebre, Enric Roig, i
integrada per una quin-
zena d'empresaris turís-
tics realitzarà el proper
3 d'octubre una visita a
les Vies Verdes de
Girona per conèixer in
situ aquesta oferta
cicloturística. Aquesta
iniciativa s'emmarca en
l'assistència tècnica per
consolidar com a desti-
nació cicloturística la
comarca del Baix Ebre,
que promou la institució
comarcal a través del
projecte Baix Ebre
Avant. Aquest actiu
turístic gironí engloba actualment quatre vies que són gestionades per un mateix
organisme, el Consorci de les Vies Verdes de Girona, que integra els vint-i-vuit
ajuntaments de les poblacions per on transcorren els quatre traçats. Al voltant d'a-
questa iniciativa cicloturística s'ha desenvolupat un ampli ventall de serveis que
van des d'allotjaments a restauració, passant per lloguers, transfers i altres serveis
ciclistes complementaris. Precisament, un dels objectius de la visita és conèixer
l'estructuració d'aquesta oferta turística gironina, les instal·lacions, els equipa-
ments associats, el manteniments dels itineraris, els públics als quals s'adreça l'o-
ferta i, en definitiva, tots aquells aspectes que es puguin imitar al Baix Ebre per
convertir el cicloturisme en un generador de riquesa i creació d'ocupació.

Ajuda econòmica de l’Ajuntament asconenc Per conèixer els serveis al turista que ofereix aquesta destinació

Conveni entre Ascó i
l’Associació Jeroni de Moragas  

Baix Ebre Avant promou una visita
empresarial a les Vies Verdes de Girona 

ACN
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*DENUNCIEN penalment
un motorista que circulava
a més de 220 km/h per la
N-420, a Caseres.
L'home, de nacionalitat
francesa, va ser enxampat
dissabte en un control dels
Mossos pels desplaça-
ments al Gran Premi
d'Aragó.

*FINS AL PRÒXIM 30 DE
NOVEMBRE, està oberta
la convocatòria del LEA-
DER 2017, que preveu
una partida pressupostària
de 665.047,32 euros per
al desenvolupament
econòmic i la creació d’ac-
tivitat als pobles de la
Ribera  i la Terra Alta. 

*FRANCESC BARBERO I
JESÚS BENAIGES han fet
publica la renuncia al
càrrec al ple del Consell
Comarcal de la Ribera. El
lloc de Barbero l’ocuparà
Marc Mur, i Lluís Miquel
Zas assumirà les responsa-
bilitats de Benaiges.

Més notícies

Foment de les Tradicions Catalanes i
l'Ajuntament de Santa Pau (Garrotxa),
van organitzar el certamen anual en
què s'escullen els nous representants
de títol nacional del pubillatge català.
La participació de les comarques de la
Ribera d'Ebre i la Terra Alta, van per-
metre proclamar a l'hereu de Móra la
Nova, Albert Puig, com a Hereu de les
Comarques Tarragonines i 1er Fadrí
d'Honor de Catalunya i la pubilla de
Gandesa, Mariona Martí Borràs, va ser
proclamada Pubilla de les Comarques
Tarragonines i 1a Dama d'Honor de
Catalunya.

Primer Fadrí d’honor i primera 
Dama d’Honor de Catalunya

Ell és el moranovenc Albert Puig i ella la gandesana Mariona Martí

Un total de quinze alumnes dels centres educatius Col·legi Lluís Viñas, Col·legi
Santa Teresa i Institut Julio Antonio, de Móra d’Ebre, han sigut guardonats amb
els Premis Javier Bardají a l’excel·lència acadèmica. Els guardonats de l’edició d’en-
guany en ensenyament primari han sigut Zoe de Neus Almagro Acosta, Queralt
Estivill Martínez i Karim Pore El Bahij, del Col·legi Lluís Viñas. També han rebut el
guardó Deva Ivanova Isevetanova, Júlia Escalona Llop i Mercè González Martí, del
Col·legi Santa Teresa. En secundària obligatòria els guardons han anat a parar a
Júlia Fortuño Martí, Aïda Oliva Bosch i Mercè Algueró Monné, del Col·legi Santa
Teresa, i a Anna Galindo Prunera, Irene Duran Vives i Juan Emilio Oliván Lázaro,
de l’Institut Julio Antonio. Els guardonats de batxillerat han sigut Joan Ventura
Casanova, Xavier Espinós Ferrer i Diana Sánchez Renedo, tots tres de l’Institut
Julio Antonio. L’acte ha comptat amb la presència de Carme Costa, vídua del Dr.
Javier Bardají, qui fou durant anys cap de Radiologia de l’Hospital Comarcal.

Móra d’Ebre lliura els premis Javier Bardají 
a l’excel·lència acadèmica

15 alumnes foren guardonats

La consellera
d ' A g r i c u l t u r a ,
Ramaderia, Pesca i
A l i m e n t a c i ó ,
Meritxell Serret,
acompanyada del
director dels
Serveis Territorials
del Departament a
Terres de l'Ebre,
Ferran Grau, va
efectuar diumen-
ge, 24 de setem-
bre, una visita
territorial a la
Ribera d'Ebre i a la
Terra Alta. 
Pel matí, la conse-
llera va estar a l'a-
juntament de Ginestar, per a posterior-
ment, visitar la Fira 'Raure' – Fira
d'Arts i Oficis d'Arrel Tradicional. Tot
seguit, Meritxell Serret es va desplaçar
a l'Ajuntament de Benissanet, on, va
presidir una reunió de treball amb el
sector de la fruita dolça de la comarca.

I a la tarda, la consellera es va traslla-
dar a Gandesa, on, després de visitar
l'ajuntament, va anar al Telecentre de
la Terra Alta per a presidir l'acte de
presentació del nou logotip de la
Denominació d'Origen Protegida
(DOP) Oli Terra Alta.

La consellera Serret va visitar
la Ribera d'Ebre i la Terra Alta

Diumenge passat

Tot i que la moció d’Esquerra Republicana sobre la
instància al diputat parlamentari Gordó perquè deixés
l’acta no va prosperar, si que ho van fer les relaciona-
des amb el referèndum de l’1 d’octubre. El suport a
l’alcalde per part d’Esquerra Republicana va ser una
de les més destacades. Segons ebredigital.cat, durant
el ple de Móra d’Ebre es van aprovar diferents
mocions. La principal, la que fa relació al suport al
referèndum que es aprovar amb els deu vots a favor
de Convergència i Esquerra i les tres abstencions del
PSC i el Partit Popular PP. L’alcalde va voler fer un
aclariment personal sobre el seu vot particular donat a
que no troba elegant que la moció només fes suport
a la seva persona. La sessió va servir també per donar
comptes de l’actualitat urbanística del municipi.

Ple de Móra d'Ebre
L'1-O centra part de les mocions 

Presentació del nou logotip de la DOP Oli Terra Alta. 
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*FIRA DEL CAÇADOR
DE MASDENVERGE:
aquest cap de setmana
amb 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, aquest cap
de setmana, ‘Els esmor-
zars i dinars dels caça-
dors’. Serà la setena edi-
ció, amb menús espe-
cials per la Fira. 

*JESÚS: el proper
dimarts, 3 d’octubre, es
donarà el tret de sortida
a les tradicionals festes
per honorar el patró
Sant Francesc. 
La Secció de Festes de
l’EMD, amb la col·labo-
ració d’entitats del
poble, ha preparat un
atapeït i variat progra-
ma d’actes per a tots els
gustos i edats. Destacar
el “XIII Concurs de
Paelles” de dissabte dia
7.

Més notícies

El V Festival de Música
en Terres de Cruïlla de la
Sénia, organitzat per l’A-
grupació Musical Se-
nienca, el Centre d’Estu-
dis Seniencs i l’Institut
Ramon Muntaner, se-
guirà enguany amb el ci-
cle d'especialització tèc-
nica encetat l'any passat,
pel qual en cada edició
del festival, s'estudia la
relació de la música amb
alguna temàtica dife-
rent. Si l'any passat va
ser el torn de la literatu-
ra, per aquest 2017 els
organitzadors han esco-
llit la vida quotidiana. 
El Festival es repartirà

en tres caps de setmana.
Els actes centrals seran
els dies 27, 28 i 29 d'oc-
tubre, la jornada de for-
mació serà pròpiament
el dissabte 28, al matí,
mentre que a la tarda hi
haurà diverses escenes
teatralitzades al carrer
amb música, cant i balls tradicionals.

El jutge de
l'Audiència Nacional
(AN) Fernando
Andreu ha acor-
dat presó provi-
sional comunica-
da i incondicional
per al detingut el
passat divendres
a Vinaròs pre-
sumptament rela-
cionat amb els
atemptats terro-
ristes de
Barcelona i
Cambrils dels dies
17 i 18 d'agost.
Segons que ha
informat l'AN
aquest dilluns el
jutge imputa al detingut un delicte de col.laboració amb organit-
zació terrorista amb penes d'entre 5 i 10 anys de presó, segons
l'article 577 de Codi Penal. Segons la nota de l’ACN, en la seva
resolució el magistrat assenyala que de les primeres diligències
practicades s'observa que el detingut mantenia una relació amb
almenys dos dels principals membre de la cèl.lula terrorista,
Younes Abouyaaqoub i Mohamed Hichamy. El jutge Andreu afe-
geix que hauria col·laborat amb aquesta cèl.lula adscrita a l'Estat
Islàmic que va reivindicar els atemptats a Catalunya, ajudant en
la compra del material explosiu utilitzat.

V Festival de Música en
Terres de Cruïlla

Presó provisional per al
detingut a Vinaròs

La Sénia, 22, 27, 28 i 29 d’octubre i 11 de novembre de 2017 Presumptament relacionat amb els atemptats de Barcelona i Cambrils

Els productors de marisc celebren que es
busquin solucions després d'anys d'inacció

però avisen que els fronts són diversos i el sector està tocat

El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ha
acollit, aquest dimarts, la jornada tècnica on s'han
donat a conèixer els primer resultats del projecte
sobre la badia del Fangar, al delta de l'Ebre, per a la
gestió de les activitats aqüícoles i de marisqueig. Des
de la UPC s'han presentat les primeres dades de cir-
culació d'aigua per definir un model matemàtic pre-
dictiu sobre l'intercanvi d'aigües, mentre que l'IRTA
ha començat a definir la qualitat de l'aigua i els efec-

tes dels sediments o dels residus fitosanitaris en l'a-
limentació dels bivalves. Els productors estan desa-
nimats pels resultats de les darreres campanyes i
pels nous entrebancs com l'augment de les tempe-
ratures pel canvi climàtic o l'aparició de nous
depredadors com el cranc blau. Tot i això, han cele-
brat que el Govern s'hagi posat a treballar per tro-
bar solucions després de “tres dècades d'inacció”
en les quals s'han acumulat els problemes.

La carnisseria on treballava el detingut de Vinaròs, amb
nombrosos agents de la Guàrdia Civil davant.

