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Dimarts 10 d’octubre de 2017. 18 hores. Parlament de Catalunya. Era el dia D i l’hora H. Catalunya es va paralitzar. Amb retard, el president
Puigdemont va anunciar la Declaració d’Independència. Euforia desmesurada. No obstant, poc després, la va suspendre obrint una nova porta
al diàleg i a la mediació. Decisió desconcertant. Llavors, es va obrir un gran debat. De l’euforia, a la decepció. Passats uns dies, hi ha opinions
que valoren positivament la decisió del President però també n’hi ha que creuen que, en 48 hores, ja s’ha vist que no existeix l’opció del
diàleg i que es necessita una resposta ferma i urgent per fer la DUI. Aquestes opinions les podeu trobar avui a Més Ebre. P11-13

DUI  155VS
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L’opinió del diari queda reflectida
exclusivament a través de l’editorial.
Els articles de la secció d’opinió
expressen els criteris de qui els
signa i el diari no els fa seus

necessàriament.
ELS ARTICLES ANÒNIMS NO

SERAN PUBLICATS A MÉS EBRE

15.000 exemplars 

L’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre (ACRE), tal i com estan fent nombrosos
centres d’arxiu de Catalunya, s’ha sumat a la campanya #Arxivemelmoment.
“Arxivar l’avui per guanyar el futur” e ́s el nom de la iniciativa de l’Associacio ́
d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya, per la recollida de testimonis
documentals, tant analo ̀gics com digitals del moviment social i polític que està
suposant el Referèndum del passat diumenge 1 d’octubre.
Amb motiu de l’excepcionalitat dels fets succei ̈ts aquell dia, a la Ribera d’Ebre
es fa una crida a la ciutadania, entitats, partits poli ́tics, associacions veïnals i
institucions, per recollir i conservar tot el material audiovisual que serveixi de
testimoni d’aquesta jornada a la comarca. La recollida de material (vi ́deos i
fotografies) es fa amb l’objectiu de preservar la memo ̀ria col·lectiva i docu-
mentar els fets del refere ̀ndum. En aquesta línia, fa uns mesos i coincidint amb
el dese ̀ aniversari de l'ACRE, Gemma Carim, presidenta del Consell Comarcal
de la Ribera d’Ebre, destacava el paper de l'Arxiu: “e ́s el millor lloc on poden
estar els nostres documents, per poder obrir la histo ̀ria dels nostres petits
pobles a tot el món”.

L’Arxiu Comarcal recull testimonis gràfics per
documentar el moviment de l’1-O

CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE

Editorial Donald Tusk: "Busquem sempre el que ens uneix i no el que ens separa”

Donald Tusk, president del consell europeu, ha fet una crida personal a Carles Puigdemont per evitar l'anunci de la independència d'Espanya, ja que es correria el risc
de fer impossible un diàleg pacífic.Tusk, antic primer ministre de Polònia, que va lluitar per la independència del seu país de la Unió Soviètica, va dir que entén les
"emocions i arguments" d'ambdós bàndols. Tot i això, Tusk va dir que si el president Carles Puigdemont, anunciés unilateralment la independència de Catalunya, seria
un desastre per a la regió, Espanya i tota Europa. No obstant això, després de les escenes de brutalitat policial durant el vot independent de l'1 d'octubre, Brussel·les
va temperar el seu llenguatge envers Catalunya "Hem convidat a tots els interessats a sortir d'aquesta confrontació al més aviat possible i començar el diàleg", va dir
el portaveu. "La violència mai no pot ser una eina política". El passat dia 10 el president Puigdemont va declarar la independència, durant uns pocs segons, per a
després suspendre-la per obrir un període temperat de diàleg i mediació. El Més Ebre ha volgut conèixer de primera mà la valoració que en fan els alcaldes i presidents
comarcals del nostre territori (vegeu pàgines centrals), tot i que la resposta per part del govern de l'Estat, ara com ara, no se centra principalment en el diàleg. 

Coincidint amb una nova edició del Saló Nàutic de
Barcelona, l’Estació Nàutica Costa Daurada ha presentat un
nou producte turístic relacionat amb el mar i que pretén
posar en valor la pesca esportiva a tot el seu l’àmbit. Aquest
nou projecte, neix fruit de la voluntat de potenciar activitats
singulars que poden fer-se a les set poblacions integrades a
l’Estació Nàutica Costa Daurada i que poden realitzar-se
durant tot l’any. El projecte “Fishing Estació Nàutica” ha
estat treballat conjuntament durant els darrers mesos per la
pròpia Estació Nàutica i les empreses especialitzades de
pesca esportiva. La col.laboració de les empreses professio-
nals de pesca i la important feina realitzada ha permès iden-
tificar les diferents tècniques que poden utilitzar-se per
practicar la pesca esportiva a la zona, tant al Golf de Sant
Jordi com també als darrers kilòmetres del riu Ebre. També
s’han recollit els diferents tipus d’espècie que poden captu-
rar-se al llarg de l’any. Tota aquesta informació s’ha reco-
pilat en un catàleg on hi ha apareixen un total de deu tèc-
niques diferents i un calendari anual per tipus de captures
amb dinou espècies diferents.

Nou producte turístic al voltant 
de la pesca esportiva

PRESENTACIÓ AL SALÓ NÀUTIC DE BARCELONA

La Jornada d’Etnologia de les Terres de l’Ebre, organitzada
per la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme
Cultural, el Museu de les Terres de l’Ebre i l’IRMU, se centra
de manera monogràfica en algun dels molts aspectes del
Patrimoni Etnològic, material i immaterial, del territori.
Aquest any se celebra la XV edició, dedicada a les plantes
remeieres i la seva recol·lecció, distribució i usos tradicionals.
Per itinerància entre les quatre comarques de l’Ebre, tindrà
lloc a Riba-roja d’Ebre, concretament a la Casa de la Vila, el
dissabte 21 d’octubre, a partir de les 9.30 h i fins a les 18.30
h. L’organització de la Jornada incorpora en aquesta edició
l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre, i compta també amb la
col·laboració d’Amics de Riba-roja i del Centre d'Estudis de la
Ribera d'Ebre. El programa de la Jornada inclou una con-
ferència marc i cinc comunicacions, una per a cadascuna de
les quatre comarques de les Terres de l’Ebre més una de
general sobre el conjunt del territori, a més de diverses activi-
tats complementàries, totes relacionades amb el món popular
de les plantes remeieres.
La jornada inclou també diverses activitats complementàries:
la presentació i visita guiada a l’exposició itinerant “Els sabers
de les dones del Montsià”, produïda pel SIAD del Consell
Comarcal del Montsià, i una demostració pràctica comentada
de l’elaboració tradicional d’oli de ginebre, a càrrec d’Amics
de Riba-roja. A més, també hi haurà per a dinar una clotxada
a l’Àrea de lleure de la Garita, a càrrec de l'Associació de
Dones de Riba-roja d'Ebre.

XV JORNADA D’ETNOLOGIA DE LES
TERRES DE L’EBRE

A RIBA-ROJA, EL 21 D’OCTUBRE

El Club Nàutic Amposta
va fer un homenatge als
seus remers olímpics i
medallistes a l’Estatal de
2016, en el marc de la
tretzena edició de la
festa del rem. La jornada
va començar amb les
regates socials que
enfrontaven a l'equip
blanc contra l’equip
negre, bots que estaven
formats per esportistes
del club.

Homenatge als remers olímpics

CLUB NÀUTIC AMPOSTA
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Puigdemont: «Demanes diàleg i et
responen posant el 155 sobre la taula»

El president català respon així a la compareixença de Rajoy sobre les actuacions del seu govern a Catalunya

Dues persones han mort i tres més han
resultat ferides de poca gravetat dime-
cres la nit en un accident a la C-12, al
seu pas per Amposta, en un xoc amb
tres vehicles implicats, segons el Servei
Català de Trànsit. El sinistre es va pro-
duir al voltant de les onze de la nit, a
l'alçada del quilòmetre 5, quan per
motius que encara s'estan investigant
es va produir la col·lisió. Com a conse-
qüència dels fets, van morir el conduc-

tor i la passatgera davantera de la fur-
goneta. Es tracta d’E.M.C, un home de
72 anys veí de Sant Jaume d’Enveja, i
de R.V.C, una dona de 72 anys i veïna
de Tortosa. Pel que fa els ferits, van ser
traslladats a l'Hospital Verge de la Cinta
de Tortosa. 
D'altra banda, segons l’ACN, la C-12
va quedar tallada en els dos sentits de
la marxa fins poc abans de les dues de
la matinada.

Dos morts i tres ferits en un xoc frontal

Catalunya es va paralitzar dimarts per la
tarda quan va arribar el moment més impor-
tant de la seua història. Al Parlament, una
hora més tard del previst, a les 19 hores, el
president Puigdemont va exposar que decla-
rava la independència. Moments d’euforia. 
Però, tanmateix, també la suspenia per obrir
un nou període per al diàleg i per la media-
ció. L’euforia es va convertir en desconcert.
La petició “d’una nova via de possible dià-
leg” va arribar des d’Europa. Van ser
moments de decepció per alguns i de sere-
nor per a uns altres. Amb el pas dels dies, la
decisió s’està entenent com una nova
estratègia dins de l’estratègia del procès.
Això va passar dimarts en una tarda-nit molt
llarga. 
Ahir dijous, segons l’ACN, el president,
Carles Puigdemont, va lamentar en una piu-
lada al Twitter que la resposta a la seva
demanda de diàleg amb el govern espanyol
després de deixar en suspens la independèn-
cia de Catalunya sigui l'inici del camí per a
l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.
"Demanes diàleg i et responen posant el 155
sobre la taula. Entesos", va escriure el presi-

dent de la Generalitat. 
Dimecres, el president del govern
espanyol, Mariano Rajoy, va com-
parèixer al Congrés per explicar l'ac-
tuació del seu executiu a Catalunya.
Va donar cinc dies al president
català perquè aclareixi si va declarar
la independència o no i tres dies més
per rectificar.
Per la seua part, el conseller de
Territori i Sostenibilitat, Josep Rull,
vtambé va lamentar ahir que
Catalunya estigui "amenaçada" per
l'aplicació de l'article 155 i la conse-
qüent suspensió de l'autogovern:
"En aquests moments Catalunya
està amenaçada, quan el lògic és
que fos escoltada".
Finalment, dir que el context polític
català va fer que la desfilada militar
del 12-O a Madrid fos de les més
multitudinàries dels darrers anys.
Com també va passar ahir en la con-
centració a la Plaça Catalunya de
Barcelona i en la manifestació de
diumenge passat. 

L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, i alguns regi-
dors van aprofitar, com
altres consistoris
ebrencs, la festivitat del
12 d'octubre per despat-
xar temes interns i aten-
dre visites. L'edifici va
estar obert, malgrat que
els treballadors munici-
pals sí que van fer festa.
En tot cas, coincidint
amb el Dia de la
Hispanitat, a l'edifici
consistorial no hi oneja
cap bandera. La versió
oficial assegura que ja fa
alguns dies que s'han
portat a netejar.
L'alcalde i diputat al
Congrés pel PDeCAT ha
explicat que la festivitat
del 12 d'octubre no
genera més celebració
que l'assistència a un
acte del centre aragonès
de la ciutat, i que els
regidors que ho volen
desenvolupen una jorna-
da laboral com qualsevol
altra.

EN UN MINUT

Més notícies

A la C-12 a l’altura d’Amposta, dimecres la nit

l fins avui alcalde d'Arnes i delegat del Govern a les
Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, ha signat aquest dime-
cres la carta de renúncia a l'alcaldia del municipi de la
Terra Alta, que ha ocupat durant 22 anys, des de 1995.
La decisió, llargament meditada, Pallarès la fonamenta
en raons "de feina" i també "per motius personals". El
relleu el prendrà l'actual regidor de Joventut i Esports i
segon tinent d'alcalde, Joaquim Miralles, que és també
el porter de l’equip de futbol arnerol a la Tercera cata-
lana. Ell, amb 26 anys, substituirà Pallarès com a nou
batlle d'Arnes. Segons l’ACN, està previst que el ple de
constitució del nou consistori arnerol se celebri el dissab-
te, 21 d'octubre. Pallarès deixa també l'acta de regidor
que prendrà Lluís Borrull, seguint el llistat de candidats
de les eleccions. 

Xavier Pallarès renuncia a l'alcaldia d'Arnes 
El regidor de Joventut i Esports, que és el porter de l’equip de futbol

arnerol, Joaquim Miralles, serà el nou alcalde, amb 26 anys

El president Puigdemont al Parlament, dimarts. 

Joaquim Miralles, és el
porter de l’Arnes i serà l’alcalde.

acn
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EN UN MINUT

*L’AJUNTAMENT DE
TORTOSA renova l’ar-
brat de la plaça Mossèn
Ovidio Tobías, al Grup
el Temple, atenent a
una petició de l'associa-
ció de veïns.

*EL PROJECTE
#EBRERGENT, impulsat
de manera conjunta
per la Direcció General
de Joventut del
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
de la Generalitat de
Catalunya i Lo Pati -
Centre d’Art Terres de
l’Ebre, culminarà aquest
diumenge 15 d’octubre
en un acte de debat
col·lectiu a Lo Pati –
Centre d’Art Terres de
l’Ebre, en el qual es
busca la participació
activa de joves artistes
del territori que se sen-
tin interpel·lats a incor-
porar-se al projecte.

*CONSTITUÏDA LA
XARXA TERRITORIAL
DE MUSEUS de les
Comarques de
Tarragona i les Terres
de l'Ebre. Per a l’any
2018, la xarxa ha pre-
vist un pressupost de
220.000 euros per a les
seves funcions operati-
ves i de foment
En els tres últims anys,
els museus que formen
la xarxa ja han col·labo-
rat en programes pilot
de cooperació,
finançats íntegrament
pel Departament de
Cultura. La constitució
de la xarxa és una de les
primeres accions del Pla
de Museus de
Catalunya. Estratègia
2030’. Aquesta nova
xarxa territorial se suma
a les ja constituïdes a les
comarques de Girona i
les Terres de Lleida i
Aran.

*EL FESTIVAL TERRES-
CATALUNYA -INTER-
NATIONAL ECO &
TOURISM FILM FESTI-
VAL ja ha obert el regis-
tre de pel·lícules i de
recepció de propostes
de ponències.

*TIVENYS celebra
aquest cap de setmana
la Fira d'Artesania i
Turisme.

Més notícies

Aquest dimarts s’ha presentat la sisena edició del Fòrum Amposta Empresa, una trobada d’ex-
periències que vol fomentar l’emprenedoria entre diferents segments de la població. El mateix
alcalde d’Amposta Adam Tomàs, ha comentat que «des del nostre ajuntament volem poten-
ciar l’empresa privada i l’autoocupació, sobretot entre els joves. El Fòrum ens ajuda a conèixer
diferents projectes que han tingut èxit, siguin del nostre territori o vinguts de fora, a més
creiem que amb aquest tipus d’experiències enriquim la societat ampostina i l’animem a crear
nous projectes empresarials». El For̀um es realitzarà a l'Auditori, el dijous 19 a partir de les
16.30 h. Les entrades es poden aconseguir a traveś de Ticketea de forma totalment gratuiẗa».

L’Ajuntament també presenta les subvencions per emprenedoria i ocupació

El Fòrum Amposta Empresa torna amb tres noves
experiències i una ponent de luxe, Bibiana Ballbè

El festival d'intervencions efímeres A
Cel Obert ha tancat aquest diumenge
assolint un nou èxit de públic atret per
la singular proposta de convertir dife-
rents patis d'edificis patrimonials del
centre històric en una experiència artís-
tica efímera. El premi del jurat ha estat
per a la instal·lació Globoverd, de Sergi
Arbusà (Penique produtions), que s'ha
pogut veure al claustre del col·legi de
Sant Jaume i Sant Maties (Arxiu

Comarcal del Baix Ebre). D'altra banda,
el premi del públic, que podia votar la
millor instal·lació de les cinc a concurs,
ha estat per a "Punts de vista", de Jordi
Martínez i Meritxell Solé, que ha estat
ubicada al claustre del Convent de Sant
Joan de Jerusalem. Finalment, la menció
especial del jurat ha estat per a
"Through the looking-glass...", d'Angel
Enrique Cuadrado, i que s'ha pogut
veure al pati del conveni de la Puríssima.

