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La presidenta del Parlament ja ha passat la nit a la presó d’Alcalá Meco

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena va acordar ahir presó eludible amb fiança de 150.000 euros per a la presidenta del Parlament, la
xertolina Carme Forcadell, segons van confirmar a l'ACN fonts jurídiques. La decisió contradiu la petició de la Fiscalia, que havia sol·licitat
presó incondicional per a la presidenta del Parlament. Forcadell va ingressar ahir en un centre penitenciari fins que aboni la quantitat de la
fiança. Un dia abans de la manifestació de demà dissabte a Barcelona, la llista de presos polítics incrementa. El conflicte s’agreuja.
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Amb el Govern legítim de Catalunya

El Govern de Catalunya ingressa a la presó en compliment d'un procés judicial en què se l'acusa de rebel·lió arran de la proclamació de la República. Aquest és un fet
demolidor que ens remet a d'altres moments dramàtics de la nostra història. A més d'aquest empresonament preventiu del vicepresident, set consellers i un exconseller,
la resta del Govern i el president Carles Puigdemont són a Bèlgica, pendents d'una ordre de detenció internacional. Per completar aquest escenari, la setmana que ve
hauran de prestar declaració la presidenta del Parlament i cinc membres de la mesa, afectats també per les mateixes acusacions. Les principals autoritats del país i els dirigents de dues grans organitzacions civils han estat objecte d'unes mesures repressives que obren un fosc panorama. Pel bé de la democràcia i de la pau, cal que els membres del Govern legítim de Catalunya siguin alliberats i que, juntament amb els exiliats, puguin reprendre les seves funcions. Cal que es normalitzi el funcionament sobirà
del Parlament de Catalunya. Cal que es tanquin els sumaris oberts contra centenars d'alcaldes, càrrecs públics i d'altres ciutadans. I que no es repeteixin episodis de violència contra la població civil com els del dia 1 d'octubre durant la celebració del referèndum. Cal que les institucions internacionals es facin càrrec que Catalunya és una
nació, que no és un invent i que les seves legítimes peticions de democràcia per resoldre el conflicte amb l'estat espanyol han de ser ateses. La nació catalana no serà
silenciada amb mesures repressives. Cal que els drets democràtics i nacionals siguin respectats en un context de civisme i tolerància.
SIGNATURA DEL CONVENI

AHIR DIJOUS

CaixaBank i la Cambra de Comerç de
Tortosa renoven el seu suport a la
internacionalització de les empreses

CaixaBank i la Cambra de Comerç de Tortosa han renovat el seu acord
de col·laboració per a millorar la competitivitat de les empreses a través
de l’assessorament i la formació dels emprenedors en l’àmbit de la
internacionalització. El conveni, signat pel president de la Cambra de
Tortosa, Josep Mª Chavarría, i el director territorial de CaixaBank a
Catalunya, Jaume Masana, inclou cursos per a la formació del personal
responsable dels departament de comerç internacional en àrees com
les vendes internacionals o les estratègies de cobrament, pagament i
finançament internacional. CaixaBank posa a la disposició de la cambra
les seves oficines operatives i de representació a Àfrica per tal que
atenguin els empresaris ebrencs participants a les missions comercials
que l’entitat cameral programi en aquest continent. L’acord signat
entre CaixaBank i la Cambra de Comerç de Tortosa inclou també el
patrocini dels Dinars Cambra, el fòrum d’anàlisi i reflexió que de manera periòdica organitza la corporació cameral per escoltar, en primera
persona, el testimoni de diverses personalitats vinculades a la vida
empresarial i política del país.
CaixaBank, al costat de les empreses. CaixaBank és una de les entitats
líders en oferir assessorament per al comerç exterior a les empreses,
amb solucions financeres que faciliten les exportacions i importacions
dels clients. L’entitat compta amb un ampli equip d’especialistes en
comerç exterior per assessorar sobre els mercats exteriors.
DIUMENGE 10.30 H

Campionat de duatló escolar dels
Jocs Esportius del Baix Ebre
El Consell Esportiu del Baix Ebre amb el suport del club Trilercavons i
Tortosa Esports organitza dins de la seva programació dels Jocs Esportius
Escolars 2017-2018 el campionat comarcal de duatló. La convocatòria
que fixa quatre categories, prebenjamí, benjamí, aleví i infantil, i tant
per masculí com femení, estableix les distàncies en funció de les edats
dels participants, encara que tots faran pel mateix ordre un primer segment de cursa a peu, un segon en bicicleta i un tercer i últim de cursa a
peu. La primera prova està prevista a les 10’30 hores del diumenge 12
de novembre al voltant de la zona del Pavelló del Temple de Tortosa.