ACN

Jornada tècnica amb aqüicultors de la badia del Fangar. ACN
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*DELTA DE L’EBRE: la
calor, l’elevada humitat
i l’atac del fong de la
pyricularia han afectat
greument la campanya
de producció d’arròs al
delta de l’Ebre. Les
varietats més primeren-
ques com el bomba han
estat més afectades i els
pagesos auguren una
reducció generalitzada
del 30% de la collita.
Després de la campanya
excepcional de l’any
passat, enguany s’au-
gura una de les pitjors
dels darrers anys. 

*ULLDECONA: Ahir
dijous es va fer la pre-
sentació de les XXXV
Jornades de Teatre
d'Ulldecona, al Teatre
Municipal Orfeó
Montsià. La presentació
va anar a càrrec de Lluc
Fernández, president
del Centre Cultural,
d'Elvira Labèrnia, regi-
dora de Cultura i Festes
de l'Ajuntament, i Núria
Ventura, Alcaldessa
d'Ulldecona.

Més notícies

Alcanar es prepara un any més per a viatjar als orígens de la seua histò-
ria durant el cap de setmana del 14 i 15 d’octubre. El tradicional Mercat
Iber, que se celebra des de fa 20 anys, ha evolucionat per convertir-se en
Tyrika, el Festival Iber d'Alcanar, que aspira a convertir-se en un referent
a Catalunya. L’esdeveniment tindrà lloc del 13 al 15 d'octubre i es desen-
voluparà en dos ambients ben diferenciats: al nucli antic d'Alcanar i a la
Moleta del Remei. L'organització, amb l'alcalde, Alfons Montserrat, al
capdavant, han presentat el Festival i els seus principals eixos: "Segons el
poema Ora Maritima de l'escriptor romà Aviè, Tyrika era un gran centre
de poder fortificat, conegut per les seues riqueses i per ser un port d'arri-
bada de productes d'arreu de la Mediterrània, diversos experts situen Ty-
rika a la residència fortificada de Sant Jaume d'Alcanar", ha narrat l'edil.

L’Ajuntament d’Alcanar i el Museu de les Terres de l’Ebre han
impulsat una actuacio ́ per a conservar i rehabilitar el patrimoni
arqueolo ̀gic de la Moleta del Remei. Les obres ja han comenc ̧at
i finalitzaran abans de la celebracio ́ del Festival Iber d’Alcanar,
el 14 i 15 d’octubre, ja que el jaciment en sera ̀ un dels escena-
ris.
L’Ajuntament ha adjudicat l’obra a la baixa a l’empresa Bioma
per un import de 8.469,98 euros (IVA inclo ̀s). Tanmateix, el
consistori compta amb una subvencio ́ de 5.194,59 euros de la
Diputacio ́ de Tarragona, amb la qual es cobrira ̀ la major part de
la despesa del projecte.

Tyrika, el festival Iber
d’Alcanar

Obres de millora al jaciment
ibèric de la Moleta del Remei

Tindrà lloc el 14 i 15 d’octubre
L’objectiu és rehabilitar els equipaments

L'Agència Catalana de Turisme certifica Roquetes
com a destinació de Turisme Familiar

Un reconeixement que també han aconseguit els municipis integrants del Parc Natural dels
Ports com Horta, la Sénia, Paüls, Prat de Comte i Tortosa.

El municipi de Roquetes va rebre el segell que el cer-
tifica com a destinació de Turisme Familiar de Natura
i Muntanya en l'àmbit dels Ports. Actualment a
Catalunya hi ha 25 destinacions certificades, 19 de
les quals són de platja i 6 de natura i muntanya.
El regidor de Turisme de l'Ajuntament de Roquetes,
Joan Salvatella, va recollir de mans del conseller
d'Empresa i Coneixement, Santi Vila, aquesta distin-
ció. Un reconeixement que també han aconseguit

els municipis integrants del Parc Natural dels Ports
com Horta de Sant Joan, la Sénia, Paüls, Prat de
Comte i Tortosa.
Natura i Muntanya en família és un segell d'espe-
cialització que atorga l'Agència Catalana de
Turisme (ACT) a un municipi o conjunt de munici-
pis, tot garantint que ofereixen uns determinats
serveis i equipaments adaptats a les necessitats de
les famílies amb nens.

Alfons Montserrat, alcalde d’Alcanar, en la presentació del Festival Iber. 

ACN

Joan Salvatella, regidor de Turisme de l'Ajuntament de Roquetes.
Roquetes Comunicació
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Isabel Carrasco

Lluís Soler
Alcalde de Deltebre

PARLEM AMB

EL MAJOR ESDEVENIMENT EUROPEU 
DE LA NAVEGACIÓ INTERIOR

Des de 2003, cada dos
anys, l'Ajuntament
d’Orleans organitza el
“Festival de Loire” a finals
del mes de setembre. Els
molls de la ciutat es con-
verteixen en l'històric port
fluvial d'antany. El festival
acull més de 650.000 visi-
tants en els cinc dies de
celebracions. És el major
esdeveniment europeu de
la navegació interior. Un
èxit que ha estat possible
gràcies a la participació de
set-cents mariners vinguts
de tota França, 450 artis-
tes, 100 expositors que
mostren la cultura, la gas-
tronomia i les seves tradi-
cions. Per aquesta edició el
riu Ebre ha estat protago-
nista.

Més Ebre: El riu Ebre, el
convidat d'aquest any al
Festival de Loire. Un prota-
gonista del luxe...
LLuís Soler:El riu Ebre dóna
vida al nostre municipi, al
nostre estimat Delta de
l’Ebre. Per aquest motiu, ha
estat un orgull que
Deltebre representés el
Festival de Loire durant tots
aquests dies i una satisfac-
ció, en el meu cas, poder
participar en l’acte d’inau-
guració en nom del riu
Ebre. Deltebre és un muni-
cipi que avança constant-
ment i ser convidats pels
organitzadors d’aquesta
fira tan potent és una mos-
tra més que caminem en la
línia correcta per impulsar

el nostre municipi.

ME: Cinc dies als molls
d'Orleans per proposar un
ric i variat programa d'acti-
vitats.
LLS: Han estat cinc dies
dinàmics amb els quals hem
volgut, per una banda,
mostrar la manera de fer i
de ser de la gent de
Deltebre i, per altra banda,
ensenyar els atractius turís-
tics que ens aporten valor
afegit. I per aconseguir

aquest doble objectiu, una
delegació de 20 persones
han estat plenament acti-
ves mostrant el bo i millor
de Deltebre a partir de tres
eixos: la cultura, la gastro-
nomia i les tradicions.
ME: La construcció d'una
barraca, la cultura de
l'arròs, els Gegants, els
jocs tradicionals i la degus-
tació dels productes
locals.... Que els ha
sorprès més als nostres
veïns francesos?

LLS: Francament, la nostra
participació ha estat molt
ben rebuda tant pels visi-
tants com pels organitza-
dors que van apostar al seu
moment per Deltebre. Les
diferents activitats ofertes
han comptat amb una gran
expectació en tot moment i
per aquest motiu és compli-
car destacar una per
damunt d’una altra. En tot
cas, la construcció d’una
barraca en directe, amb les
seves pertinents explica-

cions, i la possibilitat de
perxar en canals propers al
Loire han despertat l’aten-
ció del molts curiosos.

ME: El Loira i l'Ebre... que
tenen en comú i en què es
diferencien?
LLS: Els rius tenen el mateix
denominador comú: la
potencialitat de generar
vida per allà on transcorren.
I, en aquest cas, tant el riu
Ebre com el Loira, són dos
rius amb una història pro-

funda que ajuden a explicar
l’evolució de les poblacions
banyades pels dos rius i
com aquestes aprofiten
aquest regal de la natura
per al seu desenvolupa-
ment social i econòmic.

ME: A banda de Deltebre,
també han participat altres
poblacions del riu Ebre...
LLS: Deltebre, com a muni-
cipi on desemboca el riu
Ebre, ha disposat d’un pro-
tagonisme rellevant en la
celebració d’aquesta fira.
Però tal com esmentes,
altres poblacions i entitats
de les Terres de l’Ebre, com
el cas de Tortosa, Amposta
i Móra d’Ebre, també han
gaudit de protagonisme.
Totes les activitats que ens
ajudin a impulsar el nostre
territori és evident que
sempre són benvingudes i
són una clara oportunitat
per a donar a conèixer les
Terres de l’Ebre a arreu del
món.
ME: En aquesta línia, quins
són els plans que teniu per
seguir impulsant la marca
turística de Deltebre?
LLS: Estem treballant en un
projecte diferent i singular
que ens permetrà presentar
la nostra marca turística i la
nostra cultura en un entorn
especial. Des del govern
municipal som conscients
de la importància del sector
turístic i per això, en aquest
marc, focalitzem esforços
per enfortir aquest sector i
dinamitzar l’economia.
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La temporada passada en la jornada 4, Morell, Jesús i
Maria, Almacelles, Igualada, Lleida B i Reus B, estaven en
la jornada 4 en les darrerers posicions i els quatre últims
esmentats van quedar al final de la temporada en els llocs
5, 6, 7 i el Reus va ascendir. En aquesta campanya en els
últims sis llocs, a hores d’ara, estan els 4 representants del
futbol de la província: Vilaseca, Valls, Rapitenca i Tortosa.
Vaig avisar a la pretemporada que podrien baixar dos
equips de la nostra província i la veritat és que aquesta
opinió no va agradar molt a Tortosa. El temps em dóna la
raó, encara que espero estar equivocat a la jornada 34. Per
tot plegat, males notícies per a la Segona catalana que
aquesta campanya apunta a tenir nombrosos descensos.
¿Què els passa a la Rapitenca i Tortosa? Des d'aquests
clubs es diu que tot està bé i ratifiquen a Àngel i German.
Desitjo que per Nadal, no només mengin els torrons sino
que traguin cava per celebrar els triomfs. El Tortosa, si no
fitxa, patirà. Ho vinc dient des de fa setmanes. Falta gol i
un porter. Calen tres fitxatges ja. Rapitenca cada diumen-
ge té menys jugadors del planter en l'onze inicial. El diu-
menge només jugaven Gasparin, i Istoc, mentre Forés i
Sergi José van estar a la banqueta. Em pregunto si aguan-
taran tota la temporada així aquests dos jugadors. Dels 18
convocats només 4 de la pedrera. Alguna cosa no quadra,
si la Rapitenca vol ser el referent del futbol base ebrenc.
German té un equipàs i molts gallets al vestidor. De
moment mig suspens, és un equip per estar entre els sis
primeres places a mínim. Hi ha coses que veig que no m'a-
graden del Tortosa i Rapitenca però puc estar equivocat.
De sobte, en la jornada 4, ja es veuen. A la 34 veurem el
desenllaç final. Només puc dir Visca la Rapitenca. I Visca
el Tortosa, més que mai.