El plenari de la Diputació de Tarragona ha aprovat
una modificació de crèdit, que comportarà noves
inversions, per valor de 30.876.719,25 euros. Això
permetrà dur a terme fins a 150 actuacions que ini-
cialment no estaven previstes l'exercici actual arreu
de la demarcació. 
Dels projectes, destaca el condicionament de la
carretera T-301, de Tortosa a Benifallet, en la segona
fase, de Tortosa a Bítem, que també ha estat aprovat
pel ple per unanimitat. 
Per aquesta segona fase, es preveu un pressupost
d'execució de 2.073.974,33 euros.
L'augment pressupostari també inclou una dotació
de 10 milions d'euros per a inversions del Pla d'Acció
Municipal (PAM) de 2018, i 3 milions d'euros més
per a despeses corrents del PAM.

Es van conèixer els guanyadors del festival d’intervencions efímeres

La Diputació impulsa 
150 actuacions a la demarcació

A Cel Obert fa bategar un altre cop
el centre històric de Tortosa

Aprovada una modificació de crédit

El polític i periodista torto-
sí Josep Subirats i Piñana
ha mort als 97 anys d'e-
dat, a Barcelona, on resi-
dia. Subirats i Piñana va
ser redactor i director del
diari El Pueblo de Tortosa
durant la República i la
Guerra Civil i delegat de
propaganda de la
Generalitat. Va passar set
anys a la presó de Pilats de
Tarragona i en diferents
batallons de penats. Va
formar part d'ERC des dels
anys 40 fins a l'inici de la
Transició. El 1977 va ser
escollit senador, després
de presentar-se com a

independent en la llista de
l'Entesa dels Catalans i va
entrar al PSC, un any més
tard, amb la unificació
socialista. Subirats i Piñana
va ser membre de la
Comissió dels Vint que va
redactar l'avantprojecte
de l'Estatut d'Autonomia
de Catalunya de 1978 i de
la Comissió dels Vint-i-un
que va redactar el definitiu
el 1979. Fill predilecte de
Tortosa des de 2002,
Subirats va ser també con-
seller del Tribunal de
Comptes d'Espanya i
magistrat del Tribunal de
Comptes Europeu.

Mor Subirats i Piñana, polític i periodista ebrenc

Comença avui divendres

I un dels redactors de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 1979

El grup Xarxa Amposta ha presentat la temporada
de teatre familiar 2017/18 que es començarà avui
divendres 13 d’octubre, dins del marc del FESTI-
CAM, amb la companyia ‘La Güasa Circo Teatro’
que presentarà l’obra Mobil. Serà a les 18 h al tea-
tre de la Lira Ampostina.

La Xarxa Amposta presenta la
nova temporada de teatre familiar

Entrega de premis 'A Cel Obert' de Tortosa, amb l'alcalde, Ferran Bel
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Les frases de Carme Navarro: 

‘Treballarem per presentar una moció de censura el més
aviat possible’.

‘La dinàmica i la relació amb els membres i consellers
comarcals del PSC ha estat correcta i de treball conjunt,
però les actuacions unilaterals del president Miró en ple-
na campanya pel referèndum és el que ha fet que ens re-
plantegem la nostra continuïtat al govern’. 

Davant l’incompliment per part d’ERC de l’acord de governabilitat que es va subs-
criure amb el PSC, el govern del Consell Comarcal manifesta:
1.- Que ERC cedeix un cop més a les pressions i imposicions de la CUP. La CUP
demanava la ruptura de l'acord progressista de Govern al Montsia ̀ i ERC en qu ̈es-
tió d'hores cedia. La CUP proposa i ERC disposa. Un mal auguri pel Montsia ̀ i pel
conjunt del país.
2.- Censurem de manera rotunda la decisió del grup d'ERC de posar punt i final a
l'acord de progrés al Consell Comarcal del Montsia ̀. No és solament una mala
notícia per als socialistes, ho és també per al conjunt de la ciutadania del Montsia ̀,
pensi el que pensi i cregui el que cregui sobre el tema nacional.
3.- Rebutgem per falses les acusacions de deslleialtat. No hi ha hagut cap deslleial-
tat per part dels socialistes, ni s'explica quina e ́s aquesta suposada deslleialtat. De
fet, vaig ser investit president el mes de juliol i som a principis d'octubre, amb l'es-
tiu per mig. En un context en què els consellers d’ERC han estat me ́s pel proce ́s
que pel dia a dia de les necessitats dels ciutadans als que ens devem. Hem estat
sols durant tot aquest període. De fet la Vice-presidenta ha acudit en molt poques
ocasions al seu lloc de treball. No hi ha explicacio ́ raonable que pugui justificar
aquesta pèrdua de confianc ̧a en un període tant curt de temps. No hi ha explicacio ́
perquè no existeix.
Així mateix no té cap sentit el fet de que el gerent, que va ser proposat per ERC,
continuï exercint les seves funcions amb un equip de govern en el que no hi te ́
confiança.
4.- Per contra, els socialistes sempre hem estat lleials durant els dos anys de
Govern en que ha presidit ERC tot i les difere ̀ncies sorgides pro ̀pies d’un govern
de coalició, i ho som ara tambe ́. Tot i no compartir el seus anhels independentistes
vam deixar clar des d’un primer moment que nosaltres no estaríem fora de la
Constitucio ́ ni de l’Estatut de Catalunya.
Hem complit amb el contingut de l'acord al que va ̀rem arribar pensant en l'intere ̀s
general dels veïns d'aquesta comarca des d'una vessant progressista i d'esquerres.
Són altres, els consellers d'ERC, els que dinamiten ara aquest acord amb uns argu-
ments sense fonaments sòlids. Ells sabran les seves autèntiques motivacions me ́s
enllà de les exigències de la CUP.
5.- No s’entén tampoc una ruptura unilateral d'un acord que el mateix grup d'ERC
deia fa menys de tres mesos que era molt satisfactori. Perquè si aleshores era satis-
factori ara es vol dinamitar? Tampoc s’ente ́n que no hagin volgut en cap moment
parlar sobre les possibles difere ̀ncies sorgides en el dia a dia. I tampoc comprenem
que el canal de comunicació pel qual ens hem assabentat de la seva decisio ́ hagi
estat la premsa i no una conversa amb el grup comarcal.
6.- Finalment volem reiterar la nostra lleialtat als principis que van inspirar un
acord que era en clau de territori: per cohesionar el Montsia ̀ i desenvolupar social
i econòmicament la comarca. Són altres els que han decidit llenc ̧ar-los per la
borda, no nosaltres. Els socialistes no coneixem, ni conec, la rancu ́nia ni el ressen-
timent, ben al contrari, estarem treballant des del Consell Comarcal perque ̀ una
institució com la nostra no pot estar aturada al caprici d’un grup polític i quedar
paralitzada.

“Davant l’incompliment per part d’ERC de l’acord 
de governabilitat que es va subscriure amb el PSC”

Comunicat del Consell 
Comarcal del Montsià

Aquest dimarts, el Grup de conse-
llers d’Esquerra Republicana del Con-
sell Comarcal del Montsià ha anun-
ciat el trencament del pacte de
govern amb el PSC per la ‘deslleialtat’
de Francesc Miró, actual president de
l’ens des del mes de juliol passat. A
més han fet saber que ‘treballarem
per presentar una moció de censura
el més aviat possible’.

La vicepresidenta republicana del
Consell Comarcal, Carme Navarro,
ha explicat que havien presentat al
registre del consell la renúncia a totes
les seves àrees de govern. Segons
Navarro ‘la dinàmica i la relació amb
els membres i consellers comarcals
del PSC ha estat correcta i de treball
conjunt, però les actuacions unilate-
rals del president Miró és el que ha
fet que ens replantegem la nostra
continuïtat al govern’. Navarro ha
afirmat que s’havien produït fent re-
ferència al fet que Miró, en plena
campanya, ‘interceptés i poses a dis-
posició de la policia uns cartells sobre

el referèndum que havien arribat a la
seu del Consell Comarcal’.

La vicepresidenta ha explicat que
la setmana passada els republicans
van informar el PSC de la intenció de
trencar el pacte de govern per l’ac-
tuació de Miró i deixar el govern. A
més ha manifestat que ‘a partir d’a-
vui obrirem una tanda de converses
amb la finalitat de presentar una mo-
ció de censura el més ràpid possible i
arribar acords per la governança del
Consell’.

Per acabar Navarro ha volgut dei-
xar clar que el trencament d’aquest
pacte de govern ‘fa referència única-
ment al Consell Comarcal del Mont-
sià per uns fets concrets i unes dinà-
miques que no compartim del seu
president. Tota la resta de pactes que
hi ha a nivell de territori entre inde-
pendentistes i no independentistes
serà algo que s’haurà de valorar a uns
altres nivells de partit, i entenc que la
decisió de trencar-los o no, serà més
global’.

Esquerra trenca 
el pacte de govern 

amb el PSC al Montsià

‘Per la deslleialtat del president Francesc Miró’

Consellers d’Esquerra Republicana del Consell Comarcal del Montsià.

Roda de premsa al Consell Comarcal del Montsià.
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*L’AJUNTAMENT DE LA
RÀPITA ha coordinat un
servei d’atenció per als
ciutadans que necessiten
ajut psicològic arran de la
càrrega policial patida l’1
d’octubre. Qui ho precisi
s’ha de dirigir al seu metge
de capçalera, i el CAP de
La Ràpita juntament amb
la Fundació Pere Mata de
les Terres de l’Ebre presta-
ran el servei necessari.

*ALCANAR viatjarà als
orígens de la seua història,
aquest proper cap de set-
mana, del 13 al 15 d’octu-
bre. El tradicional Mercat
Iber ha evolucionat per a
convertir-se en Tyrika, el
Festival Iber d'Alcanar,
que es desenvoluparà en
dos ambients ben diferen-
ciats: al nucli antic
d'Alcanar i a la Moleta del
Remei. 

*ALCANAR: ahir dijous es
va fer la presentació del lli-
bre "L’organització terri-
torial i el règim jurídic dels
governs locals de
Catalunya" del canareu
Xavi Forcadell,
Coordinador General de la
Diputació de Barcelona,
Secretari Municipal i pro-
fessor dret administratiu a
la URV. L'acte va tenir lloc
a la Biblioteca Trinitari
Fabregat.

*EL DEPARTAMENT D’A-
GRICULTURA iniciarà els
tràmits per prohibir la caça
als filtres verds del Delta
de l’Ebre, a petició del
Ministeri. El Departament
apunta que la tramitació
no tindrà la "immediate-
sa" que reclamen les enti-
tats ecologistes que han
denunciat esta pràctica.

*CREACIÓ ÒPERA ‘Ib’: el
públic pot participar des
de casa i el dia de l’estrena
en la creació de l’una
òpera electroacústica del
músic ebrenc Joan Bagés.
L’obra s’estrenarà este
pròxim mes de novembre
a Barcelona i a Tortosa. 

*11 CENTRES DE L’ICS A
TERRES DE L’EBRE acullen
l’exposició Dones amb
nom propi de les Terres de
l’Ebre. Un projecte a cen-
tres d’atenció primària que
ha durat des del juliol fins
a finals de setembre.

Més notícies

A partir del Novembre, Deltebre acollira ̀ un curs pràctic de 40 hores
per a totes aquelles persones que vulguin millorar els seus coneixe-
ments de cuina i així endinsar-se dins del mercat laboral en aquest
sector. Aquest curs estarà íntegrament subvencionat pel Consorci de
Formacio ́ Contínua de Catalunya i estara ̀ dirigit tant a persones tre-
balladores, del règim general i/o autònoms, com també per a perso-
nes en situació d'atur. L’acord s’ha rubricat amb la signatura d’un
conveni de col·laboracio ́ entre l’Ajuntament i l’Acadèmia BRM de
Tortosa. Durant dels mesos vinents, i sempre en la línia de les possi-
bilitats, la intencio ́ del consistori és expandir aquesta oferta formativa
amb nous i adaptats cursos que puguin ser d'intere ̀s per a la ciutada-
nia, com per exemple un curs d’interpretacio ́ de la llengua de signes.

La Denominació d’Origen Terra Alta ha presentat aquest dimarts
el concurs internacional Grenaches du Monde 2018, del que sera ̀
seu oficial de l’11 al 15 d’abril de l’any vinent. Una designació que
“representa una oportunitat única per posar en valor la garnatxa
de la Terra Alta, i molt especialment la seva garnatxa blanca, tot
un emblema i un senyal d’identitat per a la Denominació
d’Origen”. La roda de premsa ha estat presidida per Joan Arrufí,
president del Consell Regulador de la Denominació d’Origen
Terra Alta, Frédéric Galtier, delegat a l’Estat Espanyol del Concurs
Internacional Grenaches du Monde, i Carles Luz, president del
Consell Comarcal de la Terra Alta. En finalitzar la presentació s’ha
procedit a descobrir el rellotge que marca el compte enrere fins a
l’inici del concurs a l’abril de l’any vinent (a la imatge).

Deltebre promou un 
curs de Cuina
Íntegrament subvencionat

Concurs internacional de les
Garnatxes del Món

Tret de sortida, aquest dimarts

Signatura del conveni de col.laboració entre Deltebre i BRM. 

El dimecres passat, el Dr. David Rodríguez, director
assistencial de l’hospital d’Amposta va inaugurar un
servei de rehabilitació a Santa Bàrbara. L’hospital
Comarcal d’Amposta posa en funcionament el servei
de rehabilitació a Santa Bàrbara que està al Centre
Municipal de Serveis Socials i està gestionat per
l’Institut Català de la Salut.
La posada en marxa d’aquest servei implica una
millora substancial per als planers i les planeres, ja
que permetrà que la gent de Santa Bàrbara no hagi
de traslladar-se i millori la seva qualitat de vida. En un
principi el servei funcionarà els dilluns, dimecres i
divendres de 15 a 17 hores.

La regidora de l'Ajuntament de Benifallet, Roser Merlos Borrull, i el regidor de
l'Ajuntament de Camarles, Ramon Brull Melich, han pres possessió aquesta set-
mana del càrrec de conseller/a comarcal del Baix Ebre en el decurs d'un ple extra-
ordinari. Merlos i Brull, tots dos del grup comarcal del PSC, substitueixen respec-
tivament a Teresa Forés i Maria José Beltrán, que van renunciar al càrrec el passat
mes de juliol. En la mateixa sessió plenària, la Corporació ha aprovat una modifi-
cació de crèdit amb l'objectiu de finançar el projecte de punt de recàrrega per a
vehicles elèctrics que s'habilitarà a l’exterior del Consell Comarcal (52.000€), la
redacció del projecte de l'Estació depuradora d'aigües residuals d'Aldover i Xerta
(66.400€) i la contractació de personal per fer els primers treballs de coordinació
i seguiment dels Projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) que
ha de dur a terme el Consell Comarcal del Baix Ebre.  

Es va inaugurar el dimecres Del grup socialista

Servei de rehabilitació a 
Santa Bàrbara

Roser Merlos i Ramon Brull, 
nous consellers del Baix Ebre 

Enric Roig, president del Consell Comarcal del Baix Ebre (al centre), amb Roser Merlos i Ramon Brull.
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*PRESENTACIÓ DEL
LLIBRE 'NOTÍCIES DEL
PINELL, 1811-1938',
d'Antònia Serres, a la
Biblioteca Municipal de
Gandesa, el divendres
dia 20 d'octubre, a les
19 h, a càrrec d'Anton
Monner, cronista de
Gandesa.