Òmnium Cultural Terres de l'Ebre
declara desert el premi Grifonet
en solidaritat amb els Jordis
La Junta Territorial d'Òmnium Cultural a les Terres de l'Ebre des de fa
6 anys atorga el premi Grifonet a una persona de les nostres comarques per la seva trajectòria professional i personal en la defensa dels
objectius de la nostra entitat: la llengua, la cultura, el país i la cohesió
social. “Per a nosaltres, el premi Grifonet és un acte d'agraïment, el
reconeixement a una trajectòria de servei a la comunitat, a una vida
generosa. Celebra la fidelitat al poble, celebra que els catalans ens
tenim els uns altres és el reconeixement a aquesta generositat i alhora
orgull de treballar per aquest gran petit país i persistir enmig de la
tempesta. I som agraïts als qui fan créixer aquesta cultura que oferim
al món, des de les nostres terres, amb el Grifonet. Donem les gràcies
als nostres 6 premiats: Joan Beltran, Octavi Bono, Manel Ollé, Lola
Santacatalina, Artur Quintana i Manolo Tomàs, ells i ella mereixedors
d'aquest reconeixement de tot cor. Enguany, però, ens costa de fer
actes de celebració. Els atacs dels nostres enemics, d'aquells a qui el
fet ras de la nostra lluita per un nou país els resulta insultant, i que
responen amb fúria i menyspreu a la nostra voluntat de llibertat, han
fet que el nostre cor s'encongeixi davant la intervenció de les institucions catalanes i la destitució del govern legítim de la Generalitat.
Perquè els qui ens volen mal, enduts per la ràbia de veure'ns somrients i dempeus malgrat la seva força, i de veure'ns dignes davant
dels seus atacs, s'han endut alguns dels nostres lluny del poble, lluny
de les seves famílies, i els han tancat o els han foragitat.Podem ser
feliços enmig de la lluita, però no podem ser feliços si no ho som tots,
si no hi som tots. I enguany no hi ha el Jordi Cuixart, ni el Jordi
Sánchez, ni el nostre govern legítim, en part obligat a l'exili, en part
presoner d'un estat mancat de llibertats. No ens deixen voler el que
volem, perquè volem regalar al món la nostra cultura i la nostra llengua... i perquè som poble. I els pobles volen ser, i volen ser lliures.
Enguany no tenim cor per a celebrar en mostra de rebuig de l'empresonament incondicional del nostre president, en Jordi Cuixart, del president de la nostra entitat amiga, ANC, Jordi Sánchez, i dels membres
de govern legítim de Catalunya empresonats o a l'exili. Tindrem, en
anys a venir, noves ocasions per l'alegria. Enguany és temps de fernos mereixedors d'aquesta alegria que vindrà”.
BTT

L'ampostí Josep Betalú
es proclama campió de
'La Ruta de los Conquistadores'
L’ampostí Josep Betalú va ser el vencedor d’una de les competicions en
mountain bike més dures del món a
Costa Rica, la Ruta de los
Conquistadores. El ciclista ebrenc va
aconseguir la victòria després de participar quatre anys consecutius i recórrer
més de 400 quilòmetres, travessant
terrenys agrestes, rius i serralades. Un
triomf que serveix per posar la cirereta
a la temporada (ebredigital.cat).
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Milers de persones es mobilitzen a l'Ebre
reclamant la llibertat dels presos polítics
En la manifestació de dimecres. I demà desplaçament a la de Barcelona
Dimecres, unes 3.000
persones de persones es
van manifestar a Tortosa,
des de la plaça Gerard
Vergés fins a la plaça del
Carrilet, per exigir l'alliberament dels membres del
Govern i els Jordis en l'aturada de país.
Fou una de les cinc mobilitzacions
convocades
arreu del país, i que va
tenir com a punt de partida els edificis del govern
Els crits de “llibertat”, “els
carrers seran sempre nostres” i “vaga general” van
tenir protagonisme durant
tot el recorregut. Segons
informa ebredigital.cat, a
l’arribada al punt final es
van fer els parlaments.
L’encarregat de llegir el
manifest
fou
Jordi
Romeva, pare del conseller d’Afers Institucionals
Raül Romeva, un dels

vuits membres del govern
empresonats. Entre la ciutadania que es va mobilitzar hi havia diversos alcaldes, com els de Roquetes
o la Ràpita, diversos regidors de poblacions del
Baix Ebre i el Montsià,
com Tortosa o Amposta,
així com l’exsecretari
d’Hisenda
de
la
Generalitat, Lluís Salvadó.
El món agrari també es va
sumar a les protestes a les
carreteres amb diverses
accions arreu del territori.
Una de les més destacades va ser a Móra la Nova.
Així mateix, el dimecres,
la circulació per carretera
va ser complicada a les
principals vies del territori,
des de primera hora fins
ben entrada la nit. La
crida a l'aturada general
del país, per demanar l'alliberament dels membres

ebredigital.cat

Manifestació de dimecres passat, a Tortosa.

del govern destituït i de
les entitats socials que són
empresonats de manera
preventiva, va comportar
accions ciutadanes per

afectar
la
mobilitat.
Diumenge ja van haver-hi
incidències amb la marxa
lenta que retardava el
transit a l’N-340. Per

demà es preveu que més
de 50 autocars ebrencs, a
més de qui es desplaci pel
seu compte, hi seran en la
manifestació a Barcelona.