La graella televisiva de Canal Terres de l’Ebre inclourà
aquest cap de setmana un ampli seguiment informatiu de
tot allò que passe en relació al referèndum de l’1 d’octu-
bre. Diumenge, la marató informativa comença a les 8
del matí. I a les 20.30 arrancarà un L’Ebre Notícies Espe-
cial 1-O que durarà fins les 23 h. Per aquest motiu, el
programa Minut 91 s’iniciarà més tard del que és habi-
tual, tot just quan acabe l’informatiu. O sigui, a partir de
les 23 hores. L’actualitat del dia no impedirà repassar la
jornada del cap de setmana, amb els reportatges i els gols
que puguin haver-hi en fins a 7 partits. El que si que ha
impedit aquesta jornada de diumenge és la disputa del
partit Sants-Tortosa, per acord entre els dos clubs. Els
motius plantejats són comprensibles però em fa la sensa-
ció que al Sants li anava molt bé la suspensió i poder ju-
gar el dia 12 d’octubre, quan farà la presentació del fut-
bol base. I al Tortosa també li pot anar bé. Està
gestionant l’arribada de dos fitxatges, un és el porter Rò-
denas que ja està confirmat. I és possible que la setmana
vinent es pugui tancar l’altre, d’un davanter que ja va in-
teressar temps enrera.

Minut 91, després de
l’especial 1-O a Canal TE

L’opinió de Joaquin Celma. 

Rapitenca i Tortosa, de
moment, suspenen

L'Ascó va guanyar a Palamós on va
obtenir la cinquena victòria seguida (1-
3). Els locals, necessitats, van sortir molt
forts i van tancar a l'Ascó, creant diver-
ses ocasions. Però no van marcar i sí
que va fer-ho Sergi Moreno, el pichichi
de l'Ascó, aprofitant una indecisió del
porter gironí. A la represa, partit obert i
més quan el Palamós va empatar, arran
d’una falta lateral. L'Ascó va arriscar,
per guanyar, amb Cheikn i Víctor Ber-
tomeu. I un penal va originar l'1-2. I un
altre penal, aquest a Cheikn, va supo-
sar la sentència per als riberencs que
estan en un gran nivell de resultats. El
tècnic Santi Castillejo admetia que “el
0-1 amb el que es va arribar al descans
no era just. El Palamós, sobre tot en els
primers 20 minuts de partit, ens va
pressionar moltíssim”. A la represa,
“tot i rebre el gol, vam saber reaccio-
nar. Vam arriscar, amb dos davanters.
L’equip està amb molta confiança i
arran d’una contra va venir el penal
que fou l’1-2. I després, amb l’altre pe-
nal, vam poder sentenciar”. El tècnic,
que considerava que els dos penals van

ser clars, sobre els canvis que cada jor-
nada reactiven l’equip a les segones
parts, deia que “el principal és tenir una
bona plantilla i això permet diferents

variants que estem aprofitant. També
és una qüestió de dinàmiques i ara la
tenim bona”. L’Ascó, tercer amb 16
punts, rebrà demà el Vilafranca (18h).

Cinquena victòria seguida
TERCERA DIVISIÓ. EL FC ASCÓ ÉS TERCER AMB 16 PUNTS. DEMÀ REBRÀ EL VILAFRANCA (18H)

Els de Castillejo van guanyar al camp del Palamós (1-3)

Derrota a darrera hora al camp de l’Igualada (2-1)

El porter Àlex Ròdenas torna a l’equip i és un dels fitxatges previstos

La dinàmica rapitenca no canvia
PRIMERA CATALANA

La Rapitenca va perdre al camp de l’Igua-
lada (2-1), equip favorit per a les primeres
places però que tampoc ha començat bé la
lliga. La Rapitenca té dos punts. Encara no
ha guanyat. Del partit a Igualada, el tècnic
German deia que “la primera meitat va ser
molt igualada, amb molt de respecte entre
els dos equips. Fou molt tàctica. Nosaltres els
vam pressionar dalt i no els vam deixar ma-
niobrar. L’Igualada és un gran equip que
anirà per amunt perquè té bons jugadors. I
pressionar-lo tant va suposar un desgast. Al
descans, amb el 0-0, vam parlar de que ells
estaven molt obligats, i més jugant a casa,  i

que era important no rebre gol perquè ells,
amb els minuts, podien tenir més dubtes.
Però aviat ens van marcar i l’1-0 ens va fer
mal. Ells van dominar i van pressionar, tenint
opcions clares per a decidir. I del 2-0 vam
passar a l’1-1. Llavors vam reaccionar i vam
poder fer el segon gol. El partit va estar obert
i trencat i podia guanyar qualsevol dels dos.
Però ara la dinàmica és aquesta i al final van
ser ells els que van marcar. Vam tornar a es-
tar prop de la victòria. No obstant, es va es-
capar. A recuperar-se anímicament, cons-
cients que la situació revertirà perquè cada
jornada fem mèrits per tenir altres resultats”. 

MINUT 91

DIUMENGE, en directe, 
a CANAL TERRES DE L’EBRE, DESPRÉS DEL
PROGRAMA ESPECIAL PER L’1-O (23h). Repors:
Ascó-Vilafranca; Batea-la Cava; Ampolla-S.

Jaume; Roquetenc-Móra la Nova; Jesús i Maria-
Pinell; Deltebre-Fatarella i Camarles B-Catalònia

B. Convidat: Jesús Ferrando.

A partir de les 23 h 

Gabi Sanz

El partit Sants-Tortosa de diumenge s’ha
suspés. Els dos equips així van acordar-ho.
Segons explica Arturo Llorca, president del
Tortosa, “es tracta d’un diumenge diferent
per altres motius i per això, i en previsió de
que és un desplaçament llarg i que qualsevol
incidència podria suposar que no hi hagués
possibilitat de tenir força pública, ni que pu-
gués arribar, el que comportaria una suspen-
sió, vam parlar-ho amb la directiva del Sants
i ells també van entendre-ho i van acceptar
la suspensió”. El partit es disputarà el dijous
12 d’octubre. D’altra banda, el Tortosa va
perdre diumenge passat (1-4) amb un Vila-
decans que va sentenciar per la via ràpida.
Als 17 minuts ja guanyava per 0-3 aprofitant

les concessions locals. Amb un resultat tan
advers, el Tortosa ho va intentar però sense
massa possibilitats en la primera meitat. A la
segona, amb Ike i Yassine, l'equip d'Àngel
Garcia va millorar mentre el Viladecans ja ju-
gava més replegat. Virgili, culminant una bo-
na jugada per la dreta, va marcar l'1-3 al mi-
nut 70. El Viladecans, a la contra, va
sentenciar amb l'1-4. El resultat és dolorós
per a un Tortosa que està donant massa fa-
cilitats, en general. Per la seua part, el porter
Eudal no va estar gens afortunat. 
Més Ebre pot avançar que el porter Àlex

Ròdenas, que va deixar l’equip a la pretem-
porada per temes personals, és un dels fit-
xatges ja efectuats. Se n’espera un altre.

Sants-Tortosa, partit suspés
ES DISPUTARÀ EL DIA 12 D’OCTUBRE

Jugadors de l’Ascó celebrant la victòria, en acabar el partit a Palamós. 

L’AGENDA

TERCERA DIVISIÓ
Ascó-Vilafranca, 
dissabte (18h)

PRIMERA CATALANA
Sants-Tortosa, suspés 

B. Blanques-Rapitenca, 
diumenge 17h 

SEGONA CATALANA
Dissabte
Hospitalet-Amposta (16h)
Reddis-Camarles (16h)
Cambrils-Torreforta (16.15h)
Catalònia-Pobla (16.30h)
Morell-Torredem. (17h)
Roda-Ulldecona (18.30h)
Diumenge
La Sénia-Canonja (16h)
Gandesa-Vendrell (16.30h)
Batea-la Cava (17h)

TERCERA CATALANA
Dissabte
Roquetenc-Móra la Nova 
a Campredó (17h)
Diumenge
J. i Maria-Pinell (11.45h)
Godall-Perelló (16.15h)
Arnes-Vilalba (17h)
Aldeana-Ametlla (17h)
Ampolla-S. Jaume (17h)
Olimpic-S. Bàrbara (17h)
Corbera-Masdenve. (17h)
R. Bítem-Alcanar (18h)

QUARTA CATALANA
Dissabte
Deltebre-Fatarella (16h)
Benissanet-Batea (16h)
Amposta-Xerta (17h)
Camarles-Catalònia (18.15h)
Perelló-Ascó (18.30 h)
Flix-Ebre E. (18.30h)
Rapitenca-Ginestar (18.45h)

PREFERENT FEMENÍ
Tortosa E-Vilafranca (dis 17h)
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La Sénia va assolir a l’Hospitalet la quarta victòria en la quarta
jornada (1-7). Un inici de lliga excel.lent d’un equip que manté
la seua idiosincràsia i que, a més, ha assolit aviat bon resultats
per adaptar-se a la categoria. Els 12 punts ja donen molta segu-
retat a la Sénia en el seu objectiu que és la permanència. Així
mateix, l’equip, format per molts jugadors de la Sénia, els ha
aconseguit gràcies a la seua proposta i a la creació d’ocasions
que estan sent aprofitades com ho demostren els 16 gols mar-
cats en 4 partits. A l’Hospitalet, la Sénia va fer un salt de qualitat
amb un resultat explosiu que reforça les seues possibilitats.
Juanjo Serrano, el tècnic, comentava que “ens va sortir un partit molt complet en el que a
més de jugar bé, vam tenir encert en les ocasions per a poder encarrilar-lo a la primera mei-
tat”. Serrano, de la situació de l’equip, deia que “és molt important haver guanyat 4 partits
per l’adaptació a la categoria i per la confiança de l’equip. Hem de seguir, sent conscients
quin és el nostre objectiu. Potser el calendari també ens ha anat bé, en aquest inici de lliga.
Diumenge rebem a la Canonja, en un partit en què hem de mantenir el nivell si volem guan-
yar-lo. No ens podem acomodar. Després visitem l’Amposta i rebem el Gandesa, dues jor-
nades que ens marcaran també les nostre possibilitats”. Callarisa (2), Capi (2), Gerard i Marc
van marcar a l’Hospitalet. 2 juvenils de segon any foren titulars i dels 16 convocats, 12 són
de casa. Mayo (Rosell) va debutar i també va jugar els primers minuts el central Oriol.