*TERRITORI I SOSTENI-
BILITAT millora el servei
de bus entre Gandesa i
Tortosa. 
A partir d’aquesta set-
mana, hi ha dues noves
expedicions de dilluns a
divendres lectius per
facilitar l’accés dels
estudiants als centres
formatius de la capital
del Baix Ebre.

Més notícies

1) A Móra d'Ebre no hi
ha, ni ha hagut mai cap
pacte de govern entre
CiU/PDeCAT i el PP. A
Móra d'Ebre hi ha una
força política, abans CiU,
ara PDeCAT, que ha
guanyat les eleccions
municipals amb majoria
absoluta en les dos darre-
res legislatures, i que tant
en l'anterior com en l'ac-
tual, tot i guanyar per
majoria absoluta, ha ofert
participar del govern
municipal, via delegació
de competències,  a totes
les forces que es van pre-
sentar a les eleccions i que
varen obtenir representa-
ció. Oferiment que en les
dos legislatures ha estat
rebutjat per ERC i PSC i
acceptat pel PP. Per tant

no hi ha cap pacte de
govern. 2) La Sra. Agné
en cap moment s'ha diri-
git de manera formal ni a
l'equip de govern ni a l'al-
calde sol·licitant cap tren-
cament de pacte amb el
PP, és més la primera
noticia l'hem tinguda via
les xarxes i la premsa,
com tampoc ho ha fet
encara ara, en el moment
d'emetre aquest comuni-
cat. De nou ens trobem
davant d'un altre episodi
on es falta a la veritat, tal
i com ja ens ve tenint
acostumats aquesta sen-
yora, igual com quan par-
lava del deute municipal o
de si s'havia reunit o no
amb el regidor d'Hisenda
per negociar el pressupost
del 2017 i finalment va

quedar clarament demos-
trat qui faltava a la veri-
tat. 3) L'argument que
ampra la Sra. Agné per
demanar el trencament
del que ella anomena
pacte, és el suposat silenci
del regidor Sr. Launes del
PP, davant els fets prota-
gonitzats per les forces de
seguretat de l'Estat el
passat dia 1 d'octubre en
contra de la gent que
estava de manera pacifica
al col·legis electorals. De
nou fals, atés que el
mateix dia 2 d'octubre en
sessió de la Junta de
Govern Local i després
d'una intervenció en
aquesta línia del mateix
alcalde, el Sr. Launes va
manifestar el seu rebuig a
aquets fets i així consta a

l'acta. La Sra Agné ni tant
sols s'ha preocupat de
saber que opina el Sr.
Launes, no ho ha pregun-
tat ni a ell ni a ningú. De
fet aplicant la lògica de la
Sra. Agné haurien de dir
que ni ERC, ni PSC han
condemnat aquets fets, ja
que no hi ha cap docu-
ment. moció o declaració
publica d'aquests grups
municipals. Tant sols el
PDeCAT va entrar una
moció al registre general
de la Corporaci, en
aquesta línia que haurà
de ser debatuda en la
propera sessió plenària. El
regidor Sr. Launes SI va
condemnar els fets de l’1
d'octubre l'endemà
mateix. 
4) Considerem una verita-

ble llàstima que després
dels esforços que molts
hem fet explicant que
aquest és, ha estat, i serà
un procés inclusiu, que hi
hagi gent com la Sra.
Agné, que amb l'única
finalitat de desgastar i fer
tot el mal (políticament
parlant) que pugui a l'ac-
tual equip de govern i en
especial al seu alcalde,
pretengui municipalitzar
el conflicte i excloure un
regidor, que no només ha
condemnat aquells horri-
bles fets, sinó que ha dut
a terme, de manera habi-
tual una lloable tasca des
de les regidories que li
han estat delegades. 
La Sra. Agné menteix i
aposta per la exclusió
davant de la inclusió, per

intentar desestabilitzar
l'equip de govern actual. 
5) La incoherència i la
incapacitat de la feina
política de la Sra. Agné
arriba fins a límits inima-
ginables, demana al
PDeCAT que trenqui rela-
cions amb el PP i per tant
que faci fora del govern al
regidor Sr. Launes, men-
tre ella i el seu grup muni-
cipal des de fa uns mesos
(des de Juliol passat) ha
començat a fer una oposi-
ció conjunta amb el PSC
que ha comportat que
tots els escrits que entren
els facin de manera con-
junta ERC i PSC, ells si
poden fer oposició amb
algú que precisament en
el tema que ens ocupa no
han estat un exemple. 

Comunicat de l’alcalde Móra d’Ebre, Joan Piñol

La portaveu del grup
municipal d’Esquerra
Republicana de Móra
d’Ebre, Cinta Agné, ha
manifestat que  ‘davant
el silenci del regidor del
PP de Móra d’Ebre sobre
les agressions que les
forces de seguretat
espanyoles van fer con-
tra la gent que estava
pacíficament als col·legis
electorals de les nostres
comarques, ens veiem
obligats a demanar a l’al-
calde de Móra d’Ebre,
Joan Piñol, que trenqui el
pacte de govern que té
amb el PP. ‘Un pacte que
a hores d’ara manté mal-

grat tenir majoria absolu-
ta’ diu la regidora repu-
blicana que ha recordat
que les forces de segure-
tat espanyoles amb la
seva actuació autoritària
i desproporcionada van
fer molts ferits a la
Ràpita, Roquetes i Móra
la Nova.  
Uns fets que segons
Agné van ‘estremir els
nostres pobles’.
‘Demanem a Joan Piñol

que per dignitat i
coherència deixi de
governar amb el partit
que encapçala la repres-
sió contra Catalunya’, ha
afirmat la regidora.

Esquerra de Móra d’Ebre demana a Piñol 
que trenqui el pacte de govern amb el PP

“Davant del silenci del regidor del PP de Móra d’Ebre sobre les agressions que les forces de seguretat espanyoles van fer l’1-O”

Cinta Agné, portaveu del grup municipal d’ERC de Móra d’Ebre. 
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*ROQUETES ofereix
assistència jurídica als
ferits en les càrregues
policials de l'1-O. Un
grup d'advocats volun-
taris oferirà el servei
gratuïtament.

*LA COOPERATIVA
SOLDEBRE, amb seu a
Tortosa, es troba a l’ini-
ci de la campanya de
recollida de cítrics que
va començar l’última
setmana de setembre,
amb les varietats més
primerenques de man-
darina (clemenrubí i
satsuma). Les previsions
són optimistes tot i que
enguany es preveu una
davallada d’entre un 20
i un 25% de la produc-
ció, degut a la dinàmica
experimentada els
últims anys. Així l’any
passat la cooperativa va
recollir 18 milions de
quilos de cítrics (12 de
mandarina i 6 milions
de taronja), una xifra
que enguany es preveu
que sigui d’uns 14
milions.

Més notícies

Més d'un centenar de persones es van aplegar al Casino d'Amposta,
seu de la Penya Barcelonista Joan Gamper d'Amposta, el passat 6 d'octu-
bre per escoltar i debatre amb Josep Maria Minguella sobre el Barça.
Aquest era un dels actes organitzats per celebrar el 58è aniversari de la
penya, així com la caminada solidària a benefici de SILOÉ, associació sen-
se ànim de lucre dedicada a donar suports als col·lectius de persones amb
risc d’exclusió social, que es va celebrar el diumenge 8 d'octubre.

L’Aldea viurà el
proper cap de set-
mana i el següent,
del 13 al 15 i del
20 al 22 d’octu-
bre, la Ruta de
Tapes de Tardor.
Bar Coco Cafè,
Pòdium,  La Llar,
la Vaqueria, Mas
Masdeu, les
Xiques i la Llar
d'Infants oferiran
dos tapes per
establiment. 
El preu de la tapa
+ beguda és de
2,5 €. 
“Recordem que
heu de tenir la
butlleta emplena-
da amb els 6 bars
que hi participen
per entrar al sor-
teig del Xec Regal
per valor de 100 €”. Per completar la ruta no caldrà el segell de la
Llar d'Infants Bressol del Delta. “Qui el tingui però, entrarà al sor-
teig d’un lot de productes de la farmàcia. La tapa de la Llar
d’Infants forma part del projecte les nostres arrels i servirà per tre-
ballar la gastronomia de les nostres terres”. A més la tapa estarà
elaborada i servida pels petits de la llar d’infants. L'horari per rea-
litzar la Ruta serà de 11.30 a 14.30 h als matins i de 18 a 22 h per
la tarda.

Barça i solidaritat 
a Amposta

Ruta de Tapes de Tardor

Caminada a benefici de SILOÉ

A l’Aldea

La pressió de les bases d'ERC de Móra la Nova
acaba amb el pacte de govern amb el PSC

Els republicans lamenten ‘la laxa oposició del PSOE i el PSC a les càrregues policials de l'1-O’

El pacte de govern municipal entre ERC i PSC a Móra la
Nova, a la Ribera d'Ebre, s'ha trencat. Les bases del grup
local dels republicans han pressionat els regidors de l'e-
quip de govern per acabar amb l'acord, molestos per la
resposta del PSOE i el PSC a les càrregues policial de l'1-
O, un assetjament policial que també va patir el municipi.
Els dos regidors del PSC, que assumien dues tinences d'al-
caldia, deixaran gradualment les regidories, que abando-
naran a final de mes. ERC seguirà governant en minoria
(té 5 regidors, en front dels 4 del PDeCAT i els 2 del PSC

que ara formaran l'oposició) i confia seguir trobant el
consens necessari per la governabilitat. L'alcalde de Móra
la Nova, Francesc Moliné, ha explicat que el trencament
s'ha fet de manera "pactada i consensuada" ja que no es
vol alterar "la convivència ciutadana". 
Segons informa l’ACN, tal com ha reconegut l'alcalde,
Francesc Moliné, el trencament de l'acord de govern amb
el PSC, que ha estat "molt fructífer", ha estat conse-
qüència de la pressió política nacional i la tensió generada
arran dels fets de l'1-O. L'alcalde de Móra la Nova, Francesc Xavier Moliné. 

PATROCINAT PER:



DIVENDRES 13
D’OCTUBRE

DE 201710

diarimés
ebre EL CRAC

www.mesebre.cat

Rosa Vandellós

Elisabet Casanova Costes
PARLEM AMB

Elisabet Casanova Costes,
té 39 anys i és de Deltebre.
Des de sempre ha estat una
enamorada de la mar i de la
pesca i per això, quan va
acabar els estudis secunda-
ris, es va matricular a
l'Escola de Capacitació
Nauticopesquera de
Catalunya. Les seues titula-
cions van des de ser
Patrona de litoral de la
Marina Mercant fins a
Mecànica Naval de segona
classe.
Creiem que, tot i la joventut
que té, la seua vida val la
pena conéixer-la, ja que,
com voreu, és la història
d'una il•lusió i una tenaci-
tat admirable.

Rosa Vandellós: Explica'ns
això de ser una dona i al
damunt pescadora?
ELI: Des de sempre he vol-
gut ser pescadora com
mon pare i, un cop vaig
acabar els estudis a
l'ECNPC, me'n vaig anar a
pescar en ell, i durant
quinze anys, sincerament
los més feliços de la meua
vida, vaig estar fent allò
que m'agradava. Mentre
feia les pràctiques vaig tin-
dre un accident que quasi
me costa la vida, vaig estar
molt malament, però un
cop recuperada, física i
mentalment, vaig tornar a
la mar i vaig saber que
aquell treball era la meua
vida.

RV: I ara encara pesques?
ELI: No, ara ja no pesco.
Per una desgràcia familiar
vaig haver de deixar de
pescar en mon pare i la
veritat és que llavors vaig
poder saber lo valor que
tenim les dones pescado-
res. Una cosa era pescar
per a casa en la barca
familiar i una altra pescar
per atri. A diferència d'al-
tres professions del sector
primari, la pesca encara
segueix tenint un fort
component masclista, és
un "coto" tancat que prou
s'encarreguen de no obrir
a les dones.
De cop me vaig vore priva-

da i allunyada de la mar i
de la pesca, de la meua
passió de sempre. Vaig
trobar faena en una
empresa de passatge pel
riu i per un temps vaig tor-
nar a estar en contacte en
l'aigua i els barcos, però
ben prompte se va acabar.
Si abans van ser los pesca-
dors, després van ser los
mateixos passatgers que, o
bé confonien al mariner en
lo patró, o sigui en mi, o
senzillament no se'n fiaven
que una dona pogués por-
tar aquella embarcació.

RV: I ara què fas, a què te
dediques, estàs aturada?
ELI: Durant dos anys vaig
estar repartint currículums,
però sempre feien cap baix
de tot de la pila i no vaig
poder aconseguir cap tre-
ball més. Vull pescar però
no me deixen, per això
vaig decidir muntar la
meua pròpia empresa. Una
petita empresa que es
dedica a fer viatges pel riu
i per la desembocadura, en
una llanxa, sense cap per-
sona al meu costat. Sé que
ho puc fer sola i a la vega-
da puc seguir estant en

contacte en la mar.

RV: Bé, però això dels
viatges pel riu ja està molt
explotat no?
ELI: Potser sí tal com los
coneixem, però la meua
idea no té res a vore en lo
que hi ha. La meua embar-
cació és menuda, de fins a
quinze persones com a
molt, la qual cosa permet
tindre un tracte i una aten-
ció directa en los clients.
Les explicacions són en viu
i en directe i es poden
adaptar a la realitat pre-
sent, així com també el

recorregut, i penso que
tinc una bona experiència i
uns bons coneixements
que faciliten la relació que
s'estableix a bord, al llarg
del viatge.

RV: Sempre fas el mateix
recorregut o treballes
també a la carta?
ELI: Normalment faig el
mateix recorregut, però
estic oberta a tot i de fet,
ja m'he estrenat en altres
coses com anar fins les
muscleres, al Faro, a pes-
car...

RV: D'aquestos recorre-
guts que parles, quins t'a-
grada més?
ELI: Particularment lo que
va fins al Faro. Durant
molts anys, quan pescava,
ha estat un guia de llum
per a mi, a més, pensa
que, actualment, és l'únic
Faro de tota la península
que es troba dins de l'aigua
a més de ser el punt refe-
rent on arribava lo Delta,
no fa tants i tants anys.

RV: Eli, com consideres
esta faena, com un mitjà o
com una activitat per sem-
pre?
ELI: La considero com un
mitjà, com un escaló més
en la meua vida. Primer
vaig pensar que m'havien
trencat lo meu somni de
pescar, però ara sé que no,
ara, la meua idea és poder
arribar a tindre un cata-
marà i poder compaginar
els viatges en la pesca. Mai
renunciaré a que un dia ho
pugui tornar a fer.

RV: Tens un xiquet de nou
mesos, t'agradaria que ell
pogués seguir lo teu
somni?
ELI: Dona, penso que ell
ha de seguir los seus de
somnis, però sí, m'agrada-
ria molt que li agradés la
mar tant o més que a mi. A
més, si no canvien molt les
coses i espero que així
siga, ell ho tindrà més fàcil
que jo, és un xiquet.

Vull pescar però no me deixen

A DELTEBRE Entrevista:
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10-O: un dia en què Catalunya es va paralitzar
Dimarts 10 d’octubre de 2017 a les 6 de la tarda. Parlament de Catalunya. Era el dia
D i l’hora H. Catalunya es va paralitzar. Pantalles gegants a indrets céntrics de diver-
ses ciutats del país. Concentracions massives i ampli seguiment mediàtic al
Parlament. Era el moment culminant. La resolució es va retardar una hora. Màxima
expectació. La DUI esperava. Angoixa i molts rumors. N’hi havia que indicaven que
si es feia la DUI, el president podia ser arrestat. Tensió. Finalment, arriba el gran
moment. Passaven uns quants minuts de les 19 hores. El president Puigdemont

anuncia la declaració d’Independència. Euforia desmesurada. No obstant, poc des-
prés, la suspèn obrint una nova porta al diàleg i a la mediació. Decisió desconcer-
tant. Llavors, es va obrir un gran debat. De l’euforia, a la decepció. Han passat 3 dies
i la reflexió actual comporta visions diferenciades a les de dimarts la nit. Més Ebre
ofereix en aquest especial valoracions d’una jornada històrica. Delegat del Govern,
presidents de Consells Comarcals i alcaldes als que els hem sol.licitat la seua opinió,
i els que ens han respòs, manifesten la seua perspectiva de la situació actual. 