Detinguts el director i el cap de cuina de l'Hospital de Jesús per
defraudar 45.000 euros en productes alimentaris exclusius
Els Mossos investiguen també el comercial i la gerent de la distribuïdora dels articles 'gourmet'
Els Mossos d'Esquadra
han detingut el director
de l'Hospital de la Santa
Creu de Jesús de
Tortosa, Josep Lluís
Ferré, i el cap de cuina,
Martí Gas, per haver
defraudat, suposadament, 45.000 euros al
llarg de cinc anys en productes alimentaris exclu-

sius que una empresa de
distribució alimentària
de Lleida facturava
periòdicament al centre
com a gelatines per als
avis ingressats. Per
aquests fets, el directiu i
el responsable de cuina i
aprovisionaments, juntament amb un comercial
–també detingut- i la

gerent de l'empresa
Codina Catering, estan
sent investigats per presumptes malversació de
cabals públics i falsificació documental pel jutjat
número 1 de Tortosa.
L'operació va arrencar
després que un membre
de l'òrgan d'administració de l'Hospital va ser

informat dels fets i va
denunciar el cas a
Fiscalia el passat mes
d'agost. Paral·lelament,
el centre, del qual n'és
titular l'Ajuntament de
Tortosa, ha obert un
expedient disciplinari a
Ferré i Gas, que podrien
acabar sent acomiadats.
La investigació policial,

conduïda per agents de
la Divisió d'Investigació
criminal, va arrencar el
passat mes d'agost arran
la denúncia per un possible frau en la gestió presentada, segons el consistori, per la gerència i
l'òrgan administratiu de
la societat davant del fiscal.

diarimés
ebre
3

DARRERA HORA

El jutge acorda
presó eludible
amb fiança de
150.000 euros
per a Forcadell
El jutge del Tribunal
Suprem Pablo Llarena
va acordar presó eludible amb fiança de
150.000 euros per a la
presidenta
del
Parlament, la xertolina
Carme
Forcadell,
segons van confirmar
a l'ACN fonts jurídiques. La decisió contradiu la petició de la
Fiscalia, que havia
sol·licitat presó incondicional per a la presidenta del Parlament.
Forcadell va ingressar
ahir la nit a Acalà
Meco fins que aboni la
quantitat de la fiança.
Pel que fa a Lluís
Corominas,
Lluís
Guinó, Anna Simó i
Ramona Barrufet, el
jutge els va deixar lliures però els dona 7
dies per ingressar fiances de 25.000 euros
cadascun. Pel que fa a
Joan Josep Nuet, el
jutge va decretar la
seva llibertat sense cap
mesura cautelar.
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Tortosa aprova una declaració institucional
per la llibertat dels presos polítics

www.mesebre.cat

Millora de les parades bus
I Rehabilitació de les cases situades davant
l'Ajuntament tortosí

Els regidors del PSC marxen del ple: “no es pot consentir que se’ns insulte”

El ple de l'Ajuntament de
Tortosa ha aprovat per
unanimitat una declaració institucional per
reclamar la llibertat dels
presos polítics i de suport
al "legítim Govern de la
Generalitat
de
Catalunya". La declaració s'ha aprovat amb els
vots de tots els regidors
presents del PDeCAT,
ERC, Movem Tortosa i
CUP, en un ple extraordinari celebrat just després de l'ordinari. Ha
estat en aquest primer
plenari quan, durant el
Una imatge d’arxiu d’un ple de Tortosa.
debat d'una moció que
reclamava la llibertat dels
presidents d'Òmnium i ANC, els regi- "aguantar" que el regidor de la CUP els
dors del PSC han abandonat el ple des- insultés públicament amb "la compliciprés que el regidor de la CUP els titllés tat de l'alcalde". Mentre els socialistes
de "miserables" pel suport dels socialis- abandonaven l'escó, l'alcalde Ferran Bel
tes a l'aplicació de l'article 155 de la els ha acusat de marxar "per no passar
la vergonya de no poder defensar en
Constitució.
Segons l’ACN, el regidor portaveu del paraules el seu posicionament i sotmePSC, Manel de la Vega, ha assegurat timent al criteri del partit a Barcelona i
que marxaven perquè no podien Madrid".