La Sénia, líder en solitari

VA GOLEJAR A L’HOSPITALET (1-7) I HA GUANYAT ELS 4 PARTITS

L’Ulldecona va remuntar a la segona meitat. Antoni Teixidó, tècnic de l’Ulldecona, explicava
que “a la primera meitat no vam estar bé. També va ser perquè el Catalònia, que es va avançar
aviat, va jugar millor, tenint el control de la pilota i del joc. Ens va superar i nosaltres no vam
poder controlar el partit”. A la represa, en canvi, el tècnic deia que “vam reaccionar. Vam re-
ajustar posicions i, amb els minuts, l’equip va controlar partit i va tenir opcions, remuntant en
5 minuts. Victòria important, davant d’un bon equip amb un tècnic jove que, pel que vaig veu-
re diumenge, està fent una bona feina”. L’Ulldecona segueix amb les baixes conegudes de
Jack (l’operen avui), Benet, Roberto (va tenir un accident) i Toni (per feina). Adell, en desacord
per la jornada anterior, també ha demanat la baixa. Caldrà esperar per saber si la rep. L’equip
continua minvat per aquest motiu. D’altra banda, Nando Garcia, tècnic del Catalònia, explica-
va que “va haver una part per equip. La primera va ser nostra. Aleix, aviat, va fer el 0-1 arran
d’una vaselina. Amb el 0 -1 vam jugar força bé, atacant i defensant amb la pilota. I vam poder
fer el 0-2. A la represa, la dinàmica va canviar. L’Ulldecona va canviar el sistema i la veritat és
que ens va sorprendre i vam passar per una fase en què vam perdre el control del partit. Mal-
grat això, he de dir que ells van tenir un parell d’opcions però nosaltres també, que va evitar
el seu porter, i que haguessin pogut canviar la inèrcia del duel, en el moment en què van ser”.
Nando afegia que “ens cinc minuts ens van fer els dos gols. L’empat ens va fer mal i el 2-1 va
arribar acte seguit. Vam intentar-ho però sense poder empatar. No obstant, un empat no ha-
gués estat injust. Felicitar als jugadors pel treball, sobre tots la primera meitat va ser excel.lent,
davant d’un bon rival que té un tècnic molt experimentat”.

Remuntada de l’Ulldecona

CONTRA EL CATALÒNIA (2-1)

L’Amposta va golejar el Morell (4-0). Isaac, arran d’un penal protestat pels
visitants, va fer l’1-0. Páez va marcar el segon gol i Isaac repetia abans del
descans amb un gran gol. A la represa, Felipe va sentenciar amb el 4-0.
Victòria important, en l’aspecte classificatori. L’Amposta té ara sis punts. 
Albert Bel, tècnic de l’Amposta, comentava que “des del principi vam por-

tar la iniciativa del joc. Sabíem que era un partit important per trobar el punt
d'inflexió que buscàvem. Ja no per sensacions futbolístiques, sinó pel que
marca la classificació. A la primera part vam poder encarrilar el partit. Vam
poder generar molt de perill i a part dels gols transformats vam disposar d'al-
tres ocasions clares perquè el resultat fos més ampli. A la represa, amb el 3-
0, va baixar el ritme però encara vam tenir altre oportunitats, a més del quart
gol”. Bel afegia que “en resum, partit seriòs en totes les facetes del joc i on
vam poder deixar la nostra porteria a zero”. L’Amposta visita en la propera
jornada, l’Hospitalet, demà dissabte a les 16 hores. Els del Baix Camp, limitats
en aquesta lliga respecte l’anterior, venen de perdre per 1-7 contra la Sénia.  

L’Amposta goleja el Morell (4-0)

SEGONA CATALANA. GOLS D’ISAAC (2), FELIPE I PAEZ

L'Ampolla, líder en solitari, va golegar al camp de l'Ametlla i ha guanyat els quatre partits disputats fins
ara (1-5). És l’únic equip que ho ha fet. Partit amb dues fases diferenciades. A la primera meitat, els am-
polleros van començar bé i es van avançar amb un penal que va transformar Gallego. Però amb els minuts,
la Cala va agafar el control del joc. Pepe i Xavi Fages al centre del camp van imposar-se i les arribades dels
caleros es van anar produint. Fins a tres en van tenir per empatar. El gol d'Héctor, a la vora del descans,
a la sortida d'un córner, premiava la feina dels locals davant d'una Ampolla que es va anar desajustant al
centre del camp i que va patir perquè no tenia la pilota. A la represa, però, el tècnic visitant, Enric Alai-
xendri, va fer tres canvis. Va apuntalar el doble pivot al centre del camp i el seu equip, amb Ramirez, va
ser més associatiu en atac, amb el propi Ramirez, Gallego i Samu. Els ampolleros van dinamitar el partit
en 10 minuts de la represa, fabricant els seus atacs com més els agrada. Samu (2) i Ruibal, amb grans gols,
van destrossar el derbi. La Cala va baixar fisicament i l'Ampolla, superior tècnicament, es va imposar. Mike
va marcar l'1-5 definitiu. Diumenge, partit de la jornada: Ampolla-S. Jaume (1r contra 2n). 

El Camarles va obtenir la tercera victòria de la lliga en guanyar el Batea per 3-0. Els locals van dominar en els primers minuts i es van avançar amb gol de Raul Teixidó,
culminant una assistència d'Edgar. Però, amb els minuts, els de Xavi Cid van baixar la intensitat i van veure com el Batea guanyava metres fins a tenir opcions d'empatar
en els darrers minuts del primer temps. El porter Aitor, brillant, va evitar-ne una de Jordi Vilanova. A la represa, els terraltins van seguir pressionant i van poder marcar
l'1-1. No van fer-ho i el Camarles, amb espais a la contra, amb els minuts, va començar a disposar d'oportunitats fins que en una bona jugada col.lectiva, Edgar va
assistir a Robert que va fer el 2-0 (75'). El partit es va trencar i Campanals, definint una contra, va establir el 3-0 final. El Batea té els 3 punts de la impugnació contra
l'Amposta mentre que el Camarles ja en suma 9. El Batea busca fer incorporacions per apuntalar un equip que s’ha quedat minvat en defensa i ofensivament. 

L'Ampolla dinamita el derbi a la represa, a l'Ametlla

El Camarles
pateix però
guanya el
Batea (3-0)

3A CATALANA. AL DESCANS S’ARRIBÀ AMB EMPAT A UN GOL (1-5)

Callarisa ja és pichichi
amb 6 gols.

La Cava necessitava el triomf. Sobre tot per la con-
fiança d’un nou projecte que ha tingut moltes adversitats
fins ara, en forma de baixes. Roger i Grau ja van tornar i
va debutar Adri Sales (any passat a Batea). I també va
fer-ho, a casa, Miguel, que va marcar l’1-1. Segons Isaac
Fernandez, tècnic de la Cava, “partit molt complicat da-
vant d’un rival organitzat, amb bons jugadors, i que està
ben entrenat”. Isaac afegia que “vam començar amb
dubtes per l’exigència del partit. I més amb 0-1. Marc va
salvar altres opcions visitants, però el cert és que els da-
rrers 20 minuts de la primera meitat foren els millors fins
ara, fent moltes arribades i empatant Miguel. A la repre-
sa, el partit va estar obert, amb alternatives i ja al final
Mochi va fer el 2-1. Victòria important. Felicitar els juga-
dors pel caràcter i per la reacció”. Triomf dedicat a David
Ruiz, lesionat amb trencament dels lligaments del genoll. 

Triomf vitalici per a la Cava,
contra el Roda de Berà (2-1)

DEBUT AMB LA CAVA D’ADRI SALES

El Gandesa va perdre al camp de la Pobla (2-
1). Segons el tècnic Camarero, “a la primera
meitat no vam jugar en la tensió necessària. No
vam estar en el partit, amb manca d’agressivitat
defensiva. I la Pobla va crear 4 ocasions i dos fo-
ren gol. A la represa, vam fer diverses modifica-
cions i vam millorar en tots els aspectes. Tot i
arriscar, vam tenir sobrietat defensiva i, a més,
vam crear opcions. Dilla va marcar el 2-1 i vam
poder empatar però el seu porter, de l’equip de
Tercera divisió, va estar sensacional. Vam aca-
bar pagant car una primera meitat en què no
vam estar bé”. Gerard Bes (Rapitenca) va debu-
tar. El Gandesa tenia les baixes de Gumi i Cris-
tian i Yassine es va lesionar als 10 minuts. Prime-
ra derrota de l’equip terraltí. 

El Gandesa cau al camp de
la Pobla de Mafumet

DEBUT DE GERARD BES (RAPITENCA)

TEIXIDÓ VA MARCAR L’1-0. A LA REPRESA, EN LA RECTA FINAL DEL PARTIT, ROBERT (CULMINANT UNA GRAN JUGADA) I EL JOVE CAMPANALS VAN SENTENCIAR

Solament 5 equips poden ser campions
Si mirem les estadístiques dels últims 20 anys, en el 95% d'ocasions el
campió ja està decidit en la jornada, 4 i sempre està, en aquesta jornada,
entre els cinc millors classificats. En la temporada 2012/2013, el Jesús i
Maria estava el 5; en 2013/2014, el Reddis primer; en 2014/2015, el
Vilaseca 1; en 2015/2016, Cambrils quart. I la passada, el Tortosa 1. Cal
aclarir que l'Amposta no està entre els 5 primers per la sanció de 3 punts.
Vaig dir que podria ser una lliga ebrenca i així és. De moment, entre els
primers 8 classificats, 5 ebrencs i amb un lider sorprenent: la Sénia que
encara no s'ha enfrontat a cap equip fort. Si diumenge guanya a la
Canonja, després la pot armar a Amposta. Però els garanteixo que no
pujarà. La Cava va guanyar el seu primer partit; el Catalonia, tot i perdre,
va a més amb un Aleix que ja porta 3 gols. Una lliga amb molta igualtat;
només queden dos equips imbatuts en camp contrari, la Sénia, el
Torreforta i el Cambrils. La següent jornada, hi ha sis partits en dissabte
la tarde. Crec que aquest dia, en un futur, és ideal per jugar.

JOAQUIN CELMA
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PATROCINAT PER:

El Móra la Nova va golejar l’Aldeana en un partit que va fer vibrar a l’afició moranovenca (6-1). El killer
Agustí va assolir un hat-tric (ja porta 8 gols). Fuertes i Aleix (2) van marcar els altres gols. Segons Lizaso,
tècnic del Móra la Nova, “gran partit. Vam jugar força bé, sent superiors a un bon rival que també va
tenir les seues opcions. Al descans vam arribar amb el 2-0 i a la represa, fins el 3-1, el partit va estar
obert. No obstant, quan va arribar el quart gol ja ens vam imposar assolint un gran triomf en un partit
en què l’equip va estar excel.lent. Hem de seguir treballant, gaudint com vam fer-ho dissabte contra
un rival competitiu i amb un bon arbitratge. L’àrbitre va deixar jugar i això va afavorir el bon joc”. Bar-
tolo Meca, tècnic de l’Aldeana, per la seua part: “assumeixo tota la responsabilitat de la derrota. Penso
que em vaig equivocar en la planificació del partit. També dir que no vam jugar tan malament com el
resultat indica. És cert que en determinants moments no vam competir bé, sobre tot defensivament.
No obstant, jo sóc el primer responsable i espero també equivocar-me menys a partir d’ara. Felicitar el
Móra la Nova perquè té un gran equip, i ens va passar per sobre. Hi havia un gran ambient al camp i
penso que a Móra la Nova gaudiran de la temporada amb els jugadors que tenen”.  