"Em sembla una decisió molt raonable"
XAVIER PALLARÉS (PDECAT) - Delegat del Govern a les Terres de l’Ebre.

"El president Puigdemont esgota les opcions de diàleg amb el
Govern central, una vegada va declarar la independència. Per
això la suspensió momentània. Per tant, em sembla molt rao-
nable i és el que també es desitjava des d'Europa. No obstant,
la reacció del Govern central es 'dialogar' aplicant el 155, quan

el poble català ja s'ha manifestat del que vol. Caldrà esperar si
Europa fa d'Estat d'Estats i, si es soluciona amb cap alternativa.
Si no, es tirarà avant amb el plantejament establert".

“Gest de Puigdemont per al diàleg, la distensió i la mediació”
FERRAN BEL ( PDECAT) - Alcalde de Tortosa.

“El que s’hauria de plantejar l’Estat espanyol, la societat espan-
yola i la comunitat internacional –com ens consta que està fent-
és que després d’un gest del President Puigdemont per al dià-
leg, la distensió i la mediació, la resposta de l’Estat es basi
només en l’amenaça de l’article 155 i la supressió de l’autogo-

vern. Tant PP com PSOE com C’s van deixar clar al Congrés que
no admeten cap mediació, cosa que revela el seu tarannà.
Volen diàleg sobre una llei que ells mateixos no volen canviar.
Haurem d’esperar que algú els faci reflexionar des de l’exte-
rior”.

“Discurs impecable del President”
ADAM TOMÀS (ERC) - Alcalde d’Amposta.

“El discurs del President va ser impecable, conscient que tenia més
de 1000 periodistes internacionals al davant; va exposar perquè
hem arribat aquí, amb el trencament del pacte constitucional per
part del PP amb la sentència de l'Estatut. Dit això, l'estratègia de

declarar la independència i posterior suspensió la trobo necessària
per recollir credibilitat internacional. No estem renunciant a res,
estem agafant forces per arribar a la República Catalana. És la via
Eslovena, i avui Eslovenia és un Estat independent”. 

“El President va estar molt correcte”
CARLES LUZ ( PDECAT) – Alcalde de Gandesa i president del Consell Comarcal de la Terra Alta

“Dimarts, el president Puigdemont va fer 3 coses molt impor-
tants. Va validar uns resultats d’un referèndum que es va celebrar
tot i les dificutats i la repressió que va oferir el Govern espanyol.
Per un altre costat, tal com indica la llei del referèndum, una

vegada coneguts els resultats, es va declarar la independència. I
la tercera fou suspendre la declaració temporalment per buscar
una mediació que, si no arriba, comportaria tirar avant amb el
procès previst. El president va estar molt correcte”.  

“Intel·ligència i generositat = Puigdemont”
JOAN PIÑOL ( PDECAT) – Alcalde de Móra d’Ebre

“Una vegada més, el President Puigdemont no només compleix
amb el mandat de la ciutadania superant tota mena d'obstacles,
aquest cop ha fet un pas definitiu, s'ha declarat la
Independència i tot seguit s'ha obert un interval per dialogar i

negociar, mà estesa a aquells que només tenen un monosíl·lab
al seu vocabulari "NO". Ara serà el torn de la intel·ligència i el
sentit comú. Això és el que demana Europa, però Europa també
haurà de dir quelcom i sense tardar”.

“La suspensió d’una declaració que no s’ha pres, una oportunitat!”
ENRIC ROIG (PSC) – President del Consell Comarcal del Baix Ebre

“Una oportunitat per obrir el camí d’una solució dialogada al
conflicte, esperant que la suspensió sigui un exercici de res-
ponsabilitat. Una oportunitat per a que la política esdevingui
part de la solució i no part del problema i les dues parts cer-

quin la solució per la via de la política. Una oportunitat per a
que tots i totes formem part de la solució. Una oportunitat per
a un nou pacte de convivència i recuperar l’entesa i la concòr-
dia entre les ciutadanes i els ciutadans de Catalunya”. 
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"S'obri una porta al diàleg"
FRANCESC MIRÓ (PSC) - President del Consell Comarcal del Montsià.

“Ens en sortirem si tothom s'asseu a parlar. El d'e dimarts és un pri-
mer pas cap al diàleg que ha de tenir una resposta en el mateix sentit
des del govern de Madrid. És el moment de la política i mirar cap
endavant en el benentès que tothom hem de tenir cabuda en una

nova relació entre Catalunya i Espanya per això cal reformar la
Constitució cap una via Federal  que reconegui i blindi d'una manera
clara i efectiva l'autogovern de Catalunya”.

“Estem a punt de tocar-la”
GEMMA CARIM ( PDECAT), Presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.

“Tinc plena confiança amb el meu  govern, totes les decisions que
han pres, així com l'organització del  referèndum, s’han fet amb un
intel.lecte molt adequat. Penso que la pluralitat ens aporta la suma
de més capacitats  i el lideratge del President esta demostrat.

Dimarts es podia contemplar aquesta possibilitat, el model d'
Eslovènia. Per tant, plena confiança. Com diu una persona que molt
m'estimo, no sempre esprintar és el millor. Doncs això.... estem a
punt de tocar-la”. 

"Un pas molt important cap a la nostra llibertat"
ALFONS MONTSERRAT (ERC) - Alcalde d’Alcanar.

“Crec que va ser un gest intel·ligent i un pas molt important cap a
la nostra llibertat. El president va expressar que Catalunya esdevé un
Estat independent en forma de República. I, a més, en una mostra de
mà estesa cap el diàleg, la seua implantació queda en suspens de

manera temporal per facilitar un procés de mediació i diàleg interna-
cional. Si aquesta mediació no avança s'implantarà de manera
automàtica la República”. 

“Reconeixement internacional, imprescindible per ser lliures”
JOSEP CAPARRÓS (ERC) - Alcalde de la Ràpita.

“Jugada inesperada del Govern català. Amb tota l'atenció mun-
dial, dimarts dia 10 d’octubre, declarem la independència i fem
allò que tot el món volia que féssim: obrir-nos al diàleg. Ara tota

la pressió internacional la té el govern espanyol. No es podran
negar. Si ho fan, guanyem el reconeixement internacional de la
nostra independència (que és imprescindible per ser lliures)”.

“Temps d’estratègia”
LLUÍS SOLER (PDECAT) - Alcalde de Deltebre.

“Estem davant d’una nova jugada d’astúcia per part del govern pre-
sidit per Puigdemont. Són temps que exigeixen destresa i estratègia
per damunt de mesures dràstiques atès que una passa en fals podria
suposar la fi del nostre anhel de llibertat. Com sempre hem insistit,
som gent dialogant i, fins l’últim moment, seguirem estant oberts al

diàleg i/o a la mediació internacional que ens permeti legitimar però,
en cap cas renunciar, a la nova república catalana. Tot i això, de
moment, sembla que l’estat continua fent cas omís de les propostes
i la seva resposta continua sent la mateixa: amenaces. El camí està
traçat. Seguim amb fermesa!”.

"Si no hi ha res de nou, s'ha de tirar avant amb la Independència"
PACO GAS (ERC) – Alcalde de Roquetes.

"Dimarts estava a Barcelona i al principi he de dir que el president em
va desconcertar amb la suspensió. No obstant, passades unes hores,
ho veig positiu perquè era el que Europa volia i perquè és buscar, com
sempre, el diàleg. El Govern central no sembla que estigui per enra-

onar. Llavors entenc que s'ha de seguir amb el full de ruta i, si no hi
ha cap canvi de posicionament, tirar avant amb la independència que
és l'objectiu. S'ha de buscar el diàleg i si no existeix, s'ha de consu-
mar la declaració. No ha estat un pas enrera. Ha estat un avant".

"Es deixa l’opció al diàleg, sense fer cap pas enrera"
FRANCESC ARASA ( PDECAT) – Alcalde de l’Ampolla.

"La meua valoració del que va passar dimarts passat al Parlament és
molt positiva. El president apura la via de la negociació, del diàleg,
sense donar cap pas enrera. En cap cas veig que sigui un pas enrera.
Després del que va succeir l'1-O es dóna una altra oportunitat per

dialogar. Si no hi ha possibilitat de conversar, s'haurà de tirar avant
amb la decisió del poble català del dia 1 d'octubre i declarar formal-
ment la independència".
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“Si no volen dialogar, hem de tirar endavant!”
FERRAN CID (ERC) – Alcalde del Perelló.

“Per a mi, la decisió del president Puigdemon fou molt positiva,
molt raonable. Ja sabem el que vol el poble català i, amb aquest
plantejament, el que el president va buscar és reivindicar altre
cop, també a instàncies d'Europa, que no ens apartem del diàleg i
del consens. No obstant, amb les notícies que tenim des de

Madrid, la resposta no apunta a ser el diàleg. Haurem d'esperar i
veure també quin paper juga Europa. I si no hi ha solució, que a
hores d'ara es preveu complicada, hem de tirar endavant amb la
declaració d'independència".

"El poble vol i mereix una resposta ferma i urgent"
JORDI GASENI BLANCH (ERC) - Alcalde de l'Ametlla de Mar.  

“Tinc plena confiança amb el President i el Govern i entenc que s’ha-
gin deixat uns dies. Però el poble ha parlat i i també ha patit, com
va passar el dia 1. Per tant, aviat han d’haver-hi novetats en positiu.
No podem aguantar més agressions i més mentides. No volem

saber-ne res d’aquesta gent. Per tant, ha d’haver-hi fermesa i unitat
i la gent vol i mereix una resposta definitiva i urgent, i no es pot tri-
gar a declarar la independència”.

"Decisió encertada del President"
SANDRA ZARAGOZA (PDECAT) - Alcaldessa de Camarles.

“Crec que va ser una decisió molt encertada la que va tenir el president,
carregada de seny. Se'ns demanava diàleg i aquí torna a estar la possi-
bilitat de tenir-lo. Però ja s'ha comprovat que l’opció de diàleg es nega
i no hi ha resposta positiva ni disposició a parlar-ne. El més preocupant,
per a mi, és la complicitat del PSOE amb el PP, de veritat que no l'acabo

d'entendre. La solució que poden aportar és dràstica amb la imposició
de l'article 155, per suspendre l'autonomia. I si volen una solució dràs-
tica i no hi ha mediació, el Parlament aplicarà l'article 4.4 de la llei del
referèndum i es declararà formalment la independència. És el que jo
crec que passarà i el que desitjo que passe".

“Dosi d’intel.ligència per obrir una porta a l’esperança del diàleg”
JORDI JARDÍ (PDECAT) - Alcalde de Tivissa.

“Una dosi necessària d’intel·ligència per obrir una porta a l’espe-
rança del diàleg. Els primers moviments de l’Estat, tot i semblar
reiteratius en l’ús exclusiu de la imposició de la força i la coacció

d’una justícia polititzada, albiren un petit gest cap a la negociació.
Vull ser optimista i espero que l’astúcia que hem emprat des d’un
principi ens dugui a metes profitoses”.

“El President ha volgut ser cautelós”
FRANCESC XAVIER MOLINÉ (ERC) – Alcalde de Móra la Nova.

"Crec que el President ha volgut ser cautelós en un momment tan
delicat per a Catalunya i ha escoltat totes aquelles veus que li dema-
naven diàleg. No ha volgut aparèixer com la part intransigent. Ha
suspés la Declaració d’Independència per demostrar que la

Generalitat està disposada a dialogar, però Madrid ha d’acceptar  el
diàleg i fins ara això no ha passat. I ara com ara, l’únic diàleg que
ofereix és l’article 155”. 

“Les portes al diàleg ja s’han tancat i això legitima el Govern per fer la DI”
IRENE NEGRE - ANC EBRE 

“Hem obert les portes al diàleg i ho hem fet amb el món observant-
nos. Confiem plenament amb el govern i els 72 diputats. Som un
poble cívic, pacífic i demòcrata. La resposta del Govern espanyol ha
estat l'aplicació del 155 i ha tancat totes les portes al diàleg. Això

legitima encara més el Govern a seguir tots els passos necessaris
per donar compliment als resultats del referèndum de l’1 d'Octubre
i fer efectiva la DI”
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Amposta, amb 20000 habitants, només té tres jugadors
de casa en el seu equip (Jonatan, Cristo i Corella) i només
un titular. La Sénia amb 6000 habitants, dels 19 jugadors
15 són del planter i només 4 de fora: Pol, Monforte, Eric
i Labèrnia mentre Òscar Querol i Gerard Gavaldà juvenils
de segon any, un és titular i un altre juga la meitat dels
minuts. La pregunta és: no hi ha jugadors a Amposta per-
què una població tan gran pugui tenir més presència de
gent de la casa?. No només passa a Amposta, passa a la
Rapitenca que té una gran política de pedrera però no es
veu reflectida en en el primer equip. Només cal veure la
dada: enguany 9 fitxatges d'altres poblacions i la presèn-
cia de jugadors del planter és minsa. Tortosa, més del
mateix. Per ascendir es va haver de tenir una gran part de
jugadors de Tarragona. Jo crec que les directives i els
entrenadors no aposten pels de casa. No s'atreveixen a
fer un projecte com el de la Sénia. M'encantaria que en
aquesta comarca hi haguessin mes casos així. Amposta,
Rapitenca i Tortosa i altres equips tenen unes estructures
per confiar més en jugadors de la casa i que de ben segur
hi haurien millors resultats. Alguna cosa s'està fent mala-
ment i espero que això canviï algun dia.

Joaquin Celma, en la seua editorial d’a-
vui, planteja que no s’aposta per les cante-
res. No vull que s’interprete com una rèplica però do-
naré una opinió. Crec que, ni aquí ni a cap lloc, hi ha
cap directiu o entrenador que no vulgui jugadors de ca-
sa. Els voldran si veuen que són competitius i que po-
den jugar. Potser si no aposten és perquè no els veuen
encara preparats per fer el salt. I també, en molts casos,
perquè el resultadisme mana i no hi ha paciència. La
Sénia pot apostar per jugadors locals perquè a hores
d’ara disposa d’un arsenal de joves seniencs que així ho
permet i que garanteixen uns anys de benestar mentre
també aguanten altres jugadors més veterans com Ge-
rard, Callarisa o Pol. 

Però, pel motiu que sigui, en general, és veritat que
cada any surten pocs jugadors amb tot el futbol base
que hi ha al territori. I no parlo per jugar a Tercera di-
visió. I això és una mica per tot. I aquí podríem obrir un
gran debat del perquè aquesta és la realitat. 

El debat de la cantera

L’opinió de Joaquin Celma. 

Per què no es confia 
en la cantera?

El Roquetenc va acceptar avançar el partit de la propera
jornada. Es va jugar ahir i va guanyar per 3-1 al Sant Jaume.
Eric, amb un golas, feia el 0-1. Marc Alegre (2) i Quim van
remuntar. Així mateix, ahir, el Corbera va recuperar el partit
amb el Masdenverge. El resultat va ser 3-5. Els locals guan-
yaven 3-1 però els arlequinats van fer una gran remuntada.