III Jornades de Patrimoni Literari Ebrenc
La Guerra Civil i la batalla de l'Ebre centraran l’atenció

La Guerra Civil espanyola i la batalla de l'Ebre
han estat la temàtica
escollida per les III
Jornades de Patrimoni
Literari Ebrenc que se
celebraran la setmana
del 13 al 17 de novembre a Tortosa. Com a
novetat, enguany les
activitats no només se
centraran en la literatura
sinó que també debatran sobre el conflicte
bèl·lic a partir del periodisme i del món audiovisual. A més, la Biblioteca
Marcel·lí Domingo de
Tortosa, organitzadora

Més enllà del debat polític català, el ple de
Tortosa va aprovar diverses actuacions de caire
municipal. D’una banda,
va recollir la proposta de
Movem per millorar les
parades del transport de
bus urbà i, de l’altra, va
assentar les bases per a
les subvencions que han
de permetre rehabilitar
les façanes dels edificis
de
la
plaça
de
l’Ajuntament.
Segons
ebredigital.cat, el consistori ha arribat a un acord
amb els veïns, pel qual els
subvencionarà el 90%
del cost de l’obra, amb
un màxim de 65.000 euros. L’acord de l’equip de
govern amb els veïns va comptar amb el vot favorable de tots els grups. De la mateixa manera, també
va prosperar per unanimitat una moció del grup de
Movem per a la millora de les parades del bus urbà
a la ciutat. El text assenyala la inexistència de marquesines i bancs on poder seure a molts punts del
recorregut de les línies L2 i L3. El ple va aprovar la
creació de la figura del comissariat dels World Sports
Games que tindran lloc a Tortosa al 2019.

“L’aparcament de la plaça del
bimil·lenari és un fracàs”
Denúncia de Movem Tortosa

de les jornades juntament amb l'Ajuntament,
ha volgut plantejar-les
com una activitat prèvia
als actes de commemoració del 80è aniversari

de la batalla de l'Ebre
previstos pel 2018.
A la imatge, Irene
Prades, directora de la
Biblioteca
Marcel·lí
Domingo de Tortosa.

Movem Tortosa-Entesa, a través del seu portaveu a
l’ajuntament, Jordi Jordan, ha realitzat una roda de
premsa al nou aparcament d’enllaç amb l’Hospital
Verge de la Cinta per denunciar “el fracàs del projecte”. En aquest sentit, Jordi Jordan, ha destacat
que des de la seva posada en marxa, “podem comprovar que en hora punta de funcionament de
l’Hospital Verge de la Cinta, aquest es troba buit”,
fet que demostra la mala planificació per a solucionar el problema d’accés i aparcament a l’hospital
per part dels usuaris. D’altra banda, Jordi Jordan ha
aprofitat per a donar a conèixer la nova campanya
que engega Movem Tortosa per a recollir propostes
per part de la ciutadania des del punt de vista de la
sostenibilitat, tenint com a objectiu fer una Tortosa
més sostenible des de diversos aspectes.
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Més notícies
*L’EMD DE JESÚS ha
posat en marxa Línia
Verda. Es tracta d’una
aplicació mòbil que permet als veïns poden
comunicar incidències, o
els desperfectes que
detectin, als responsables municipals perquè
puguin actuar.
*DELTEBRE: un noi de
17 anys va resultar ferit
greu dissabte passat en
col·lidir amb un altre
vehicle al carrer Girona
del municipi. El jove,
que conduïa un ciclomotor, fou traslladat a
l'hospital Verge de la
Cinta.
*ELS MOSSOS D'ESQUADRA han denunciat penalment un jove
de l'Aldea de 25 anys
per quintuplicar la taxa
d'alcohol permesa. Els
fets van passar durant
un control preventiu de
drogues i alcoholèmia
que es feia la matinada
de diumenge 5 de
novembre a la carretera
TV-3405 entre Amposta
i la urbanització de
l'Eucaliptus.
*FLIX: continuen les
negociacions entre els
treballadors d’Ercros i els
directius de l’empresa. El
comitè de treballadors
lluitarà durant aquest
mes de novembre per
reduir el màxim possible
l’impacte d’un ERE que
podria afectar 70 dels
110 treballadors que té
actualment la fàbrica.
*ULLDECONA: dimarts
es presentarà la festa
OleaEuropaea, que es
farà al Museu Natural
de les Oliveres Mil.lenàries de l'Arión el 2 de
desembre.