El Móra la Nova passa per sobre l’Aldeana
3A CATALANA. HAT-TRIC D’AGUSTÍ QUE JA PORTA 8 GOLS (6-1)

El S. Jaume suma 10 punts i és segon després de véncer el R. Bítem (1-0). Segons
Anton Flores, tècnic del D. Jaume, “va ser un gran partit, molt disputat. Nosaltres
vam tenir la fortuna d’avançar-nos en una jugada en què Eric va ser més ‘pillo’ que
la defensa rival. El gol el vam amortitzar al màxim. Enguany hem millorat en aquest
sentit, l’equip sap treballar i conservar l’avantatge, sense renunciar a l’atac, però te-
nint ofici per saber mantenir el resultat a favor. Vam treballar molt per obtenir una
victòria molt meritòria”. De les jugades de gol anul.lades al R.Bítem, Anton deia que
“des de la banqueta no puc manifestar-me. Són accions complicades per un àrbitre
sense assistents. A favor nostre també en van haver-hi i també es van xiular fores de
joc que podien ser dubtosos”. Parra, del R. Bítem: “la primera meitat va ser igualada.
Una acció desafortunada fou l’1-0. Vam reaccionar i ens van anul.lar dos gols per fo-
res de joc dubtosos. A la represa, vam dominar totalment, creant ocasions que entre
els pals i Marc Masdeu van evitar. Vam fer un gran partit i mereixiem molt més”. 

El Sant Jaume guanya el R. Bítem (1-0)
ELS VISITANTS RECLAMEN DOS JUGADES DE GOL ANUL.LADES

Nico va debutar en el retorn al Santa i va fer els dos gols
que val valdre la victòria, contra el Godall (2-1). Robert Can-
tó, tècnic planer: “va ser un partit molt travat, en el que un
empat no hagués estat injust. A casa, sent el camp petit,
acabem sent molt directes i ens està costant crear més oca-
sions”. Joan Subirats, del Godall: “partit molt travat, amb
poques opcions en el que penso que l’empat a un era el més
just. Ells van marcar l’1-0, arran d’una acció de Nico, però
acte seguit, a la sortida d’un córner vam empatar, amb gol
en pròpia porteria. A la represa vam estar ben posats i la
dinàmica del partit ens anava bé, amb molt joc directe, de-
fensant amb intensitat i estant ben posats per les segones ju-
gades. Però una errada puntual ens va suposar el 2-1. Hau-
rem de millorar en aquestes accions. Es una llàstima perquè
són partits que els portem bé però se’ns escapen. D’altra
banda, no és una justificació però, amb l’1-1, Nico hagués
hagut de veure la segona groga per una acció amb Manu”.

Nico torna al Santa i fa dos gols

TRIOMF DELS DE CANTÓ CONTRA EL GODALL (2-1)

Pinell i Masdenverge van empatar sense gols en un partit
que es va canviar el seu ordre per petició del Masdenverge,
per les millores de la gespa del seu camp. Segons Blai, dele-
gat del Pinell, “partit amb poca història. Molt travat i  i amb
poques opcions de gol. A la segona meitat no va canviar la
dinàmica, potser nosaltres vam pressionar una mica més
però sense claredat ofensiva excepte una jugada, que fou la
nostra oportunitat, quan a porteria buida vam enviar la pilo-
ta al pal. El resultat fou just”. El Pinell està gestionant dos fit-
xatges que es podien produir per aquest cap de setmana.
Toni Sanchez, tècnic del Masdenverge, deia que “primer
punt de la temporada. Fou merescut. Vam estar bé, vam do-
minar en moltes fases i l’equip ja va estar més cohesionat
quan va tenir la pilota. Vam posar el joc i el Pinell, sent més
directe, va tenir les seues opcions. Nosaltres, potser no tan
clares, també les vam crear. En definitiva, empat just i con-
tent perquè l’equip ja va jugar millor, amb més confiança”. 

Pinell i Masdenverge empaten

0-0

L’Arnes va remuntar i va guanyar el J. i Maria (2-1). Se-
gons Roger, tècnic arnerol: “vam tenir molt de premi tal
com va anar el partit. Vam començar força bé, amb diverses
arribads i ben posats. Però amb els minuts, ells van agafar el
domini, jugant amb més intensitat. Per les ocasions, ells me-
reixien més que el 0-0 al descans. A la represa, aviat, Prades
va fer el 0-1. Això ens va esperonar. Vam recacionar i vam
jugar amb més intensitat. Els canvis també ajuden, tenint
més presència ofensiva amb Raul. Ell va empatar. Vam insis-
tir i foren els millors moments nostres. Sergi, d’un rebuig del
porter, va marcar el 2-1. Però ells van acabar pressionant i
van tornar a tenir opcions, fent un altre pal”. Ito Galve, del
J. i Maria: “sincerament, penso que el resultat va ser injust.
Vam tornar a tenir ocasions clares però no vam aprofitar-les.
I un partit que podiem haver encarrilat, no va ser així i l’Ar-
nes va remuntar a la represa. Però fins el final vam crear
oportunitats, a més de dos penals claríssims no xiulats”.  

L’Arnes es fa fort a casa

EL J. I MARIA LAMENTA LES OCASIONS FALLADES

El Roquetenc va guanyar a Vilalba (1-2). I reacciona després
de la derrota de la jornada anterior. El Vilalba, per la seua part,
és l’únic equip que no ha puntuat. Cotaina, tècnic del Vilalba:
“va ser un partit molt igualat, sobre tot a la primera meitat.
No obstant, dues errades defensives ens van costar els gols,
pràcticament seguits. Vam reaccionar i abans del descans vam
fer l’1-2. A la represa, després que el Roquetenc apretés a l’i-
nici, amb els minuts, vam dominar i van tancar el Roquetenc,
tenint un parell d’ocasions, amb un penal per unes mans que
l’àrbitre va traure fora de l’àrea”. Cotaina afegia que “vam
cometre errades però vam millorar perquè ofensivament ja
vam tenir més presència i crec que, jugant així, els resultats
arribaran”. Miquel Campos, cap de premsa del Roquetenc: “a
l’inici de la segona part vam poder decidir però no vam fer-ho
i vam patir fins el final”. Arasa i Quim van marcar. El Roque-
tenc rebrà demà el Móra la Nova a Campredó (16.30h), pels
treballs de millora de la gespa del camp de Roquetes.  

El Roquetenc reacciona

EL VILALBA SEGUEIX SENSE PUNTUAR (1-2)

Molinos, tècnic del Perelló, deia que “tot i que d’una falta,
el Corbera es va avançar, la primera meitat va ser nostra, cre-
ant nombroses ocasions. Marc va empatar i Raül, poc abans
del descans, aconseguia el 2-1. A l’inici de la represa, Raul va
marcar el 3-1. Amb els minuts, el Corbera va tenir més la pilota
però nosaltres no vam perdre el control del partit. Fins que al
final que ens van marcar de penal. I després d’uns minuts amb
nervis per uns enfrontaments entre jugadors, el partit es va
acabar”. Artur Avila, del Corbera: “Nabil va fer el 0-1 però el
Perelló empataria poc després. La clau, per a mi, fou que poc
abans del descans, ens van marcar el 2-1. I al primer minut de
la represa va arribar el 3-1. Ens va faltar atenció. Amb el 3-1,
ells es van replegar i nosaltres vam pressionar més amunt. De
penal, vam fer el 3-2. Quan buscàvem l’empat, va haver-hi
una picabaralla entre jugadors que va interrompre el partit uns
minuts. Quan tot tornava a la normalitat l’àrbitre va xiular el fi-
nal. No estem d’acord perquè quedaven uns quants minuts”. 

Final amb tensió

PERELLÓ-CORBERA (3-2)

L’Alcanar guanyava 3-1, avançada la represa, però l’O-
límpic, quan més ho necessitava per la confiança, després de
3 derrotes, va remuntar de forma èpica. Segons David Bur-
gos, tècnic de l’Alcanar, “vam fer una molt bona primera
meitat, però no vam matar el partit. I davant vam tenir un
equip amb un gran centre del camp que, amb els minuts,
ens va superar amb la creació i la transició del seu joc. Amb
el 3-1, a la represa, a més, jo no encerto amb els canvis i, in-
conscientment, l’equip baixa i cedeix metres. I contra un
equip com l’Olímpic, si això passa, et destrossa. I va remun-
tar. Resultat just i felicitar al rival. I nosaltres, començant per
mi, aprendre del partit”. Josep Ma. Piqué, de l’Olímpic: “l’e-
quip, amb el 3-1, va creure en les seues possibilitats a la se-
gona meitat i es va alliberar. A la primera no havia estat ma-
lament però l’Alcanar fou letal. A la represa els vam passar
per sobre i el resultat fou just. Vam tenir possibiitats per fer
el cinquè. Victòria importantíssima per la confiança”. 

Remuntada èpica de l’Olímpic

VA VÈNCER AL CAMP DE L’ALCANAR 3-4

El campió gairebé decidit
Si mirem les estadístiques dels últims 20 anys, en el 95% d'ocasions el campió de Tercera catalana ja està decidit en la jornada 4. Sempre està, en aquesta jornada,
entre els cinc millors classificats. En la temporada 2012/2013, el Perelló estava el primer; en la 2013/2014, el Camarles 2; en 2014/2015, el Godall era cinquè; en
2015/2016, el Batea era quart. Igual que la Sénia l’any passat. Vaig dir fa dues setmanes que l'Ampolla podria ser campió i ja és líder. I les ensopegades del R.-Bítem,
Aldeana i Alcanar donen més força a l'equip d’Enric. D’altra banda, el Sant Jaume progressa, tot i que aquesta setmana un empat hagués estat més just contra el R.
Bítem. Va ser un gran partit. L’Olímpic perdia 3-1 i en 23 minuts va capgirar el marcador i va guanyar 3-4 a Alcanar. Va marcar el recentment fitxat Marc Alis. L’Arnes
ja s’adapta a la categoria; dues setmanes guanyant i aquesta a un J. i Maria que es va queixar dient que l'àrbitre no va xiular dos penals clars. No serà fàcil guanyar a
les Valletes. El Perelló-Corbera va acabar amb batussa al final. Ja comença la tensió en aquesta categorisa. El Móra la Nova va posar-li 6 a l’Aldeana i com em diu un
bon aficionat moranovenc, haguessin pogut ser-ne més. L'equip de Lizaso, a la segona volta, serà una màquina. Va tornar Nico a S. Bàrbara, tot i que porta gairebé un
any sense jugar ni entrenar. I com a bon argentí va ballar dos tangos i va fer dos gols. Olímpic, Godall, Ametlla, Corbera, Masdenverge i Vilalba són els cuers. D’aquests
equips, dos poden estar en els descensos. Curiós. Primers 4 classificats: Alcanar, Ampolla i Móra la Nova, 14 gols cadascun. I Sant Jaume solament 5.