L'Ascó va guanyar diumenge passat
al camp del cuer, el Vilassar (0-1), i se-
gueix en una esplèndida dinàmica que
li permet ser segon a la taula, després
de 7 victòries seguides. Un gol matiner
de Víctor va valdre el triomf. L’equip
de Castillejo va patir al final perquè no
va matar la confrontació quan a la re-
presa va disposar d’ocasions per a sen-
tenciar. Però la realitat és que aquest
Ascó, a hores d’ara, està molt segur i
va demostrar-ho, tenint poques fisu-
res. El conjunt de la Ribera es manté en
la segona plaça. 

El tècnic Santi Castillejo, del partit a
Vilassar, opinava que “no vam saber
sentenciar i per això vam sofrir en els
darrers minuts. Però la veritat és que
l’equip va jugar amb molta serietat i va
merèixer la victòria davant d’un Vilas-
sar que es troba en una situació similar
a la de l’inici de la lliga passada, però
que, com l’any passat, estic segur que
reaccionarà i se’n sortirà perquè té un
bon equip”. El camarlenc Roger Es-

cribà va debutar amb l’Ascó. La nota
negativa fou la lesió del capità José Ra-
mon. L’Ascó rebrà demà dissabte el
Cerdanyola (18h). Posteriorment, es
farà la presentació de tots els equips

del club. El partit es podrà veure diu-
menge (20.30h) a Canal Terres de l’E-
bre. I, després, 20.30h, hi haurà un re-
portatge de la presentació al programa
Minut 91. 

Canal Terres de l’Ebre amb el FC Ascó
TERCERA DIVISIÓ. ÉS SEGON A LA TAULA. 7 VICTÒRIES SEGUIDES

DISPUTATS AHIR DIJOUS. 
ROQUETENC-SANT JAUME (3-1) 
CORBERA-MASDENVERGE (3-5)

Transmetrà en diferit el partit contra el Cerdanyola, diumenge a les 20.30 hores

Partit de recuperació, disputat ahir dijous

Els roigiblancs van disputar el partit ajornat el dia 1 d’octubre

La Rapitenca perd a Borges (2-0)
DIUMENGE PASSAT VA GUANYAR EL PRIMER PARTIT, AL ST. ILDEFONS (3-2)

La Rapitenca va recuperar ahir dijous el partit suspés
el dia 1 d’octubre a les Borges Blanques. L’equip de Ger-
man va perdre (2-0). Amb l’1-0 va poder empatar però
al final els locals van decidir. Diumenge vinent, els rapi-
tencs es desplacen a Valls, en el derbi tarragoní de la jor-
nada. D’altra banda, la Rapitenca va guanyar diumenge
passat el primer partit de lliga, contra el S. Ildefons. 3
gols de Marc Blasi van valdre el triomf. A la represa,
amb l'1-2, els locals ho passaven malament i el rival va
poder fer l'1-3, amb una ocasió clara que va avortar Jo-
sué. De l'1-3 es va passar, acte seguit, al 2-2 i d'aquí, en
la darrera jugada del duel, al 3-2 amb un penal comès
al protagonista del matí, Blasi, i que ell mateix va trans-
formar. Blasi va sortir com els toreros (a la foto).

MINUT 91

DIUMENGE, en directe, 
a CANAL TERRES DE L’EBRE. 

Resums amb tots els gols: Ascó-Cerdanyola,
Valls-Rapitenca, la Sénia-Gandesa, Aldeana-
Alcanar i Roquetenc-St Jaume.  Convidats:
Miquel Pérez (president del FC Ascó) i a la

segona part, Josep Reverté (jugador UE Aldeana)
i Reinaldo Rocha (jugador UE Deltebre).

22.30 h 

Gabi Sanz

El Tortosa va perdre ahir dijous al camp del
Sants en partit de recuperació (2-1). Com en
jornades anteriors, va rebre dos gols aviat i,
tot i el que va fer Ike, no va poder puntuar.

D’altra banda, diumenge passat, el Torto-
sa va vèncer l'Almacelles 3 a 2 en un partit
en què els visitants van avançar-se en dues
ocasions. Puig va empatar poc abans del
descans. I Virgili ho feia a la represa. Amb el
2-2, els visitants van perdonar i Virgili va
provocar un penal, molt protestat pels visi-
tants, i que fou el 3-2 en temps afegit.
Tema Selu. A la pretemporada, amb la

marxa del porter Ròdenas, per temes perso-
nals, el Tortosa va fer gestions per fitxar un

porter. Entre aquestes, amb Sergi Auré (Al-
deana). Finalment va convèncer a Selu Ruiz,
porter format al club i que, després d’estar
en altres equips, afrontava un altre projecte
a la República Dominicana. Selu va deixar de
banda el projecte i va fitxar amb el Tortosa.
Eudal, porter titular, va tenir un inici de lliga
dubtós. I Selu potser encara no estava del tot
bé per jugar. El Tortosa ha recuperat a Ròde-
nas (va debutar diumenge) i ara descarta a
Selu. Una decisió que ha generat enrenou.
D’altra banda, el Tortosa visita diumenge el
Balaguer i ja jugarà a l’estadi Josep Otero el
dia 22 contra el Martinenc. S’estrenarà la
gespa i es farà la presentació del futbol base. 

El Tortosa cau al camp del Sants (2-1)

EN LA JORNADA PASSADA, VA SUMAR EL PRIMER TRIOMF PERÒ AHIR

L’Ascó va guanyar a Vilassar, diumenge passat, i segueix imparable.

TERCERA DIVISIÓ
ascó-Cerdanyola, dis 18 h.

PRIMERA CATALANA
diumenge
Valls-Rapitenca (16.30h)
Balaguer-Tortosa (17h)

SEGONA CATALANA
Dissabte
Reddis-Ulldecona (16h)
Catalònia-Canonja (16.30h)
Morell-Camarles (17h)
Hospitalet-Torreforta (18h)
Cambrils U-la Cava (17h)
Diumenge
la Sénia-Gandesa (16h)
amposta-Torredem. (17h)
Batea-Pobla (17h)
Roda-Vendrell (17h)

TERCERA CATALANA
Roquetenc-St Jaume (3-1) 
Diumenge
Vilalba-M Nova (16h)
arnes-ametlla (16h)
Godall-Pinell (16h)
aldeana-alcanar (16.30h)
ampolla-S. Bàrbara (17h)
R Bítem-Perelló (17h)
Olimpic-Masdenv. (17h)
J i Maria-Corbera (17h)

QUARTA CATALANA
Dissabte
Deltebre-Tivenys (16h)
Benissanet-E Escola (16h)
amposta-Catalònia (17h)
Flix-Perelló (18 h a Móra
d’Ebre)
Diumenge
Camarles-Batea (16.30h)
Ginestar-Xerta (17h)
Rapitenca-Fatarella (17h)

PREFERENT FEMENÍ
Tortosa E-S Pere (dis 17h)

L’AGENDA
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El Camarles, amb gol de Sergi Cid, en els darrers minuts, va remuntar contra un Cambrils
que es va posar amb el 0-2 a la primera meitat. Robert Cabrera, en ratxa, va marcar l’1-2
després d’una assistència d’Aleix i d’una rematada pel pal curtque va sorprendre al porter ri-
val. Amb l’1-2, els locals van pressionar i arran d’una jugada per la dreta, el debutant Uri (tor-
na al Camarles) va fer una centrada des de la línia de fons i la pilota va tocar el cos del visitant
Granados. Amb el 2-2, ja a la represa, el partit va estar molt obert. Els cambrilencs van avisar
amb diverses arribades, però també va fer-ho el Camarles. Arran d’un llançament de banda
prop del córner, Edgar va rebre gairbé lliure demarca. Amb un moviment genial va marxar
del defensa i va assistir perquè Cito, arribant des del darrera, marqués amb el cap. Era el 3-
2 contra el líder. Remuntada i victòria important que ajusta més la part alta de la taula a la
categoria. El Camarles tenia les baixes de Ferreres, Moha i Vilanova. El porter Aitor va haver
de ser susbtituit al descans per unes molesties. Xavi Cid, tècnic camarlenc, deia que “vam co-
mençar molt apàtics, ens va afectar molt la derrota al camp del Reddis, i el Cambrils es va
posar amb el 0-2. Va ser clau el gol, acte seguit, de Robert. I abans del descans, vam empa-
tar. A la represa, vam milorar defensivament i ells no van crear opcions. A nosaltres també
ens va costar crear-ne amb claredat, fins que Edgar va fer una gran jugada que va originar
el 3-2. Vam fer mèrits i vam remuntar en un partit en què l’empat no hagués estat injust, da-
van d’un gran equip que, sobretot ofensivament, té molts bons jugadors”. 

El Camarles remunta contra el líder
Cambrils Unió (3-2)

URI VA DEBUTAR EN EL RETORN A L’EQUIP DE XAVI CID

La Cava va perdre contra el Reddis (0-3) i, després de la victòria en l’anterior partit
a casa, torna a oferir dubtes i preocupació perquè no acaba d’impulsar-se en aquest ini-
ci de lliga, tot i haver fet incorporacions fa unes setmanes. Del partit, Isaac Fernández
deia que “penso que vam començar bé, controlant-lo, i estant ben posats. Però arran
d’una jugada desafortunada, amb un autogol en una acció, sense ser excusa, que va
estar precedida d’un fora de joc, va venir el 0-1. A partir d’allí, vam estar nerviosos i
vam caure en el parany de les protestes per aquesta acció. Per això es va produir l’ex-
pulsió d’Amador. Malgrat tot, a la primera part, vam tenir un parell d’opcions, amb una
rematada al pal. A la represa, es va intentar, arriscant amb deu però arran d’una altra
acció desafortunada va venir el 0-2. Posteriorment,  ens vam quedar en nou per l’ex-
pulsió de Mochi. Ja no va haver partit i el 0-3 fou anecdòtic”. Roger, lesionat, va haver
de ser substituit i s’afegeix a les baixes dels sancionats Amador i Mochi. La Cava visita
demà un dels equips capdavanters, el Cambrils Unió. “Anem minvats d’efectius però
buscarem competir i revertir la dinàmica actual”, dea Isaac.

La directiva, aclarint rumors sorgits després del partit, ratifica al tècnic i mostra con-
fiança amb l’equip i el nou projecte, conscient que necessita temps, per la gent jove in-
corporada, per a poder adaptar-se. De moment, aquesta és la situació al Club Deportiu
la Cava.

La Cava torna a oferir dubtes després
de perdre amb el Reddis

0-3 I EXPULSIONS D’AMADOR I MOCHI QUE SERAN BAIXA DEMÀ A CAMBRILS

L'Amposta va empatar amb la Sénia (2-2). L'equip ampostí sabia el que vo-
lia perquè va asfixiar ja des de l’inici la creació des del darrera que proposa la
Sénia. Els visitants van sofrir i van tenir diverses pèrdues que van suposar oca-
sions clares dels locals. Però quan pitjor ho passava la Sénia, una assistència
de Pol va propiciar una sortida desesperada de Guillem, porter local. És cert
que va desviar la pilota amb la mà però quan va anar-li al cos. Potser era gro-
ga. L’àrbitre va traure la vermella. Amb la baixa d’Iniesta, el juvenil Joan Marc
va posar-se sota els pals. De la falta, Pol magistralment va marcar el 0-1. El
partit es va igualar, tot i que fins el descans, els locals van fer més sensació de
perill. A la represa, l’Amposta va arriscar. I va tancar a la Sénia a la seua àrea,
creant ocasions. A la Sénia li pesava l’exigència del partit i no podia tenir la pi-
lota, per la pressió del rival. El porter Kevin, genial, va salvar a la Sénia. Amb
els minuts, el partit es trencava. Pau Valmaña va marcar l’1-2. Emoció. Capi
va estavellar una pilota al pal. De l’1-3 es va passar al 2-2, amb gol de Pàez.
I l’Amposta encara tindria una ocasió per a poder guanyar. L’Amposta va sal-
var un punt i la Sénia, tot i deixar escapar-ne dos, és líder.

Un derbi apassionant!

SEGONA CATALANA. AMPOSTA-LA SENIA (2-2)

El Móra la Nova va golejar l'Arnes (6-2) i és un dels líders. Agustí va fer 4 dels gols moranovencs i va des-
trossar un partit en el que l'efectivitat local no va donar opció a un rival que no va estar tan malament
com el resultat indica. És així. Cal dir que l’Arnes va començar bé. Els locals dominaven però l’Arnes con-
trolava el partit. No obstant, abans del descans, dues accions d’Agustí van decidir. I a la represa, en deu
minuts, un gol en pròpia porteria i dos més d’Agustí van finiquitar el duel. Palomar va marcar un golàs
que fou el 6-0 i Sergi Manero, de l’Arnes, va maquillar el resultat amb dues dianes seguides (6-2).

D’altra banda, informar que el Museu del Ferrocarril de Móra la Nova organitzava aquest cap de set-
mana la Festa del Tren 2017. Un dels actes es va fer al camp de futbol, abans de començar el partit Móra
la Nova-Arnes. Per commemorar els vincles del tren i el futbol, es va retre homenatge als jugadors que fo-
ren treballadors de RENFE i que van defensar la samarreta de l'Atlético Ferroviarios que, posteriorment,
desencadenaria amb l'At. Móra la Nova. RENFE, en aquella època, patrocinava l'equip de futbol. Els juga-
dors, encara en vida, i que foren homenatjats van ser: Joan Vendrell, Joan Solà, Eugenio Vecino, José Luis
Amo, José Gil, José Angel Capdevila, Joan Moreno, Juan Guirau i Joaquin Vidiella.

L’Ulldecona, novament amb gol de Nacho, va guanyar el Batea (1-0). Antoni Teixidó, tècnic de l’equip faldut, deia que “la veritat és que no vam estar bé, i la lectura
positiva fou la victòria. Però no vam estar a l’alçada i el rival va poder empatar. És important sumar triomfs, però sóc el primer que veu que s’ha de millorar perquè no
sempre es pot guanyar jugant així”. L’Ulldecona segueix amb les baixes ja conegudes: Jack, Benet, Robert, Toni i Jordi Adell (l’ha demanada). S’espera poder fitxar en
les properes setmanes i ja s’han fet gestions en aquest sentit. Des de Batea deien que “fou el partit més complet que hem fet fins al moment, amb ocasions per haver
marcat. No mereixiem perdre però l’Ulldecona va aprofitar la seua ocasió, a la sortida d’un córner, a la primera meitat, i així va aconseguir el gol que li va acabar valent
la victòria”. Amb el Batea va debutar el centrecampista esquerà Matias (Vilaseca) i el defensa Diego Moreno (Casp). 

El Móra la Nova torna a golejar

Tercera
victòria

seguida de
l’Ulldecona

3A CATALANA. HOMENATGE A JUGADORS DE L’ATLÉTICO FERROVIARIOS 

El Catalònia va perdre dissabte al Vendrell (1-0). Se-
gons el seu tècnic, Nando Garcia, “l'equip va estar a l'al-
tura de la categoria i va competir els 90 'gairebé com cap
altre partit fins ara, mostrant els 16 jugadors un nivell alt
en els aspectes tàctics i físics i, sobretot, a la segona part,
pensem que vam ser superiors al Vendrell, que, això sí,
va fer perill en accions a pilota aturada. En concret, amb
dues faltes i un córner. I va ser en una falta lateral al 75'
quan va arribar l’1-0. Llavors ells amb 2 contres van tenir
les dues ocasions més clares”. Nando afegia que “l’equip
va anar de menys a més i amb els minuts va estar molt
ben posat. A la represa, vam tenir diverses ocasions, amb
el 0-0, per fer el 0-1. I també amb l’1-0, per a empatar.
Estic molt satisfet del joc i el treball. Impressionant. La
derrota fa mal, per la forma, perquè mereixiem més, però
ha de servir per madurar i créixer”.