Lluís Salvadó, Meritxell Roigé i Joan Caballol, primers noms ebrencs a les llistes del 21D
Els primers de designar els
representants territorials a
les llistes han sigut
Esquerra Republicana i el
Partit Demòcrata. Pel que
fa als republicans, repeteix
l’exsecretari
d’Hisenda
de
la
Generalitat, el rapitenc
Lluís Salvadó, i s’incorporen l’alcalde de l’Ametlla

de Mar, Jordi Gaseni; la
regidora
de
Tivissa,
Montserrat Perelló, i la
regidora d’Arnes Neus
Sanromà. Segons ebredigital.cat, la decisió la van
prendre dimarts, als congressos
comarcals
d’Esquerra per començar
a elaborar les llistes electorals al Parlament. A més

també van escollir la resta
de candidats que els
acompanyaran a la llista:
Alfons Montserrat, alcalde d’Alcanar, i Sònia
Tomàs,
regidora
de
Masdenverge, ho faran
pel Montsià; Maria Jesús
Viña, regidora de Tortosa;
Damià Grau, alcalde de
l’EMD de Campredó, i

Anna Vidiella, regidora de
Benifallet, pel Baix Ebre, i
Roger Herèdia, de la
Torre de l’Espanyol, per la
Ribera d’Ebre. Per la seua
banda, el PDeCAT també
manté dos de les polítiques que havien figurat a
les llistes de l’antiga CiU i
posteriorment dins de la
candidatura de Junts pel

Sí: la regidora de l’ajuntament de Tortosa Meritxell
Roigé ha estat escollida
en representació de la
comarca del Baix Ebre;
Annabel Marcos, actualment directora de l’Escola
de Policia de Catalunya,
pel Montsià; Sara Gil,
regidora d’Arnes, per la
Terra Alta, i Josep Soler,

regidor de Flix, per la
Ribera d’Ebre.
Joan Caballol, al PSC
Per la seua part, el tortosí
Joan Caballol, exdirigent
d’Unió Democràtica, figurarà a la candidatura del
PSC per la demarcació de
Tarragona, segons també
informa ebredigital.cat.
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Marató de
Sang
d’Amposta
2017
El proper dimecres 15
de novembre Amposta
viurà una nova edició de
la Marató de Donants de
Sang. La Lira Ampostina
(C/Mestre Casanovas,
44) serà l’escenari d’aquesta activitat especial,
que se celebrarà de 9 a
21 h. Enguany, la Marató
tractarà d’assolir els 500
donants durant tota la
jornada. La Marató arriba
més de dos mesos després dels atemptats de
Barcelona i Cambrils. Per
tant, les 450 persones
que van fer donacions
arrel dels atemptats ja
podran donar novament
durant la jornada de la
Marató a Amposta. Enguany la novetat és que
es podrà donar plasma,
encara que s’haurà de fer
amb reserva prèvia a
plasma@bst.cat.
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Expoclick arriba a la 6a edició amb
26 diorames d’adults
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El govern de la Ràpita trenca
el pacte amb el PSC
I expulsa la regidora Rosa Anglés

Disposarà de 14 punts de venda, a Amposta
26 diorames adults
més 60 d’infantils i
14 punts de venda
repartits en un total
de 3.000 metres
quadrats. Són les
grans xifres d’Expoclick. Un riu de
clicks, que tindrà lloc
des d’avui i fins diumenge al pavelló firal d’Amposta. Una
mostra que arriba a
la seua sisena edició
completament consolidada tant a participants (tornarà a
ocupar-se la totalitat
de la superfície del
Nova edició d’Expoclick, a Amposta.
pavelló firal) com a
visitants. “L’any passat va rebre 12.000 visitants”, ha as- amb l’Associació Somosclick, Expoclick
senyalat l’alcalde d’Amposta, Adam enguany també adquirirà caràcter inTomàs, durant la presentació dels de- ternacional.
talls d’aquesta sisena edició aquest di“Entre els 14 punts de venda hi ha
lluns al matí al Casal d’Amposta.
expositors que són d’Alemanya, de
Organitzada des de la regidoria de França, d’Espanya i de Catalunya”, asJoventut i Participació Ciutadana de senyala Andreu Borràs, de l’Associació
l’Ajuntament d’Amposta, juntament Somosclick.