L’opinió de Joaquin Celma
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L’Handbol Amposta va empatar, a casa, contra el
Mislata (22-22). Fou un partit molt igualat durant tota
la primera part, quan cap dels 2 equips agafava avan-
tatges de més de 2 gols. Les ampostines, amb moltes
pilotes perdudes, no podien despegar-se al marcador
d'un Mislata molt lluitador, arribant al descans amb 2
gols a favor per a les noies de Mateu Castellà (14-12).
La segona part, amb uns primers 10 minuts molt bai-
xos d'intensitat i amb bastants tirs errats, van compor-
tar que el Mislata fes un parcial d’1 a 7, i es fiqués pel
davant al marcador amb una diferència de 4 gols (15-
19), cosa que va obligar a Mateu a utilitzar un temps
mort per a buscar una reacció i així va ser, ja que als
següents 15 minuts van aconseguir un parcial de 7 a 1,
amb bon joc i sortides al contratac passant al 22 a 20
a falta de 5 minuts per al final. Però, altre cop, uns
últims 5 minuts amb moltes errades de tir i pilotes per-
dudes van provocar que el Mislata empatès el partit,
arribant al resultat final de 22 a 22.
Un empatamb un gust agredolç perquè si bé es va
remuntar en la recta final del duel, es va escapar la
reacció i la victòria a darrera hora. 

Empat amb el Mislata

HANDBOL AMPOSTA (22-22). DIVISIÓ D’HONOR PLATACLUB BÀSQUET CANTAIRES. VISITA AL MASNOU EN EL DEBUT (66-61)

Amb la mel als llavis
Debut de Les Vinyes del
Convent C.B. Cantaires
Tortosa a la Lliga EBA de
competició nacional davant
el Vive El Masnou, un equip
consolidat a la categoria (66-
61). El primer quart fou per
als locals amb un 13-11
mentre que el segon va fina-
litzar en 19-20, arribant al
descans amb un ajustat (32-
31). Al començament del
tercer quart els visitants es
van col·locar en un +8 degut
a tot un seguit de bones
defenses que els varen per-
metre córrer al contraatac. Però, tot i això, la impaciència i la dificultat per controlar la
renda van portar als de casa a guanyar el quart per 16-14, deixant el resultat en (48-
45). La paritat va continuar en els últims 10 minuts. Las decisions finals i les pèrdues
van decantar la balança a favor d’un equip amb més veterania en aquests encontres
que es va acabar imposant per (66-61). De totes maneres la imatge de l’equip va ser
molt positiva, ja que en l’anàlisi global es va poder competir de tu a tu en un inici de
temporada fora de casa.  El Mataró Parc Boet, que ve de guanyar-li al Club Bàsquet
Menorca (79-67), al seu camp, serà el proper rival, demà dissabte a las 20 h.

4A CATALANA

CENTRE ESPORTS TORTOSA. DEMÀ DISSABTE

Demà dissabte  per la tarda, el C.E. Tortosa fara ̀ la presentacio ́ dels seus equips d’hand-
bol per a la temporada 2017-2018: escola cucafera d’handbol, infantil femení, infantil
masculí, cadet femení, cadet masculí, juvenil masculí, sènior femení i sènior femení.
També destacar la campanya de promoció que com tots els anys desenvolupa als cen-
tres escolars de la ciutat on col·labora amb una vintena d’equips. Dins de les novetats
d’aquesta nova temporada, s’ha de destacar que despreś de molts anys d’un molt bon
treball, David Llatge Guimerà deixarà de dirigir i col·laborar directament amb la base del
club. Per motius laborals no podrà fer-se’n càrrec directament, però seguira ̀ col·laborant-
hi. La novetat eś la incorporació d’un nou tècnic i jugador que ha arribat al club aquest
estiu. Alejandro Castro Borrego. Amb vint-i-vuit anys. ve de Badajoz amb una àmplia
experieǹcia com a jugador de la Asociacioń Pacense de Balonmano (APC), PINES
Balonmano Badajoz i Unioń de Balonmano Pacense. Tambe ́ col·laborarà en les tasques
de promocio,́ escola cucafera d’handbol i handbol escolar amb Nil Teruel (director
tec̀nic), qui es farà responsable de les tasques que desenvolupava David Llatge.

Una gran festa de l'handbol es va viure al Pavello
Municipal d'Amposta, en record a Emma. L'E.H.Sant
Vicenç, H.Sant Quirze i el C.H.Amposta, en categoria
juvenil, van disputar un 3x1. Es va fer entrega d'uns
obsequis als pares de l'Emma, Joana i Nacho, que van fer
un petit discurs donant les gracies a tots els participants a
aquest torneig i demanant justicia per Emma. E
l Sant Quirze va ser el guanyador del 1er. Torneig Emma
Garcia Curto. A continuació, va haver-hi un partit d'exhi-
bició entre ex-jugadors del C.H.Amposta i els veterans
del F.C.Barcelona, amb victòria dels blaugranes. 
Una gran festa de l’handbol, molt emotiva, i que “espe-
rem poder repetir més edicions els proxims anys”.

Presentació dels equips
CH AMPOSTA

El Tivenys segueix líder a
la Quarta catalana ebrenca,
després de guanyar per 8-1
al Benissanet en la segona
jornada. Un partit que ja es
va decidir a la primera mei-
tat amb el 4-0. Al final, 8-1.
Edgar (2), Pere (3) -en porta
7-, Moha, David Izquiano i
Francesc van marcar. El Ti-
venys, que està buscant fit-
xar un porter (dissabte va
jugar-hi Sergi Doblado),
descansa en la propera jor-
nada. El Flix, per la seua
banda, va assolir la primera
victòria, al camp del filial de
la Rapitenca (1-3). Els locals
van començar millor, tenint
Aleix dues ocasions. El juga-
dor ampostí de la Rapitenca
fou el més destacat. Però
amb els minuts, el Flix va es-
tar més posat i va agafar el

control del partit, fent Pere
el 0-1, de penal. Magí, amb
rematada al travesser, va te-
nir el 0-2. Però acte seguit,
el local Aleix feia l'empat, en
possible fora de joc. A la re-
presa, ja al primer minut,
Magí va estavellar una pilo-
ta al travesser. El Flix va ser
el propietari del partit i, amb
ofici, va imposar-se, tenint
nombroses opcions, a més
del gran gol de Brigi i el de
Llorenç que sentenciava
amb l'1-3.  L’Ascó B va vèn-
cer l’Ebre Escola (2-1). Des
de la web del club asconenc
es deia que “fou un partit
molt travat davant d’un
Ebre Escola que va jugar ben
replegat i que no va deixar
espais. L’Ascó no va tenir la
fluidesa necessària i, malgrat
crear opcions, no va poder

decidir i va patir fins el final
per la incertesa del marca-
dor”. Eulogio, tècnic de l’E-
bre, deia que “sabiem que
anàvem al camp d’un dels
equips que ha de ser cap-
vanter. I per això vaig fer un
plantejament molt clar. I
vam fer-ho bé. A més, ens
vam avançar al marcador.
Tot i que poc abans del des-
cans ens van remuntar, a la
represa, vam seguir igual i el
partit va estar incert. Ells van
tenir opcions per sentenciar,
però nosaltres també per
empatar. Felicitar els juga-
dors pel partit, al camp d’un
rival amb gent molt experi-
mentada”. Sisco va obrir el
marcador i Roger i Albert
Gordo van remuntar.
El Deltebre, després de

muntar l’equip contrarrellot-

ge aquest estiu, està fent un
gran inici. Va guanyar a Xer-
ta (2-3). Segons Sisco Martí,
tècnic del Xerta, “el Delte-
bre, amb una efectivitat mà-
xima, es va posar 0-3. I no-
saltres, amb 5 o 6 ocasions,
només vam fer dos gols, ja
al final, i no vam tenir temps
per res més. Va ser d’aquells
dies en què al rival li entra
tot i a tu no”. Sisco volia re-
marcar que “penso que el
Deltebre va ser massa dur
en determinats moments,
amb el consentiment de l’àr-
bitre que ho va permetre i
també del seu entrenador.
Fins a tres jugadors van ha-
ver de ser substituïts per le-
sió”. Toni Ruiz, president
del Deltebre, deia que “vaig
veure un partit molt disputat
i igualat, en el que nosaltres

vam ser més efectius. Els dos
equips van jugar amb agres-
sivitat però esportiva i van
haver pilotes dividides com
pot passar en un partit jugat
en un camp de terra. Es va
jugar amb molta intensitat,
lluitant per les pilotes dividi-
des però penso que això no
s’ha de confondre amb du-
resa. També crec, en gene-
ral, que tècnics i delegats, a
la banqueta, han de saber
estar i això és molt impor-
tant per al desenvolupa-
ment dels partits”. Ginestar i
Amposta van empatar a 3.
Un partit vibrant. L’Ampos-
ta, segons Cristian, el seu
tècnic, “no vam estar bé a la
primera meitat i el Ginestar
es va avançar amb el 2-0. A
la represa vam rectificar i
vam millorar i Òscar va re-

muntar. Vam tenir diverses
ocasions molt clares per sen-
tenciar. No vam fer-ho i al
final ens van empatar”. Os-
car Masdeu va fer un ‘hat-
tric’. I va fallar un penal amb
el 2-1. Del córner següent,
va establir l’empat. Poley,
del Ginestar, valorava
“l’empat assolit al final amb
un gol de Kiko Margalef. Cal
destacar que l’Amposta va
remuntar i va buscar el quart
gol. Però nosaltres vam po-
der empatar. Molt content
de la feina de l’equip”. Pin-
xo va fer els  dos primers
gols locals. 
Per últim, dir que la Fata-

rella va vèncer el Camarles
(2-1) i el Batea va tenir difi-
cultats per imposar-se a un
Perelló més competitiu que
en la primera jornada (1-0).

Victòria merescuda del Flix, al camp de la Rapitenca B (1-3)

CICLISME. DIUMENGE

I Torneig Emma Garcia

EN UN MINUT

*MIKEL BESORA I AN-
NA CARNÉ guanyen la XI
Pujada al Montsià, Me-
morial Francesc Bort ‘Ma-
dro’. Fins a 450 partici-
pants van prendre la
sortida, entre les diferents
modalitats. A més de for-
mar part del calendari
ebrenc de curses per
muntanya, enguany ha
repetit com a prova pun-
tuable a la Copa Catalana
de Curses de la Federa-
cions d'Entitats Excursio-
nistes de Catalunya.

*MÓRA LA NOVA va
acollir diumenge passat
una de les cites esportives
més importants de l’any:
la Milla Urbana, sent la
18a edició consolidant la
quantia d’atletes que hi
participen any rera any. 

*AL PERELLÓ es va ce-
lebrar diumenge 24 de
setembre, la 2a Emburga-
da Bike Race, l’última
prova puntuable de la Xa-
llenger BTT Terres de l’E-
bre 2017. La cursa va
constar de dos circuits: un
de llarg de 40km i 1100m
de desnivell positiu i un
de curt de 30km i 750m
de desnivell positiu. A la
prova van participar 248
ciclistes i fou, per segon
any consecutiu, tot   un   
èxit.   Al   finalitzar,   es va fer   
el   sorteig   del   “Pes   de   la   
teva   Bici   en   Mel”.