El Catalònia mereixia més en la
visita al Vendrell (1-0)

BONA IMATGE DE L‘EQUIP DE NANDO

El Gandesa va perdre al camp de la Canonja
(3-0). Segons el tècnic, Guillermo Camarero,
“vam començar molt apàtics i en 3 minuts la
Canonja va fer un pal i va marcar l’1-0. Després,
del minut 10 fins el descans, va ser del millor
que hem fet fins ara, amb nombroses ocasions i
jugant bé, amb ritme i velocitat. Però a  la repre-
sa vam tornar a sortir desconnectats. Aviat, Jo-
seph va veure la segona targeta. No és excusa
però crec que va tocar a un company i no a un
rival. Amb 10 vam intentar-ho però va ser com-
plicat i, a darrera hora, quan havíem deixat es-
pais, ells van fer dos gols més. El resultat no re-
flecteix el que va passar. Però és cert que hem
de ser més constants i que estem cometent mas-
sa massa imprecisions en defensa”.

El Gandesa cau al camp de
la Canonja (3-0)

SEGONA DERROTA

UN GOL DE NACHO TORNA A DECIDIR (1-0). AMB EL BATEA VAN DEBUTAR DOS JUGADORS

La revolta dels ascendits
Dels cinc ascendits, només un està entre els darrers sis classificats: el
Catalònia, que va merèixer, com a mínim, un empat al Vendrell. La Sénia
i Pobla vaig dir que podrien ser equips revelació i ja ho estan demostrant,
juntament amb Torreforta i Canonja que s'han adaptat ràpid a la catego-
ria. Vaig dir que podríem veure una lliga ebrenca i es confirma cada set-
mana més: dels 9 primers classificats, 5 ebrencs. Què li passa a la Cava?
L'equip no esta fí, li falta caràcter, i demà desplaçament a Cambrils. De
moment, Isaac està confirmat en el càrrec. El de Robert a Camarles no té
nom; cada setmana marca. Va guanyar l'equip de Xavi al líder. Cara i
creu: Ulldecona tres jornades guanyant i Gandesa, 2 perdent. La màgia
del futbol: l’Amposta, amb 10 durant 60 minuts, perdia 0-2 al 84 i no
només va empatar, sino que va estar a punt de guanyar. Fins ara, Cambrils
i Amposta són favorits per a l'ascens. Però fàcil no ho tindran, cap va
guanyar diumenge. Destacar un gran Vendrell: la passada temporada, a la
2a volta, va fer 15 punts i ara ja en porta 12, a falta d'un partit.

JOAQUIN CELMA
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David Burgos s’enfrontava al seu exequip. Del partit, el tècnic de l’Alcanar, deia que “al primer temps
als primers 25 minuts, l’Ampolla dominava el joc i prova d'això fou que es va avançar, arran d’un cór-
ner. Per la nostra part a partir del gol vam avançar línies i vam estar més encertats en possessió i domini
de joc, fruit d'això un gol anul·lat completament legal. A la represa, vam tenir l'Ampolla tancada en la
seva àrea, amb el risc de dues contres, però amb molt de volum d'oportunitats nostre. La pilota no va
voler entrar. Orgullós de l’equip, tot i no tenir premi. Segur que la derrota ens reforçarà molt i ens farà
tirar cap amunt. Felicitar a l'Ampolla per la victòria”. Enric Alaixendri, tècnic de l’Ampolla: “partit molt
disputat, l’Alcanar va pressionar molt, sobre tot a la segona meitat. La primera va estar igualada, però
penso que, pel control nostre i per les ocasions, va ser més nostra. En un córner, Marc Perelló, de cap,
va fer el 0-1. A la represa, amb els minuts, l’Alcanar va empènyer moltíssim i ens va tancar a l’àrea.
Vam tenir dos o tres contres per decidir però no vam aprofitar-les. I l’Alcanar va crear moltes ocasions,
però Damià va estar molt encertat i l’equip, en general, va saber sofrir. El més positiu va ser la victòria
en un camp molt dificil i davant d’un molt bon rival com va ser-ho l’Alcanar”.  

L’Alcanar mereixia molt més a la represa

3A CATALANA. L’AMPOLLA, AMB GOL DE PERELLÓ, S’EMPORTA ELS TRES PUNTS (0-1)

Anton Flores, tècnic del Sant Jaume, va dir que “va ser un partit molt disputat.
Nosaltres vam portar més el pes del joc, però no vam poder crear moltes ocasions,
un parell per part. Es va jugar amb molta intensitat i amb molt de ritme. L’Aldeana,
ben posada, va demostrar estar molt bé en l’aspecte físic”. Anton afegia que “hem
de seguir, millorant amb el tema físic. Poc a poc ho aconseguirem i, amb això i de
la forma que estem jugant, crec que els resultats sortiran. Content del treball dels
jugadors. Defensen junts i són solidaris i això es nota perquè només hem rebut dos
gols”. Bartolo, tècnic de l’Aldeana, deia que “primera meitat molt igualada, amb
molt de respecte, molt migcampisme i poques ocasions. A la represa, el Sant Jaume
va pressionar més amunt i va tenir més profunditat, però no va poder crear opcions
clares. Nosaltres tampoc. Cal destacar el treball dels jugadors, jugant amb molta in-
tensitat, davant d’un molt bon equip. Punt important sobre tot per la forma per re-
fer-nos després del resultat de Móra a Nova. Satisfet amb la reacció”. 

Sant Jaume-Aldeana, partit tàctic

EMPAT SENSE GOLS

El R. Bítem va guanyar al camp del Santa Bàrbara (1-2)
en un partit jugat diumenge al matí, en una jornada en què
es presentava el futbol base del club planer. Gran ambient. 

El partit va ser igualat, a la primera meitat, amb una oca-
sió clara per equip (amb pilotes tretes per la defensa sota la
línia) i sensació de perill a les porteries amb accions a pilota
aturada, la més rellevant un tret al pal del local Joel. A la re-
presa, arran d’un llancament de banda, es produeix un re-
buig i Jota va marcar un gran gol. En aquella fase, els de Bí-
tem van disposar de més espais i van tenir altres ocasions,
fent Aleix, de penal, el 0-2. Però llavors va arribar la reacció
del Santa fent lluir a Claudio, porter visitant. Carlos va
aprofitar un rebuig entre Claudio i el travesser per marcar
l’1-2. Emoció als darrers minuts quan el Santa s’hi va abocar
i Claudio va salvar l’empat amb una bona aturada al final.
El R. Bítem té 9 punts mentre que el S. Bàrbara es queda
amb 7.

Santa Bàrbara-R. Bítem, gran partit

VICTÒRIA VISITANT PER 1-2

Pinell i Corbera van empatar en el derbi de la Terra Alta
(3-3). Amb el Pinell van debutar Pau Gispert (exTorredem-
barra i exHospitalet) i Gabri (Benavent). I s’està gestionant
l’arribada de dos jugadors més, de categoria superior. Se-
gons Blai, delegat del Pinell, “a nosaltres ens va costar molt
entrar en situació a la primera meitat. Ens està costant, fins
ara, en els partits que juguem a casa. I el Corbera es va
avançar arran d’un penal clar. A la represa, vam estar més
ben situats i vam millorar, tenint ocasions i empatant Robert.
Resultat just, tal com va anar”. Segons Artur Avila, tècnic del
Corbera, “partit amb molt de migcampisme, amb poques
ocasions, on les defenses es van imposar a les davanteres.
Nosaltres ens vam avançar de penal i ells van empatar a la
represa, arran d’una falta. Buscàvem la victòria i creiem que
podíem assolir-la però l’expulsió de Lachem (70’) ens va
condicionar i llavors ens vam haver defensar de la pressió lo-
cal i ens vam haver de conformar amb l’empat”. 

Pinell i Corbera empaten

EL PINELL HA FITXAT DOS JUGADORS I EN BUSCA MÉS

El Perelló va assolir la tercera victòria de la lliga en guanyar
l’Olimpic (3-1). El davanter Raül Arroyo, lesionat fins ara, va
debutar a casa i va fer dos gols que van encarrilar la victòria
a la represa amb el 3-0. Pol va marcar un gran gol que fou
el 3-1 al final. Molinos, del Perelló, deia que “va ser el millor
partit que hem fet fins ara, ben posats i controlant el joc.
Vam tenir altres opcions, a més dels gols. Content de l’acti-
tud i del partit de l’equip”. Ruben Sanchiz, del filial, va de-
butar per les baixes de Vicent i Raül i va complir amb bona
nota. Segons Josep Maria Piqué, de l’Olímpic, “vam co-
mençar molt bé, tenint dos ocasions clares. Però, amb els
minuts, en un córner, falta de concentració nostra, i ens van
marcar l’1-0. I a la represa també ens va faltar, en diversos
moments, més intensitat. I tornem a estar en què ens manca
millorar en aquest aspecte. Potser em falta saber-ho trans-
metre però és així. El Perelló, bon equip i molt correcte, va
ser just guanyador”. 

Raül Arroyo debuta i decideix

VICTÒRIA DEL PERELLÓ, CONTRA L’OLÍMPIC (3-1)

L’Ametlla i el Roquetenc van empatar en un partit amb dues
parts diferenciades (1-1). Segons Subi, tècnic de l’Ametlla,
“primera meitat amb més domini nostre. Vam tenir la pilota i
vam crear fins a 3 ocasions clares per marxar al descans amb
un 2-0. Però a la segona tot va canviar. Va ser totalment
d’ells. Com el dia de l’Ampolla, vam baixar físicament i el par-
tit es va descontrolar. I ells, de falta, van empatar i van tenir
altres ocasions com un pal, fent mèrits a la represa per poder
guanyar”. Miquel Campos, cap de premsa del Roquetenc,
coincidia en dir que “van haver-hi dues parts diferenciades. La
primera fou de domini total de l’Ametlla, amb ocasions (un
pal) i gol de cap, a la sortida d’una falta, de Toni Calafat. Però
a la represa, amb els canvis, el Roquetenc va agafar el domini
i Marc Alegre, amb un golàs de falta directa, va empatar. Es
va insistir i vam tenir opcions per guanyar com una rematada
de Cesc al pal. Satisfets per la reacció de l’equip, a la segona
meitat”. 

Una part per cada equip

L’AMETLLA-ROQUETENC (1-1)

El derbi va acabar amb empat (3-3). Segons Joan Subirats,
tècnic del Godall, “vam tornar a llançar un partit. Guanyà-
vem 3-1 i havíem tingut ocasions. Però ens van empatar al
final. Ells van començar millor i es van avançar amb el 0-1,
però amb els minuts vam reaccionar i ja vam tenir ocasions
a la primera meitat, com un penal que va fallar Xescu. A la
represa vam millorar i Jofre i Xescu (2) van remuntar. No
vam decidir i al final vam cedir dos punts. Sap greu perquè
ens torna a passar una altra setmana, que perdem punts
quan podíem tenir-los”. Des de Masdenverge, deien que “a
la primera meitat vam estar força bé, dominant i tenint més
ocasions a més del gol. Tot i que ells van fallar un penal, que
fou molt just, la primera meitat va ser nostra. A la represa,
vam poder fer el 0-2, però el Godall va empatar i el partit es
va tornar boig. Ens vam descentrar i vam rebre dos gols més,
però al final vam assolir un empat que, com a mínim, merei-
xiem”. Arturo, Valentí i Robert van marcar.

El Masdenverge remunta a Godall

ELS LOCALS GUANYAVEN 3-1

El Vilalba, amb qui van debutar Xavi Garcia (Ampolla),
Jafar (R. Bítem) i Abde (E. Escola) va remuntar contra un J.
i Maria que va avançar-se amb el 0-2. Segons Cotaina, tèc-
nic local, “el Jesús i Maria va aprofitar dues jugades a pilota
aturada i es va posar amb el 0-2, tenint altres opcions. Tot
i que Caballos va poder fer l’1-1, el Jesús i Maria va merie-
xer arribar al descans amb el resultat a favor. A la represa
vam fer tres canvis i l’equip va reaccionar. Vam fer l’1-2 i
vam insistir i vam empatar i al final vam tenir una ocasió per
guanyar. Resultat, per a mi, just”. Jafar, en el retorn, i Ca-
ballos va igualar els gols de Soufine i Prades. Ito, del J i Ma-
ria, deia que “va ser una llàstima perquè teníem el partit
encarrilat i era important guanyar fora. Ens vam posar 0-2
i teníem el partit controlat. A la represa és cert que vam
baixar una mica i tampoc vam saber aprofitar els contraa-
tacs que vam crear. I el Vilalba va insisitir i ens va remuntar
assolint l’empat”. 

El Vilalba reacciona amb el 0-2

EMPAT CONTRA EL JESÚS I MARIA

Jornada d’empats i de fitxatges
Segueix la igualtat en aquesta categoria, només cal
veure els resultats: cinc empats, dues victòries per la
mínima i només dos marcadors amb més avantatge.
Això demostra la igualtat que hi haurà en aquesta
categoria. En les travesses de les meves apostes per a
l'ascens, dos equips ja estan col·locats: Móra la Nova
i Ampolla, equip aquest amb un partit menys. 
L’Alcanar, que porta dos partits consecutius perdent,
es pot allunyar dels líders. El partit pendent és contra
el R-Bítem, un derbi amb punts amb doble valor i

importants per als dos equips per no distanciar-se dels
primers. Diumenge, Damià, porter de l’Ampolla, va
donar la victòria al seu equip amb la seva actuació i
també amb un àrbitre gens encertat per a l’equip
local. Que bé pinta aquest Perelló. Aquesta tempora-
da només ha perdut un partit i per la mínima en la
primera jornada. I ara ja té en forma al seu golejador
Arroyo, després de la seva lesió. Va fer dos gols.
Encara queda molta lliga però no veig aquella
Aldeana de la passada campanya. Li falta gol però

Bartolo seguirà treballant. M’està agradant el Jesus i
Maria, fins ara només dues derrotes i una d’elles per
la minima. Només queden dos equips invictes,
Ampolla i un Sant Jaume que només ha encaixat dos
gols i en el que es nota que Anton està treballant bé
el sistema defensiu. Fitxatges a Pinell: Pau Gispert
(exTorredembarra i Hospitalet i Gabri exBenavent). A
Vilalba, Jafar (R-Bítem) i Abde (E. Escola) i a Alcanar,
d’ha incorporat el veterà Saül López. A Santa Bàrbara
Sebas i Aleix Alemany van deixar el club.

L’opinió de Joaquin Celma
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Una altra derrota de les noies de Mateu Castellà que
fan que estiguin amb un sol punt en el penúltim lloc a
la taula classificatoria. Va ser a Marató (29-27). Partit
idèntic al de la setmana passada a Sabadell, en el que
les pèrdues de pilotes, els tirs errats, les males decisions
amb les passades, i la manca de concentració i d'acti-
tud en moments puntuals, van acabar decidint. Ja des
de la primera meitat, l’equip ampostí va anar a remolc
i a la represa, quan va poder remuntar, li va faltar l’e-
fectivitat necessària per aconseguir-ho. El proper partit
serà diumenge a les 18 h. al pavelló ampostí contra
l'Associació. Serà transmès en directe per la Xarxa de
Televisions de Catalunya.

Altres resultats:
LLIGA CATALANA JUVENIL FEMENINA
2a. Jornada - 1a. Fase - Grup B
H.RIBES 16-27 C.H.AMPOSTA "Casa de Fusta"

PRIMERA CATALANA CADET FEMENINA 1ª FASE
'GRUP B'
C.E.TORTOSA 28-14 C.H.AMPOSTA Naturebre
Export, SL.