El govern municipal de Sant Carles
de la Ràpita ha
trencat el pacte
amb el PSC i la
fins ara regidora
de
Turisme
i
Comerç,
Rosa
Anglès, no continuarà al capdavant d'aquestes
regidories. Segons
l’ACN, com expliquen en un comuL’alcalde, Josep Caparrós.
nicat, la resta de
grups, ERC, ICV,
SI i una regidora no adscrita, han decidit excloure
Anglés del pacte "per l'actual situació que està vivint
el país i el posicionament del PSC davant l'aplicació
de l'article 155 i de l'empresonament del vicepresident de la Generalitat, de sis consellers i dels representants d'Òmnium Cultural i de l'ANC". L'alcalde
de la Ràpita, Josep Caparròs, descarta cap tipus de
"problema personal" amb la regidora socialista però
apunta que "la situació del país no permet continuar
amb el pacte que es va signar a principis de la legislatura". Sense Rosa Anglés, l'equip de govern de la
Ràpita queda format pels 6 regidors d'Esquerra, un
d'ICV, un de SI i la regidora no adscrita i exregidora
del PSC, Conxi Vizcarro. L'oposició estava formada
fins ara per 5 regidors de PDeCAT i 2 de Més Ràpita.
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Deltebre adequa una nova sala d’actes municipal
A l’antiga Biblioteca Delta de l’Ebre
L’antiga Biblioteca Delta de l’Ebre esdevindrà, a finals d’aquest
any, una nova sala d’actes per donar cobertura a les necessitats actuals del municipi. En aquest sentit, la sala comptarà
amb un centenar de cadires, un projector i totes les adequacions necessàries per al seu ús de manera que, a banda de reunions, també es puguin celebrar xerrades i cursos de formació.
L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha remarcat que “seguim
posant ordre als equipaments municipals amb la clara finalitat
que aquests puguin donar servei i resposta a les necessitats
dels veïns i veïnes del municipi”. Està previst que aquest espai
també esdevingui, a partir de la seva posada en funcionament,
la seu de Protecció Civil de Deltebre i de la Federació de
Comerç i Turisme de Deltebre.

Visita a les obres, aquesta setmana.

Josep Pitarch guanya el
Premi de narrativa Arbó
Joan Panisello, el d’escultura Agustí Vizcarro
L’historiador rapitenc Josep Pitarch i el ceramista jesusenc Joan
Panisello Chavarria guanyen, respectivament, el Premi de narrativa Sebastià Juan Arbó i el Premi d’escultura Agustí Vizcarro 'La
Pin', que es van atorgar aquest dissabte en el transcurs d’un
sopar cultural a l’Auditori Sixto Mir.

Desmantellen
un magatzem clandestí
de peix il·legal

ERC trenca el pacte de govern amb el PSC
al Consell del Baix Ebre
Després de l'empresonament dels consellers

A la Ràpita
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Més notícies
*LA RÀPITA: avui divendres, l’Auditori Sixto Mir
acollirà un concert de
l’Orquestra Simfònica de
les Terres de l’Ebre. Serà a
les deu del vespre, amb
un programa que s’iniciarà amb l’obertura Ruy
Blas, de Mendelssohn,
composta per a l’obra teatral homònima de Víctor
Hugo.
*L'ESPECTACLE 'SENSE
PISTOLA' que havia de
cloure demà dissabte el V
Festival de Músiques en
Terres de Cruïlla s’ha ajornat. La nova data prevista
per a la seua representació és el dia 16 de desembre de 2017, al mateix lloc
i hora, és a dir: al Centre
Obrer de la Sénia a les
21.30 hores.
EL CAMPUS TERRES DE
L’EBRE DE LA URV acull
una jornada sobre sistemes fluvials temporals
dins la Setmana de la
Ciència. La jornada, organitzada pel Grup de
Treball de Custòdia Fluvial
de la Xarxa de Custòdia
del Territori, tindrà lloc el
proper dijous 16 de
novembre a l’Aula 103 del
campus Terres de l’Ebre
de les 9:30 a les 14:00
hores.
*CONVENI per a la prestació del Servei de
Transport Adaptat al Baix
Ebre, entre el Consell
Comarcal i Repsol. L’acte
de signatura va comptar
amb la presència del
director de la Unidad de
negocio
de
Repsol
España, Manuel Alfredo
Álvarez i el coordinador
de
comunicació
i
Relacions externes de
Repsol Tarragona, Josep
Beltrán.

ACN

Inspectors de Pesca i Afers Marítims i els Mossos
d'Esquadra van interceptar i desmantellar un magatzem
clandestí on es guardava peix il·legal a Sant Carles de la
Ràpita. Segons l’ACN, en l'operatiu, designat com a
'Tunnus', es va decomissar un complex frigorífic amb
més de 1.200 quilos de peix fora de llotja (a la imatge).
En concret, es va confiscar una partida de 289 quilos de
tonyina roja il·legal –amb 5 exemplars sencers i lloms
congelats-, i també 3 quilos de dàtils de mar i 2 quilos
de caixetes. El magatzem no disposava de cap mena
d'autorització sanitària ni municipal que permetés les
activitats de congelació, refrigeració i manipulació dels
productes pesquers, com són l'envasatge al buit i l'arrebossat.

Imatge d’un ple del Consell Comarcal del Baix Ebre.