(Notícies de  Canal Terres

de l’Ebre/ebredigital.cat)



RAUL (Perelló)

IVAN PÁEZ (Amposta)

ROBERT (Camarles)

MARC MASDEU  (S. Jaume)

MARC PERELLÓ (Ampolla)

MANEL LLAMBRICH (la Cava)
ALEIX MUÑOZ (M Nova)

GUSTAVO (Ulldecona)

PAU MUÑOZ  (Olímpic)
GERARD (la Sénia)

NICO (S. Bàrbara)
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JOAQUIN CELMA

*Alguns jugadors, que van acabar del juvenil de la Rapitenca, es pensaven que serien de la
1a plantilla. Els van dir: "jugareu en el primer equip quan sigui necessari i mentrestant esta-
reu al filial". Un d'ells, Gerard Bes, va marxar al Gandesa, quan va estar a punt de fitxar per
l’Ulldecona.
*Imparable la Sénia, la passada temporada a la jornada 4 tenia 9 punts i vuit gols a favor.
En aquesta ja porta 16 gols i 7 jugadors ja han marcat: Callarisa, Gerard, Pol, Zaragoza,
Monforte, Capitan i Lleixà. Els jugadors, després de la victòria a l’Hospitalet, es van dutxar
al mar. Serrano porta 38 partits sense empatar-ne cap.
*Victor Garrido, exjugador del Reus B, va fitxar amb l’Ascó. Va estar a l'agenda de l’Alcanar.
La meva aposta és que podria jugar al Tortosa
*Grans actuacions dels porters Aitor, del Camarles, Marc Bertomeu, de la Cava, del juvenil
Oriol Gasparin a l’Alcanar i de Marc Masdeu amb el Sant Jaume. 

L’EQUIP TITULAR 
DE LA JORNADA 

Top Secret

Equip de la setmana
F.C ASCÓ

Agustí (M Nova) va fer 3 gols i ja en porta 8. A les altres fotos,
el Móra la Nova, que va golejar l’Aldeana. El Santa, amb qui va
debutar Nico. L’Arnes es fa fort a casa. L’Ampolla és líder en
solitari. I baix a la dreta, homenatge de la plantilla de l’Olimpic
a Troyano, jugador que es recupera d’un accident de transit. 
Sergi Vila, lesionat en la primera jornada, ara amb muletes, 

sí que apareix a la foto.
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Pregunta: Qui t’ha
donat més suport en
el futbol?
Resposta: Els meus
pares, la meva germa-
na i, des del meu inici,
Adrià Estrada ha con-
fiat molt en mi. 
P: El millor consell que
t’ha donat el teu pare
sobre futbol?
R: Per a ser un bon
jugador primer has de
ser una persona
exemplar i respectuo-
sa amb tothom. I
sobretot, has de ser
humil i treballar de
valent  per allò que
vols aconseguir.
P: El teu pare, Tomàs
Ballano, va deixar
emprenta per on va
passar, i així es va
poder veure en el seu
homenatge.
R: Sempre serà un
referent, en tots els
aspectes. Va ser molt
bonic l’homenatge i
totes les mostres de
suport que vam rebre
una vegada ens va
deixar. Fou un exem-
ple de lluita i coratge.
El trobem a faltar però
ens queden els grans
records i tots els mis-
satges de vida que
ens va deixar. 
P: Has plorat en algun
partit de futbol?
R: Moltes vegades,
sempre per perdre,
però també d’emoció.
Un exemple fou el dia
que ens vam classifi-
car per jugar la pro-
moció d’aquesta tem-
porada. Sempre havia
somiat amb jugar
amb el primer equip
del club on he jugat
des dels 4 anys. I arri-
bar-hi i disputar una
promoció era un
somni fet realitat. 
P: Explica’ns una
anècdota de la teva
experiència esportiva: 
R: Vaig començar als
16 anys a jugar amb
el primer equip del
Catalònia, i al llarg
dels anys he compar-
tit vestuari amb juga-
dors que havien jugat
amb el meu pare o
que quan jo era petit

els veia jugar en el pri-
mer equip. Per a mi
eren autèntiques
estrelles Fatsini, Xavi
Gisbert, Cosido,
Marcos, Nacho...i en
16 anys ja compartia
vestidor amb ells. 
P: S’acaba el món en
una setmana, què
faries? 
R: Probablement
coses que sempre he
desitjat i no he fet per
por al risc o al que
poden dir. 
P: El fracàs no exis-
teix, és tot aprenen-
tatge?
R: La vida són proves,
i només nosaltres
podem passar-les. És
un tòpic, però és així:
en la vida cauràs mol-
tes vegades, però
t’has d’aixecar més
fort. 
P: Ets feliç?
R: Haver perdut al
pare tan jove és un fet
que et marca. La
familía, amb la meua
mare, la meua germa-
na i jo, estem units i
sempre el tenim pre-
sent. Les emocions
són inevitables. I els
bons records ens aju-
den molt.
D’altra banda, crec
que, en general, ens
passem la vida bus-
cant la felicitat, i no
ens adonem que la
felicitat es troba en els
petits detalls de la
vida que, de vegades,
passen desaperce-
buts. 
P: Els esportistes són
millors amants amb
les parelles?
R: Això ho hauríem de
preguntar a elles... 
P: Familia futbolera.
R: El meu pare va
dedicar molts anys de
la seva vida al futbol,
com jugador fins als
42 anys i també va
entrenar diversos
equips. D’altra banda,
la meva germana ha
jugat molts anys i,
actualment, juga en el
Tortosa-Ebre de fut-
bol sala. 
P: Com vas començar
a jugar a futbol i per-

què?
R: Li donava cops de
peu a tot el m’envol-
tava i als 4 anys els
meus pares van deci-
dir apuntar-me a
jugar. 
P: Trajectòria futbolís-
tica: 
R: Vaig començar als
4 anys, tot el futbol
base amb el Jesús
Catalonia. Quan era
juvenil de primer any,
vaig estar mig any
entrenant amb el pri-
mer equip i vaig ser
convocat en diversos
partits. L’any següent
em van oferir ser de la
plantilla i ja porto 4
temporades. 
P: Els teus millors
entrenadors?
R: En primer lloc, no
podria deixar de nom-
brar a Adrià Estrada,
que ha sigut la perso-
na que més ha confiat
en mi durant tota la
meva etapa esportiva
i personal. Ell ha sigut
com un germà per a
mi, sempre m’ha aju-
dat en tot, dins i fora
del camp. En segon
lloc, nomenar a Dani
Fernández. Ell forma-
va el tàndem amb
Adrià i m’ha donat
molts consells que
encara conservo. No
em puc deixar a Òscar

Rumense i Tomás,
que van confiar en mi
per a incorporar-me
en el primer equip als
16 anys, on vaig tenir
molts minuts. També
mencionar a Nando
Garcia, l’actual entre-
nador, que ha donat
un rendiment altíssim
a aquest equip en el
seu primer any com a
entrenador, amb l’a-
juda de Marcos
García. Personalment
han confiat molt en
mi i m’han ajudat
moralment. 
P: Comprens als
entrenadors?
R: Crec que tenen una
labor fonamental en
l’equip, i que han de
prendre moltes deci-
sions pel bé del con-
junt, encara que no
agradin a tothom. Per
això sorgeixen les
diferències entre juga-
dors i entrenadors. El
jugador que estima el
futbol vol jugar-ho tot
i acostuma a ser més
egoista. Però qui pren
les decisions és l’en-
trenador, per tan se
l’ha de comprendre. 
P: T’agrada entrenar? 
R: Sí, m’agrada entre-
nar per preparar-me
pels partits del cap de
setmana. A més, és
una manera de des-

connectar els dies que
són llargs, és entrar al
camp i se t’oblida tot
el de fora.
P: Per què creus que
els entrenadors con-
fien poc en els joves o
juvenils de qualitat?
R: No tots són així,
però de vegades sí i
crec que és un gran
error. Potser ho fan
per por i per allò que
diuen que l’experièn-
cia és un grau. Però
en molts casos els
joves aporten moltes
ganes, intensitat i
frescor. 
P: El millor jugador de
les terres de l’Ebre
amb qui has jugat?
R: Em costaria dir al
millor, per què hi ha
un nivell molt alt i he
jugat amb grans juga-
dors, però vull nom-
brar a Fran Reolid.
Vam coincidir tres
temporades i va
demostrar una quali-
tat impressionant i
una professionalitat
espectacular. Va ser
un gran recolzament
per a mi en el primer
equip i em va demos-
trar ser un gran juga-
dor i a l’hora amic. 
P: Has ajudat a algun
company en dificul-
tats? Explica’ns-ho. 
R: Sempre m’agrada

ajudar i integrar el
màxim possible als
juvenils que venen a
entrenar o a la gent
nova. Quan vaig
començar als 16 anys
el meu equip em va
ajudar molt i per tant,
he de fer el mateix. 
P: Quin consell li
donaries a un infant
que vol ser un bon
futbolista?
R: Que sigui humil i
que treballi de valent. 
P: Per què el futbol es
viu amb tanta intensi-
tat a l’Ebre? 
R: La gent sent els
colors i gaudeix
mirant com juga l’e-
quip del seu poble. I
encara agrada més
que els jugadors
també siguin del propi
poble. És una merave-
lla jugar en els camps
de les terres de l’Ebre,
l’ambient és especta-
cular.
P: A quin jugador
t’assembles més ?
R: Crec que no m’as-
semblo a cap jugar
però alguns com-
panys em diuen que
m’assemblo a Marco
Asensio dins del
camp. 
P: De quin equip ets?
R: Del Catalònia i de
la Roja.
P: Quins jugadors
admires? 
R: Andrés Iniesta
podríem dir que és el
que més admiro, com
a futbolista i persona.
També David Cosido,
és un gran amic i no
he vist cap jugador
amb més recursos que
ell. I tot i la seva edat,
aquesta última tem-
porada ha sigut
espectacular, trans-
format de lateral a
extrem i marcant
molts gols. És un gran
capità. 
P: El jugador acostu-
ma a ser egoista, tu
ho ets?
R: Ja ho he dit abans,
però jo no em consi-
dero gens egoista, de
fet molta gent m’ha
dit al llarg de la meva
trajectòria en el futbol

que ho havia de ser
més. Jo sempre dic el
mateix: per a mi l’im-
portant és el benefici
de tot l’equip i una
assistència és una
cosa molt bonica
encara que per a
molts només té valor
el gol...
P: Quin ritual fas
abans d’un partit?
R: No trepitjo cap línia
del camp abans de
que l’àrbitre indiqui l’
inici del partit. També
porto sempre una
samarreta blanca sota
de la que he de portar
per jugar. És una cos-
tum que tenia el meu
pare i que vaig seguir
des de petit. 
P: Que sents quan
perds un partit, com
t’afecta?
R: La veritat és que
m’afecta més del que
hauria. Sento molt els
colors del Cata i si
perdem sento que em
treuen alguna cosa.
També per què sóc
molt competitiu.  
P: Es bo que us pres-
sionin per tal de ser
millors?
R: És bo, principal-
ment, per no relaxar-
te i progressar però el
jugador també neces-
sita paraules d’ànim. 
P: Vas fer la pretem-
porada al Tortosa.
R: Estic molt agrait
per l'oportunitat que
me van donar, van ser
unes setmanes molt
bones on vaig poder
disfrutar d'una expe-
riencia diferent. Agrair
al club en general i
sobretot a Àngel i
Àlex que són uns
entrenadors molt
qualificats i a tots els
companys que es van
portar molt bé en mi.