Nova derrota

HANDBOL AMPOSTA (29-27). DIVISIÓ D’HONOR PLATACLUB BÀSQUET CANTAIRES LES VINYES DEL CONVENT. VISITA AL CB MENORCA (80-64)

Diumenge, debut a casa
Tercera jornada de les Vinyes
del Convent Cantaires
Tortosa 2019 que va visitar
un històric, el C.B. Menorca. 
Les Vinyes del Convent, en
un dia molt llarg i matiner,
en cap moment va saber
entrar en el partit, davant
d’un equip local que buscava
necessariament els primers
dos punts desprès de 2
derrotes consecutives.
El C.B. Cantaires Tortosa no
va trobar la concentració i
intensitat justes que va mos-
trar davant del Mataró. Una
resistència inexistent vestida de relaxació en la defensa els va passar factura, portant-
los cap a un atac sense ordre i amb poca paciència. El fet de no estar connectats els va
privar de poder competir al màxim de les seves possibilitats. Al final, 80-64. 
El proper diumenge el Tortosa rebrà al líder, un gran equip, el Oic-Penta UB Sant Adrià.
D’altra banda, pel que respecta al Sènior Femení (a la foto), primer partit de la tempo-
rada a casa, contra el C.B. Cambrils, amb un resultat de 41 a 61. Les tortosines no van
mostrar el seu millor joc, i l’agressivitat del Cambrils i el seu major encert sota la cistella
va fer la resta. S’ha de seguir treballant per progressar. Hi ha temps per a fer-ho. 

4A CATALANA

RESULTATS DE LA JORNADA

Infantil Masculí. CH Sant Llorenç-CE Tortosa (23-27). Cadet femení. CET-CH
Amposta (28-14). Primer partit oficial de la temporada 2017-2018 pel cadet femení
del CE Tortosa, i primera victòria de les noies entrenades aquesta temporada per
Rosa Chertó. Cadet Masculí- CET-UEH Calella (38-24). En aquesta primera jornada
de lliga el cadet masculí va ser superior en tot moment. A la mitja part el resultat era
de 17-9. 
Juvenil Masculí. CET-CH Canovelles 19-34. Superioritat visitant des de l’inici, sense
opcions per al conjunt tortosí. Sènior Femení. JH La Llagosta.CET (31-32). Al segon
temps, les sèniors van començar amb més intensitat, posant-se a una diferència de 5
gols, però a causa de falta d’anar en poques jugadores, el rendiment va anar baixant.
Tot i així, van aguantar amb el marcador a favor, fins acabar el partit 31-32. 
Sènior Masculí. HC Vallag-CE Tortosa (28-32)
Segon partit a 3ª Catalana del sènior del CE Tortosa i segona victòria amb bones sen-
sacions de cara aquesta nova temporada.

L'equip sènior femení de l'HC Perelló va perdre diumen-
ge a la pista del Club Balonmano Granollers, equip total-
ment desconegut de LligaCatFem (29-25). 
A les perellonenques els va costar entrar en el partit i
quan van poder fer-ho, a la represa, no van poder agafar
avantatge en el marcador i el partit, amb anades i torna-
des constants, es va decidir per l’eficàcia en els contraa-
tacs de l’equip local.  
Resultat final de 29-25. Ahir dijous, les perellonenques
van rebre el Castelldefels (19-27). 
I diumenge visiten la pista de l’Ascó en el derbi de la cate-
goria (17h). 
D’altra banda, demà dissabte, a les 12 hores, el cadet de
l’HC Perelló rebrà el Centre d'Esports Tortosa.

Centre Esports Tortosa
HANDBOL CLUB PERELLÓ

L’Ascó segueix liderant la
taula en solitari després de
golejar el Benissanet per 6-0,
amb gols de Roger (3), Mar-
cos, Reche i Héctor. El Flix,
per la seu part, també va go-
lejar, en aquest cas en el
derbi a Ginestar on es va im-
posar per 1-7, amb 5 gols de
Magí. La Fatarella també va
golejar, contra l’Amposta B
(5-1). Cristian, tècnic de
l’Amposta, admetia que “la
Fatarella va tenir molt bona
pegada. Nosaltres és el ter-
cer partit que ens marquen
al principi i que anem a re-
molc”. Cristian afegia que
“érem conscient que anà-
vem a un camp complicat,
dels que més de la categoria.
Penso que la derrota fou
molt abultada, però ells van
ser efectius. I als 16 minuts

ja guanyaven 2-0. Quan co-
mençàvem a entrar en situa-
ció, Jacob va marcar el ter-
cer. Ells, arran del joc directe,
ens van fer mal. Amb el 3-0,
vam reaccionar i Sabaté,
arran d’un córner, va acon-
seguir el 3-1, tenint ocasions
clares per haver empatat
abans del descans, però el
seu porter va estar molt bé.
A la represa, vam seguir as-
sumint riscos. Es va intentar
però va ser complicat, ells
van saber frenar el ritme i
nosaltres no vam poder ajus-
tar el marcador, tot i tenir
opcions com un tret de Bata-
lla. I ja en el darrer quart,
quan més abocats estàvem,
ens van fer dos gols més”. El
tècnic ampostí acabava
dient que “la Fatarella, sobre
tot a casa, serà un dels

equips a tenir en compte en
la categoria”. El  Deltebre va
guanyar, també golejant, al
Catalònia (1-4). Segons Sis-
co Paredes, tècnic jesusenc,
“després d’un bon inici, amb
bona ocasió d’Elies, el Delte-
bre va agafar el control i en
una contra es va avançar.
Ens vam refer, creant alguna
ocasió, però arran d’una fal-
ta, els jugadors nostres es
van quedar protestant i el
Deltebreva traure ràpid i va
marcar el 0-2. A la represa,
vam buscar entrar en el par-
tit i vam avançar línies, però
el Deltebre pressionava i va
fer-ho bé. I a la contra va
decidir amb el 0-3. El segon
gol ens va fer mal i el tercer
ja va pesar massa. Ens van
marcar el 0-4 i al final Pau va
fer l’1-4”. Xerta i Rapitenca

van empatar a 4. Segons Sis-
co Martí, tècnic del Xerta,
“el partit va començar igua-
lat i ells es van avançar amb
el 0-1. Però vam reaccionar i
Aleix i Jonatan (2) van re-
muntar. El partit es va tornar
boig i ells, amb molta quali-
tat, també van remuntar fins
el 3-4. I ja en temps afegit,
David va empatar a 4. Partit
boig i que no ens agrada als
tècnics però que per als afi-
cionats va ser distret. La Ra-
pitenca és el milor equip que
he vist fins ara. Em va agra-
dar tot i que li va costar, com
era d’esperar, adaptar-se al
camp nostre”. Ramon San-
cho, tècnic rapitenc, mani-
festava que “ens va costar,
però la nostra proposta, amb
9 jugadors de 19 anys, va
ser intentar jugar i, a més del

0-1, vam tenir dues ocasion-
sen accions de David. Però
arran d’una falta ens van
empatar.  Havíem canviat el
porter per lesió i a la represa,
l’altre, Xavi, també es le-
sionà i Roca es va haver de
posar sota els pals. Vam pas-
sar per una fase amb desa-
justos i ells van remuntar
amb el 3-1. Vam reaccionar,
amb bona actitud i vam em-
patar a 3 i, en temps afegit,
vam marcar el 3-4. A més,
se’ns havia anul.lat un gol
legal. Però, posteriorment,
ens van tornar a empatar”.
L’Ebre Escola va guanyar (3-
1) un Perelló que es va
avançar en el marcador. L’E-
bre va empatar abans del
descans i a la represa va ser
superior, tenint moltes op-
cions. Arnau i Guillem, juga-

dor francès que estudia al
territori i que té una bona
esquerra, va sentenciar amb
el 3-1. Per la seua part, el
Camarles va empatar a  Ti-
venys (2-2). Segons David
Montardit, president local,
“tot i anar en 12 jugadors
per diversos motius, vam es-
tar bé. Però la lesió de Jordi
Sanz ens va minvar, a finals
de la primera meitat, perquè
ja no vam poder fer canvis a
la segona. Tot i això, vam
marcar el 2-1 però el Camar-
les ens va empatar al 80. Es
va acusar el desgast, no obs-
tant en afegit va haver-hi un
penal clar dins de l’àrea visi-
tant que no va ser xiulat i
hagués pogut ser una ocasió
per marcar el 3-2. Descatar
el treball davant d’un bon
equip com el Camarles”.  

La Fatarella goleja l’Amposta, partit boig a Xerta i Magí protagonista amb 5 gols

CICLISME. DIUMENGE

Diumenge, derbi a Ascó

CLUB VOLEI
ROQUETES

Mala jornada per als
equips roquetenc, en la
que cap dels equips va
poder aconseguir la victò-
ria.

Començant pel sènior
masculí, que es va des-
plaçar al camp del Bar-
berà "B". No va poder
aconseguir sumar cap set,
perdent 3-0 amb parcials
(25-14, 25-26 i 25-20). 

D’altra banda, el cadet
masculí, va rebre al
C.V.Monjos, realitzant un
gran joc, però no va ser
suficient per poder supe-
rar a l'equip visitant que
es va imposar per un
ajustat 2-3 amb parcials
(25-22, 17-25, 25-23,
15-25 i 11-15).

El juvenil i cadet feme-
ní, es van desplaçar al
camp de l'Elisabeth (Sa-
lou). Aquests dos equips
van perdre 3-0 i 3-1 res-
pectivament.

Aquesta pròxima jorna-
da jugaran pocs equips. 

Els equips femenins
descansaran. 

El juvenil i cadet mas-
culí, es desplaçaran al
camp de l'Hospitalet,
mentre que el sènior mas-
culí també descansarà.
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*Selu, en la seva primera etapa amb el Tortosa, amb 19 anys, volia anar a la Rapitenca
i el van convèncer perquè es quedés i, a canvi, seria titular. I no va ser així. Va haver de
marxar per la porta de darrera i va deixar el club. El tornen a fitxar, aquest estiu, perquè
Rodenas, que es va comprometre amb el Tortosa en pretemporada, va deixar l’equip per
motius personals. Ara arriba el culebró. Un porter, Eudal, que la passada temporada va
estar impecable, no va començar bé la lliga actual. Tornen a trucar a Ròdenas i ara diu
que si. I paga els plats trencats, Selu, que havia rebutjat una oferta en el FCBescola de
la República Dominicana. Torna a sortir per darrera, prioritzant els porters de Tarragona.
*La passada campanya, a la jornada 6, el Camarles havia aconseguit sis punts i només
havia guanyat un partit. En aquesta campanya ja porta el doble de punts, amb 4 victò-
ries. I per guanyar al lider tenia 3 baixes: Ferreres, Vilanova i Moha i el porter Aitor que
fou substituit al descans perquè es marejava. El Camarles, ¿és el campió tapat?. Ho
sabrem en les següents jornades. Diumenge va debutar, Uri Roca, que ja va estar fa dos
anys en aquest equip.
*Agus, a més de ser el màxim golejador de la categoria, ho és de tot el futbol català.
Porta camí de batre la seva marca de fa 4 temporades. Ara arriba la pregunta: si estés
al Tortosa, faria més gols que Virgili?
*Magí, aquesta setmana, va fer 5 gols contra el Ginestar. I compte amb la dada: el van
fitxar mig lesionat i serà el pitxitxi d'aquesta categoria.
*Debut del camarlenc Roger Escribà amb l’Ascó, diumenge. Aleix Caballé, jugador de
primer any de juvenil i amb molt de futur, va debutar al Tortosa.
*Manuel Porras, del Pinell, greu lesió. El porter del Batea B, Albert Vallespí, es va trencar
el nas en un entrenament. 
*L'equip més esportiu aquesta setmana ha estat l’Ametlla: zero targetes. Toni
Ondozabal podria debutar aquesta setmana amb el Catalònia on va estar ja en dues eta-
pes.
*El vicepresident de la Sénia, Boro, fa també de delegat. Em diu: "la temporada passada
patia molt, però aquest any no pateixo res, només gaudeixo".
*Marc Alegre, del roquetenc, dissabte, va marcar un gol de falta a l’Ametlla. Ell sabia
que marcaria abans de llançar-la i el seu exentrenador Subi, ara a la Cala, que el conei-
xia, també ho temia. I així va ser.
*Súper Ascó, la passada temporada, a la jornada 9 tenia 11 punts i en aquesta, en la
mateixa, 22. La lliga passada va guanyar 15 partits i ara en porta 7. Amb aquest ritme,
al final de la primera volta gairebé estaria salvat del descens. Després, a somiar.

L’EQUIP TITULAR 
DE LA JORNADA 

NACHO (Ulldecona)

SOUFIANE (J i Maria)

VIRGILI (Tortosa)

KEVIN (la Sénia)

VÍCTOR (R.-Bítem)

SERGI GASPARIN (Aldeana)
JOAB (Perelló)

BLASI (Rapitenca)

SERGI CID (Camarles)
MARC ALEGRE (Roquetenc)

AGUS (Batea)

Els jugadors locals del S. Bàrbara. Esbrí, Miravet, Jordi, Roda, Ivan Vallés, Ventura,
Xavi, Carles, Callau, Pastor i Ximo. A les fotos de baix, formació del Tortosa, 

Perelló i S. Jaume. 

Top Secret

Equip de la setmana
U.E. RAPITENCA
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Pregunta: Quin va ser
l’èxit de l’ascens quan
no se us considerava
favorits?
Resposta: Fou la gran
família que vam crear
dins del vestidor, que
en els moments més
complicats ens ajudar
molt a seguir enda-
vant.
P: I ara aneu tercers
en el debut del Reus B
a Tercera divisió.
R: Sí, la veritat és que
hem començat força
bé i estem en una
bona línia. La victòria
a l’Hospitalet, a més,
és de molt de prestigi i
encoratja molt per
seguir progressant.
P: Estàs lesionat però
aquest diumenge, ja
estaràs? 
R: Espero que si, estic
entrenant amb nor-
malitat i espero poder
entrar en la convo-
catòria. 
P: Has entrenat amb
el primer equip i tens
recorregut per
davant, però t’agra-
daria acabar la teua
trajectòria jugant amb
el Flix?
R: Si puc sí, vaig
començar a Flix des
de ben petit i m’agra-
daria acabar-hi allà.
P: Vas patir una greu
lesió, parla’m d’ella. 
R: És un moment que
no li desitjo a ningú.
Va ser un any molt
dur perquè estava
entrenant amb el pri-
mer equip del Reus i
cada dia em notava
millor, fins que va arri-
bar la lesió. Va ser un
recuperació llarga i
dura. Quan ja tornava
a jugar als dos partits
em van donar un cop
i vaig tenir un edema
que em va obligar a
tornar a parar.  Però
gràcies a tots els que
em van ajudar i fer
costat, vaig superar la
lesió. Principalment he
de destacar a la famí-
lia que sempre m’ha
ajudat i s’ha sacrificat
perquè pugui jugar,
des de petit, i en
aquell moment van

recolzar-me en tot.  
P: Què recordes del
temps amb Pere a
Lleida com alevins?
R: Tinc molts bons
records. Vam
començar a l’hora a
Flix, de petitets, i vam
marxar els dos junts
cap a Lleida sent ale-
vins. Van ser dos anys
diferents, fora de
casa, sense els amics,
els viatges... però ell
és el meu millor amic i
va ser tot molt fàcil.
Ens ho passàvem molt
bé fins que ell va deci-
dir tornar cap a casa.
Espero tornar a jugar
amb ell algun dia. 
P: El millor consell que
t’ha donat el teu pare
sobre futbol? 
R: Els que sempre em
dóna abans de cada
partit, però principal-
ment que gaudeixi
jugant.
P: Has plorat en cap
partit de futbol?  
R: Sí, en algun MIC,
quan ens va eliminar
l’Arsenal, d’alevins, i
el Madrid, d’infantils
amb el Lleida.
P: Ets col·leccionista
d’alguna cosa? 
R: Sí, tinc les primeres
botes que vaig fer ser-
vir i també intento
col·leccionar una
samarreta de cada
any que jugo. 
P: Tres plaers?
R: El futbol, els amics i
l’amor.
P: Practiques un altre
esport? 
R: M’agrada molt
anar en bici, a l’estiu
quan puc, sempre
m’escapo amb algun
amic. 
P: Explica’ns alguna
anècdota de la teva
experiència esportiva. 
R: Quan vam anar a
jugar a Mallorca i vam
perdre l’avió perquè el
delegat es va equivo-
car de terminal, vam
dir que havíem pun-
xat el bus per no per-
dre els punts. 
P: Els tres dies més
significatius de la teva
vida?
R: El dia que vaig tor-

nar a jugar a futbol
desprès de la lesió.
Quan vaig marxar a
viure fora amb 16
anys, i jugar contra el
Villarreal de 1a divisió. 
P:Que t’hauria agra-
dat ser? 
R: Encara puc ser el
que vulgui. 
P: Que faries si s’aca-
ba el món en una set-
mana?
R: Moltes coses jaja,
però sobretot gaudir
de la família i amics al
màxim. 
P: Tens alguna cos-
tum al veure un partit
per televisió? 
R: Si, posar el volum
de la televisió una
mica mes alt de lo
normal.
P: Ets feliç?
R: Molt, un dia sense
ser feliç es un dia per-
dut. 
P: Digues tres coses
que t’agradaria fer i
que encara no has fet. 
R: Jugar a 1a divisió,
anar a les Maldives i
tenir una piscina prò-
pia.
P: Algú de la teva
família ha jugat mai a
futbol? 
R: Si, el meu pare, tiet,
i el meu avi!
P: Com vas començar
a jugar a futbol i per
què? 