El grup d'ERC al Consell Comarcal del Baix Ebre ha trencat el pacte de govern que
mantenia amb el PSC. L'acord se sustentava sobre la majoria dels vuit consellers
d'ERC i els cinc del PSC, enfront dels deu del PDeCAT, un d'ICV i un del PP, a l'oposició. Ara, amb l'abandonament del govern per part dels republicans, en la
mateixa línia del trencament que van anunciar Consell del Montsià, els socialistes
es queden en minoria i tindran molt complicat mantenir la presidència de l'ens, que
Roig va assumir el passat mes de juliol. "L'aplicació de l’Article 155 i l’empresonament de Jordi Sánchez, Jordi Cuixart i part del Govern; fa que sigui insostenible
poder mantenir el pacte de govern amb un partit que ha donat suport a aquesta
aplicació i no s’ha oposat als empresonaments", diu el grup comarcal d'ERC.

*UN DELS VELERS DE
L’ONG
PROACTIVA
OPEN ARMS està a Sant
Carles de la Ràpita per
explicar la seua experiència amb els refugiats que
arriben a Europa fugint de
conflictes bèl·lics, persecució o pobresa.
*DELTEBRE: presentació
dels Grups d'Ajuda Mútua
per a malalts oncològics
de la Lliga Contra el
Càncer, ahir dijous.
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Més notícies
*PERSONES VINCULADES al sector educatiu de
la Ribera d’Ebre han participat aquest cap de setmana en una sortida tècnica de descoberta del
GR-99 Camí Natural de
l’Ebre per la comarca.
L’objectiu és promocionar el GR-99 entre el sector educatiu, de manera
que puguin treballar-lo i
conèixer aquest patrimoni riberenc.
*LA JOVE DE VINEBRE
ARIADNA SERVELLÓ ha
estat la guanyadora del
segon concurs d’instagram convocat pel Servei
Comarcal de Joventut de
la Ribera d’Ebre.
*L'AJUNTAMENT
DE
MÓRA D'EBRE va fer
donació de vuit ordinadors als col·legis d'ensenyament del municipi,
quatre al Col·legi Santa
Teresa i altres quatre a
l'Escola Lluís Viñas.

Comença la rehabilitació del Mas
de Burot d'Horta

DIVENDRES 10
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DE 2017

La CHE redueix al mínim el
desembassament de l'Ebre
Contra els macròfits, per la disminució de reserves

Exemple de bioconstrucció ecoturística al cor dels Ports

Les obres de rehabilitació del Mas de Burot
d'Horta de Sant Joan,
situat al Parc Natural
dels Ports, ja estan en
marxa i s'allargaran fins
al segon trimestre de
2018. Segons l’ACN, el
mas és originari de finals
del segle XIX i propietat
de l'Ajuntament d'Horta.
Es recuperarà amb tècniques de bioconstrucció,
posant en pràctica els
conceptes i recomanaACN
cions de construcció traL'alcalde d'Horta, Joaquim Ferràs, i un dels últims residents
dicional i amb materials
del Mas de Burot, Vicent Lleonart, davant de la masia
natural, que recull la
guia d'intervenció del
patrimoni arquitectònic, editada el explicar aquestes tècniques arqui2016 pel Parc Natural dels Ports. tectòniques i sobretot relatar la vida
També es vol convertir en un actiu als masos dels Ports. El consistori
ecoturístic del municipi i el territori. El d'Horta oferirà visites guiades i ha
Mas de Burot vol ser un referent on posat en marxa una web de difusió.

Litterarum Móra d’Ebre obre la porta als artistes
amb la convocatòria 2018
Per a l’onzena edició

Si t’agrada la literatura i els espectacles de disciplines diverses creats o
interpretats per artistes professionals
d’arreu dels Països Catalans, la Fira
d’Espectacles Literaris marca les dates
de la que serà la seua onzena edició:
24, 25, 26 i 27 de maig de 2018.
“Tornarem a gaudir de quatre dies
intensos de literatura dalt de l’escenari
repartits per diversos espais de la capital de la Ribera d’Ebre”. En l’edició
2018 se seleccionaran espectacles per
internacionalitzar-los.

L'habitual desembassament que la Confederació
Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) efectua a la tardor per
lluitar contra la proliferació de macròfits en el tram
final del riu es veu reduït al mínim en aquesta ocasió per l'escassetat de pluges i la disminució de
reserves hídriques als pantans. L'organisme de
conca ha anunciat que l'operació, de dimecres al
matí, es limitava a l'alliberament d'un màxim de
1.000 metres cúbics per segon des del pantà de
Flix entre tres quarts de nou i un quart d'onze del
matí. Tal com informa l’ACN, unes xifres que queden molt lluny de les tres puntes de 1.200 metres
cúbics per segon al llarg d'onze hores que es van
programar l'any passat.