By: Joaquin Celma

XX

AVUI:  JORDI TOMÀS, JUGADOR DEL CATALÒNIA

PROPER: 

MARCEL

El Marcos Asensio ebrenc
FILL DEL LLEGENDARI TOMÀS BALLANO ‘XIXARRO’

By: Joaquin Celma
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VALORACIÓ

INGREDIENTS PER A 4 PERSONES:

·  1 /2 litre de llet
·  3 ous 
·  1 plàtan gros madur
·  200 g de sucre
·  150 g de molla de pa del dia abans
·  1 llimona

VELABORACIÓ

Es prepara el sucre cremat posant al foc 75 g de sucre, unes
gotes de suc de llimona i unes gotes d’aigua. Un cop fet,
s’escampa en un motlle rectangular per a flams. S’escalfa la
llet. S’hi tira la molla de pa i es deixa refredar una mica.  S’hi
afegeix el sucre, el plàtan aixafat i els ous, i es remena bé
amb un batedor. Es tira la barreja al motlle i es posa a coure
al forn, ja calent a 190 ºC, al bany maria durant uns 45 mi-
nuts. S’ha de deixar refredar completament el púding
abans de desemmotllar-lo. Suggeriment Si falta aigua, se
n’ha d’afegir de calenta.

PP ÚÚ DD II NN GG   DD EE   PP LL ÀÀTTAA NN
Hi ha la falsa
creença que les
postres elabora-
des a casa no
engreixen d'i-
gual manera
que les de brioi-
xeria industrial.
Si la recepta fos
la mateixa, la
diferència esta-
ria en la qualitat
dels ingredients en què s'elabora a casa.
Aquesta recepta conté greixos saturats,
provenen de la llet i del rovell dels ous. És
rica amb hidrats de carboni i proteïna d'o-
rigen animal. Per tant, se n'ha de fer un
consum ocasional. Aquest púding es pot
consumir per postres, llavors caldrà tenir
en compte que el dinar sigui lleuger. És un
bon berenar o per menjar a mig matí a
l'hora del pati a l'escola. Si a més, el nen
col•labora en la seva elaboració, encara el
trobarà més bo.

Lluïsa Garriga i Balagué
Diplomada en nutrició humana i dietètica 
Diplomada en infermeria

PÚD ING  DE  PLÀTAN
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

SECCIÓ PATROCINADA PER:

PASSATEMPS

TENDES

SOLUCIÓ

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

MÉS EBRE 
RECOMANA

Àries
20/3 al 19/4

La família us respon de molt  bona manera
donant-vos suport i ajudant-vos  a tirar  en
davant  en tots els vostres  projectes. Aneu
amb compte en el tema econòmic.

Es fàcil  que hagueu  de practicar  algun idio-
ma diferent al vostre , però  pot ser  molt
divertit, practicant  se’n aprèn . Ho  teniu
molt bé  en el tema de viatjar.

Taure
20/4 al 19/5

Hi hauran  alguns aspectes  que us poden
fer sentir molt  bé , i un d’ells és el tema de
salut  , en el que  les coses us aniran  de per-
les i us sentireu  molt bé i valents  per tot.

El vostre atractiu augmenta. S’apropa una
data molt esperada  , però  eviteu  temes  de
conversa  que pugin  resultar polèmics  o fer
mal a algun amic.

Bessons
20/5 al 21/6

Heu  d’anar  amb compte  amb les refredats
que poden fer  acte de presència  i us poden
donar força  maldecaps , cosa que potser
bastant molesta i empipadora.

En el camp de la parella , les coses  us seran
satisfactòries i això us farà  estar  de molt
bon humor . Són dies  d’èxits a la feina  i als
estudis. 

Cranc
22/6 al 21/7

Estareu molt al cas de tot  el que passa  al
vostre  voltant  i això  us serà un bon aspecte
per evitar  problemes  i complicacions . Hi ha
molta calma al vostre ambient.

Hauràs d’agafar-vos  les coses  amb més
calma  i no deixar  que les converses puguin
de to per anar  bé. En el camp de la feina ,
la cosa us va força  bé. 

Lleó
22/7 al 22/8

En el camp de la parella  sembla que  la cosa
està  força  bé, però  tindreu  moltes  temp-
tacions  i això  pot ser  un problema  per  a
la vostra  relació.

Aquari
20/1 al 18/2

Haureu  d’anar  molt  en compte  en el camp
dels viatges  o desplaçaments , ja que  ani-
reu  molt despistats  i es fàcil que us perdeu
. Tracteu  de dormir bé. 

Verge
23/8 al 21/9

Per evitar  situacions  de conflicte, podeu
optar  per viatjar  ja que  en aquest  aspecte
la cosa  pinta  força  bé i us donarà l’oportu-
nitat  de fer  noves amistats.

Peixos
19/2 al 20/3

Se us posaran  molt bé  totes  les coses rela-
cionades  amb la feina , o sigui  que si convé
aneu  a demanar-ne  o si cal  fer alguna  pro-
posta  és el moment  de fer-la.

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01

L’horòscop
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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

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 a              
?

877  180 170
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

15.000
EXEMPLARS
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Isabel Carrasco

LA VISITA TEATRALITZADA ÉS UN DELS PLATS FORTS 
D'AQUESTA PROGRAMACIÓ

L’ENTREVISTA

El Museu del Ferrocarril
està situat a l'estació de
Móra la Nova. L'any pas-
sat el Museu del
Ferrocarril de Móra va
celebrar dintre de «Dies
del Museu» els cent vint-
i-cinc anys de l'arribada
del ferrocarril a la pobla-
ció, i aquest any presenta
"La Festa del Tren".

Més Ebre: "Un passeig per
l'Estació", una visita tea-
tralitzada que s'estrenarà
amb motiu de la Festa del
Tren, la qual inclou una
escena que mostra l'èpo-
ca de l'estraperlo...
Interessant.

Jordi Saplugas: Enguany
la Festa del Tren ve plena
de novetats, com a resul-
tat d'un nou model de tro-
bada que volem imple-
mentar, dirigit a aficionats,
públic general i sobretot,
famílies. I la visita teatralit-
zada és un dels plats forts
d'aquesta programació. La
visita es divideix en tres
escenes. A la primera, un
grup de viatgers que espe-
ra el tren, en els primers
dies de l'arribada del
ferrocarril a la comarca,

discuteixen sobretot els
efectes perjudicials que la
rumorologia li atribueix.
En el segon, l'enginyer de
la línia junt amb altres per-
sonatges ens fan una breu
ressenya històrica de l'es-
tació i la seva importància.
I, per acabar, en el tercer
acte una estraperlista i un
guàrdia civil viuen una
interessant controvèrsia
amb un final sorprenent.

ME: Parlem del programa
d'activitats de la Festa del
Tren.
JS: Hem tingut la sort de
comptar amb nombroses
entitats de dins i fora del

municipi que amb les
seves col•laboracions ens
han permès farcir un pro-
grama que podeu trobar
detallat a la web
www.festadeltren.cat. El
divendres, a la sala d'actes
de l'Ajuntament, tindrem
un cicle de conferències
amb entrada lliure. I dis-
sabte i diumenge, ja a l'es-
tació de tren, podrem
gaudir, a banda de la visita
teatralitzada, de tallers
amb activitats per a nens i
nenes, jocs de taula, jocs
de rol en viu, cineclub,
una activitat literària dedi-
cada a Hemingway (que
va ambientar un conte seu

a l'estació de Móra la
Nova), dinars populars
(dissabte amb olla ferro-
viària), mercat d'objectes i
modelisme ferroviari,
voluntaris treballant en
maquetisme i restauració,
ball de gegants, trens en
moviment, una exposició
sobre els 125 anys del
tram Móra la Nova – Faió
i, com cada any, la visita a
les instal•lacions del
museu. L'entrada a la
Festa del Tren té un preu
especial de 5 euros. Però
aquells que es vulguin
apropar els dies anteriors a
Móra la Nova, poden
obtenir una entrada gra-

tuïta comprant dues cap-
ses de galetes "La Bonita"
als forns i pastisseries del
poble, així com a altres
establiments col•labora-
dors.

ME: La "reconversió" de
les vies ferroviàries con-
vertides en vies verdes.
Que en pensa?
R: Nosaltres, com a defen-
sors de la preservació del
patrimoni ferroviari, som
més partidaris de mantenir
les línies que malaurada-
ment es queden sense ús
comercial, per conservar-
les mitjançant la seva
transformació en línies per
a trens històrics turístics. A
Europa n'hi ha nombrosos
exemples, sobretot en paï-
sos com el Regne Unit,
Alemanya, Suïssa, França,
etc. on a cada país es
compten per centenars les
línies d'aquestes caracte-
rístiques. A més, aquest ús
també és compatible amb
bicicletes adaptades per a
vies de tren. Però en tot
cas, reconeixem que a
casa nostra les Vies Verdes
han estat una peça clau
per al desenvolupament
turístic del territori i una
clara experiència d'èxit.

ME: Parlant de trens turís-
tics, en quin punt es troba
el projecte de tren històric

turístic "Lo Caspolino"?
R: Doncs ara mateix ens
trobem en un punt molt
interessant del projecte, ja
que hem aconseguit que
un total de vint municipis,
quatre d'ells aragonesos,
ja s'hagin compromès a
fer una aportació econò-
mica per tirar-lo endavant.
Això ens permetrà que en
pocs anys puguem dispo-
sar d'una composició bàsi-
ca per a un tren turístic
amb locomotores dièsel i
elèctriques. Si, a més,
aconseguim alguns dels
ajuts que hem sol•licitat,
en els mateixos terminis
podríem estar parlant d'un
tren amb locomotora de
vapor, que és el nostre
principal objectiu. Tot just
aquesta setmana, ens ha
visitat una delegació de la
Federació Europea de
Museus i Trens Turístics,
Fedecrail, encapçalada pel
seu president Jaap
Nieweg, holandès, i altres
membres del Regne Unit i
França. Nosaltres som
membres actius de
Fedecrail i estem molt
contents per aquesta visita
i, sobretot, pel suport que
un cop més han donat al
nostre projecte després de
conèixer-lo de primera
mà.

Jordi Sasplugas president de la Fundació per a la
Preservació del Patrimoni Ferroviari i Industrial

LA FESTA DEL TREN 
A MÓRA LA NOVA DEL 6 AL 8 D'OCTUBRE

ACTUALITAT

PARLEM AMB