R: Va ser a Flix, amb 4
anyets amb els amics.
Per què a casa sempre
hem sigut futboleros i
el meu pare em va
apuntar a l’escola de
Flix. 
P: Resumeix-nos la
teva trajectòria futbo-
lística. 
R: Vaig començar a
Flix fins a alevins,
desprès vaig passar a
Lleida tot el futbol
base i ara porto 4 anys
d’amateur al filial del
Reus (Reddis i
Cambrils).
P: Els teus millors
entrenadors? 
R: He tingut molts i de
molt bons, de cada
entrenador sempre
intentes quedar-te en
el millor.
P: Entens els entrena-
dors?
R: Sí, és molt compli-
cat portar un vestidor
i sobretot quan som
joves i tothom vol
jugar, però a mesura
que passen els anys
els entens millor. 
P: Que no t’agrada
dels entrenadors? 
R: Que siguin freds.
M’agrada canviar
impressions i punts de
vista diferents. 
P: Quin és el millor
record que tens d’un
entrenador? 

R: Quan un entrena-
dor et dóna plena
confiança. El pitjor és
quan veus que facis el
que facis no et tenen
en compte. 
P: T’agrada entrenar?
R: Sí, els entrena-
ments de final de set-
mana són els que mes
m’agraden, quan ja es
comença a apropar el
partit. 
P: El millor consell que
t’ha donat un entre-
nador? 
R: Que sigui jo mateix
que tot anirà be.
P: Com és Lluís Albesa
com a mister? 
R: És un gran entrena-
dor i els números des-
criuen la seva feina:
dos ascensos en dos
anys que no é gens
fàcil!
P: Quina frase mai
oblidaràs d’un entre-
nador? 
R: Surt al camp i fes
que guanyem el par-
tit. 
P: Per què creus que a
vegades els entrena-
dors confien poc en
els joves o juvenils de
qualitat?  
R: Per què pocs entre-
nadors arrisquen amb
els jugadors joves ja
que van al segur amb
els jugadors que
tenen.

P: Quin és el millor
jugador de les Terres
de l’Ebre amb qui has
jugat? 
R: Són tres: Andreu
Guiu, Sergi Fuertes i
Pere Martínez.
P: L’important no és
tenir grans jugadors,
sinó el millor equip?.  
R: Exacte, aquesta
frase durant aquest
any ens l’han dit mol-
tes vegades, igual no
teníem els millors
jugadors de la catego-
ria, però com a bloc
érem molt sòlids. I pel
joc que fèiem érem els
jugadors que ens
adaptàvem millor. 
P: Si un nen et dema-
na si us plau que li
donis un consell per a
ser un bon futbolista,
quin seria? 
R: Tres consells li
donaria: treball,
constància i il·lusió. 
P: Com definiries el
futbol? 
R: La meva vida.
P: Que és el que més
t’ha proporcionat el
futbol? 
R:Molts amics que he
fet i que sempre em
quedaran, i sobretot
aprendre dels errors i
madurar com a perso-
na.
P:Quina regla del fut-
bol canviaries?
R: Sobretot en les tar-
getes, que es castiga
igual agafar per la
samarreta que pegar
una patada, s’hauria
de protegir més als
equips que volen pro-
posar. 
P: La paraula més
bonica que t’ha dit un
contrari? 
R: Deixa de fer gols ja
“Cabrón” jaja. 
P: Per què el futbol a
les Terres de l’Ebre es
viu amb tanta intensi-
tat? 
R: Perquè aquí hi ha
molta afició, tothom
segueix els seus
equips des de ja fa
molt temps.
P: A quin jugador de
primera divisió t’as-
sembles? 
R: Sempre m’he fixat

en Cesc, crec que per
les meves característi-
ques és el jugador que
millor em defineix. 
P: De quin equip ets?
R: Del Flix i del Barça
P: T’avorreix jugar a
futbol cada setmana? 
R: Quan fas el que
t’agrada mai t’avorrei-
xes. Quan em vaig
trencar els lligaments
em vaig adonar de
veritat del bonic que
es poder anar a jugar
o a entrenar cada dia. 
P: És egoista el juga-
dor? tu ho ets? 
R: Sí que ho és el fut-
bolista egoista, però a
mesura que van pas-
sant el anys te’n
dones compte que hi
ha vegades que no cal
ser-ho. 
P: Quin ritual fas
abans dels partits? 
R: Si el partit anterior
he estat bé, o he mar-
cat, intento fer el
mateix d’aquell dia.
Sinó doncs sempre
començo a vestir-me
per la cama dreta. 
P: Quan perds 2-0,
jugues millor? 
R: Potser sí, perquè
te’n dones compte
que ja tens el partit
perdut o casi perdut i
et treus aquella pres-
sió de que igual si fas
un gol la cosa pot
anar a millor. 
P: Si t’insulten en un
partit, t’animes? 
R: Depèn de la situa-
ció, però sóc més par-
tidari de que no cal
insultar al món del
futbol per animar al
teu equip. 
P: Quin partit mai
oblidaràs? 
R: El playoff d’ascens
que vam aconseguir
pujar a 3a divisió i el
partit del Villareal de
pretemporada. 

By: Joaquin Celma

XX

AVUI:  MARCEL MESEGUER, JUGADOR DEL REUS DEPORTIU

PROPER: 

ANTON FLORES

Un flixanco que triomfa al Reus
JUGA AMB EL FILIAL ROIGINEGRE

By: Joaquin Celma
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VALORACIÓ

INGREDIENTS PER A 4 PERSONES:

·  1 kg de carbassa del rabequet
·  1 ceba
·  1 porro
·  1 branca d'api
·  2 pastanagues
·  1.500 ml d'aigua
·  100 g de quinoa
·  celiandre fresc
·  julivert fresc
·  sal
·  sèsam torrat

PREPARACIÓ:

Peleu la carabassa i traieu-ne les granes. Talleu-la a daus
molt petits. Feu el mateix amb la resta de verdures. Peleu
la ceba, traieu l’arrel i la primera pell del porro, peleu les
pastanagues. Talleu-ho tot ben menut. Poseu una olla al
foc amb tots els vegetals i l’aigua freda. Feu que arrenqui el
bull i deixeu-ho coure 5 min. Mentrestant, renteu molt bé
la quinoa amb aigua freda perquè es llevi la saponina. Es-
correu-la i aboqueu-la a la carabassa. Saleu-ho i deixeu-ho
coure uns 12 min. Separeu les fulles de celiandre i el julivert
del tronc i talleu-ho ben menut. En un morter tritureu bé les
llavors de sèsam torrat. Quan la carabassa i la quinoa siguin
cuites, apagueu el foc, tireu-hi força julivert i celiandre i les
llavors de sèsam torrat. Serviu-ho ben calent.

Carabassa 
amb quinoa

La quinoa no és
ni un llegum ni
un cereal, sinó
que és una lla-
vor. A la pràcti-
ca culinària,
moltes vegades
es fa servir com
si fos un «pseu-
do cereal». És
considerada un
súper aliment,
per les qualitats nutricionals. Conté tots
els aminoàcids essencials, és una proteïna
completa. És rica en fibra, calci i àcids
grassos poliinsaturats.Totes aquestes qua-
litats, encara estan més potenciades pels
altres aliments que componen la recepta,
com el sèsam i la resta de verdures.
Aquesta recepta és ideal per persones
intolerants al gluten, per a persones amb
diabetis, ja que té hidrats de carboni d'ab-
sorció lenta. Així com per vegetarians i per
vegans, també per esportistes. 

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

Carabassa 
amb quinoa
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

SECCIÓ PATROCINADA PER:

PASSATEMPS

CIENTÍFICS

SOLUCIÓ

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

MÉS EBRE 
RECOMANA

Àries
20/3 al 19/4

Els teus plans econòmics poden sofrir  algun
reajustament  , però  si saps  jugar  bé les
teves cartes  pots fins  i tot  sortir  beneficiat
del canvi

La teva  manera de manejar  els diners haurà
de continuar  sent rigorosa i disciplina. Si et
proposen  algun negoci , estudia-ho  a fons i
desprès  decideix.

Taure
20/4 al 19/5

Estàs  en un moment  de franca  expansió  en
la teva carrera  professional  i seria  una llàs-
tima  que el desaprofitessis  per diversions
que  només  et fan gastar  més del compte.

Controla  la tendència  a saltar-te  les nor-
mes, no abandonis  els bons  hàbits  perquè
això  et passaria  factura . No gastis  de més
del que realment has de gastar.

Bessons
20/5 al 21/6

Si tens  l’oportunitat  de viatjar , fes-ho , però
sense  deteriorar  la teva  economia  amb
massa  despeses. No  permetis  que sorgei-
xin  problemes  amb la teva parella.

Ara  tens  major tendència  a sofrir  acci-
dents  deguts  a la teva impulsivitat  i als
teus moviments bruscos . Evita  qualsevol
situació  que comporti  un rics.

Cranc
22/6 al 21/7

Si et continues  esforçant  en el treball, asso-
liràs  una bona posició en la teva  empresa
que  et permetrà  majors  garanties  i segu-
retat econòmica.

Tant  la teva  vida social  com la laboral
estan sent agitades  i és  possible que hagis
d’actuar  a moltes festes, actes o reunions ,
en les quals  et sentiràs  de gust.

Lleó
22/7 al 22/8

Les teves  ànsies  i desigs  de llibertat
poden provocar  que la inestabilitat amoro-
sa, que se t’està  presentant  des de fa
temps, ara  es pugui  veure  accentuada.

Aquari
20/1 al 18/2

És possible  que sorgeixin  problemes  amb
la teva parella  o socis  per qüestions  de
diners, però  veuràs  com poc a poc  se’n
van  solucionat  les coses. 

Verge
23/8 al 21/9

En la salut , l’estómac ha estat  el teu  punt
feble  en els últims  temps  i ara  podries
sofrir  una indigestió, per ingerir  aliments
que  no et  sentin bé.  

Peixos
19/2 al 20/3

Saps  bé  que tens que canviar moltes coses  en
la teva relació  de parella , però  és possible, que
encara  no sàpigues com fer-ho . En aquest  cas,
el diàleg serà  un factor  imprescindible.  

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

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

PUBLICITAT
877  180 170

comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!
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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

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

-TENS OBLIDADA
ALGUNA COSA

D'ESCALÈXTRIC?

-JOGUINES
ANTIGUES?

Compro
Escalèxtric
No importa estat, ni anti-
guitat. Cotxes, recanvis,
pistes circuits sencers. 

 PASSO A RECOLLIR 
 PAGO EN EFECTIU  

Contesto WhatsApp i 
E-mail.

tlf: 699 640 547
Mario 

HABITACIONS D'HOTEL
PER HORES

MATÍ O TARDA
TV i Wifi inclòs

màxima discreció
25€ (Iva inclòs)

Posibilitat de parking cobert
Sant Carles de la Ràpita
977071658

VENC GRANJA DE PORCS
1050 ANIMALS. TERME ALDOVER

(A 3 KM. DELS REGUERS)
TEL. 977 47 40 80

(DE 13H A 14H)

FES QUE EL TEU COTXE 
SEMBLI NOU !

Neteja en profunditat d'exterior i interior de
tapisseries i aplicació de cera.

Reparació de rallades, recuperació de plastics
i vinils. Polit de pintura i fars (30€/2unitats)

Desabonyegat sense pintar (calamarsa, cops
laterals, cops d´aparcament)

Recollim i entreguem a domicili, prestem
cotxe de sustitució.

PREUS MOLT ECONOMICS!

Telf: 663971374 facebook: bypcarlarapita
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Més de 50 poetes, escriptors i músics van cridar 
els seus Versos contra la violència

L’ENTREVISTA D’EDUARDO MARGARETTO

"Com estàs Eduard?". El
missatge de WhatsApp
que em va enviar Ricardo
Gascón al matí del 2
d'octubre era concís,
molt concís. Però no calia
més. Ell sabia que la
Ràpita havia estat un dels
pobles de les Terres de
l'Ebre més castigats per
les càrregues policials el
dia de referèndum. Pel
que sembla la meva res-
posta -no la recordo- no
el va deixar massa tran-
quil perquè poques hores
després Jesús Tibau i
Ricardo em van proposar
fer una lectura poètica en
algun bar de la Ràpita,
sobretot per fer-mos una
abraçada i treure'ns el

mal gust de boca. Vaig
acceptar el repte. I de
seguida, Dilluns d'Arts al
Forn, una tertúlia literària

i cultural que es reuneix a
Tortosa i de la qual for-
men part Jesús i Ricardo,
i l'Associació Cultural
Mar de Fora, que dirigim
Pep Carles i jo des de la
Ràpita, ens vam posar
mans a l'obra. Versos
contra la violència. Així
vam decidir batejar un
acte que havia de reunir,
segons les nostres prime-
res previsions, unes quin-
ze o vint persones.
La notícia va córrer com
la pólvora i molt aviat el
nombre d'escriptors,
poetes i músics de nom-
broses localitats de les
Terres de l'Ebre
(l'Ametlla, Tortosa,
Amposta, Roquetes, la

Ràpita, Alcanar ...) van
decidir implicar-se en
aquesta iniciativa que es
va disparar exponencial-
ment. A més, Begonya

Ferré, de la Biblioteca
Mercè Lleixà de
Roquetes, un altre muni-
cipi que va patir fortes
càrregues policials, va
proposar fer dos actes,
un a la Ràpita i un altre a
Roquetes. També els
ajuntaments d'ambdues
localitats van oferir el seu
total suport.
El resultat? El dissabte 7
d'octubre a la plaça del
Coc de la Ràpita es van
congregar més de cent
persones, i el mateix va
succeir al Pavelló de
Roquetes el diumenge 8
d'octubre. I entre els dos
actes, més de 50 poetes,
escriptors i músics van
cridar els seus Versos

contra la violència.
Inoblidable.

Fotos CEDIDES

Versos contra la violència

“Atrévete y
quizás algún día

podamos volver a
cruzar nuestras

miradas en señal
de respeto y

dignidad de un
pueblo que un día

no entendiste”

MIQUEL FRANCH

Sant Carles de la Ràpita Roquetes

“M’enlairaré
amunt, ben amunt, 

on no hagin
guerres ni

fronteres, només
preciosos
horitzons”

MONTSE PALLARÉS

“Perquè ho
visquérem a cops,
perquè ningú va

utilitzar cap
paraula,

perquè ningú va
preguntar qui érem

Estaven tocant
fons”

MIQUEL REVERTÉ