L'Agència de Residus confirma que hi ha
quatre espais contaminats a Flix
Però descarta que hi hagi bidons enterrats

Els resultats de la investigació de l'Agència de Residus de Catalunya
(ARC) corroboren que hi ha tres espais fora del recinte industrial
d'Ercros que estan afectats per contaminació, ho estan almenys "per
sobre dels nivells genèrics de referència", així com també un dels
espais analitzats dins del complex químic. Tanmateix, les prospeccions han descartat que hi hagi bidons enterrats en cap dels terrenys
analitzats. L'ARC ha requerit a Ercros que faci un anàlisi de risc i que
ampliï la investigació en un d'ells. Amb aquests treballs, la comissió
d'experts haurà de decidir si cal dur a terme actuacions de sanejament. L'alcalde accidental de Flix, Francesc Barbero, ha valorat com
"una mala notícia" que es confirmi que existeix contaminació en
alguns dels terrenys que va assenyalar el propi consistori –basant-se
en denúncies d'extreballadors i altres testimonis-.
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Homenatge a l’àvia centenària
perellonenca Mercedes Bladé

Pressupostos Participatius 2018
de l’Aldea

De l’Ajuntament i del Consell Comarcal del Baix Ebre

El dimecres 22 de novembre acabarà el període per a votar

*XIII JORNADES GASTRONÒMIQUES DE
BENIFALLET. La inauguració es realitzarà
avui divendres, 10 de
novembre, a les 20.30
hores
al
Casal
Municipal. Les jornades
duraran fins el dia 3 de
desembre.
*DELTEBRE promou un
curs de Cuina íntegrament subvencionat. A
partir del proper mes
de Novembre, Deltebre
acollirà un curs pràctic
de 40 hores per a totes
aquelles persones que
vulguin millorar els
seus coneixements i
així endinsar-se dins
del mercat laboral en
aquest sector. L’acord
s’ha rubricat amb la
signatura d’un conveni
de col·laboració entre
l’Ajuntament
de
Deltebre i l’Acadèmia
BRM de Tortosa.

diarimés
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El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Enric Roig, i l’alcalde
del Perelló, Ferran Cid, han homenatjat l’àvia perellonenca Mercedes
Bladé Hurtado, amb motiu de la celebració del seu centenari. Mercedes va nàixer a Rasquera l’1 de novembre de 1917 i es va casar l’1 d’agost de 1946 amb Rafel Margalef Múria, veí del Perelló i mestre d’escola. Del matrimoni va nàixer un fill, Joan, pare de dos bessons.
A l’acte, celebrat dissabte al migdia en el domicili on viu l’homenatjada, al carrer Lluís Companys del Perelló, el president comarcal li ha
lliurat la placa commemorativa de la institució, mentre que l’alcalde
Ferran Cid, en nom de la consellera del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, Dolors Bassa, li ha lliurat la Medalla Centenària de la
Generalitat.

III Jornada d’Arqueologia i Patrimoni
de la Guerra Civil al front de l’Ebre
El proper 25 de novembre, a Tortosa
El proper 25 de novembre, a partir de les
10 h, al Palau Oliver de Boteller, seu dels
Serveis Territorials de Cultura a les Terres
de l’Ebre a Tortosa, tindrà lloc la III
Jornada d’Arqueologia i Patrimoni de la
Guerra Civil al front de l’Ebre. Una tercera
edició que, novament, ha estat fruit de la
col·laboració entre aquests Serveis
Territorials i el Consorci Memorial dels
Espais de la Batalla de l’Ebre (COMEBE)
per donar a conèixer la importància que
l’arqueologia està jugant en els estudis de

la Guerra Civil a través de les intervencions que s’han realitzat al territori en els
darrers anys. A les ponències sobre les
intervencions a la Cota 287 o un lloc de
comandament
de
les
Brigades
Internacionals a Corbera d’Ebre; o de les
trinxeres del Barrancs de Fornets a Xerta,
que aniran a càrrec dels seus directors,
enguany les jornades comptaran amb una
ponènciamarc sobre el paper de l’arqueologia en l’estudi de la Guerra Civil a càrrec
de la Dr. Queral.

El Centre de Dia de l’Aldea
compleix dos anys
Avui divendres, acte commemoratiu
L'Ajuntament de l’Aldea, amb col·laboració amb
L’Onada i amb motiu del segon aniversari del
Centre de Dia del municipi, celebrarà un acte commemoratiu avui divendres 10 de novembre a les
16h. La recepció d'autoritats serà al mateix centre
(carrer Pau Casals s/n): “comptarem amb la
presència de la Directora dels Serveis Territorials
del Departament de Treball, Afers Socials i Família,
Rosa Ana Fatsini”.

L'Ajuntament de L'Aldea
impulsa els Pressupostos
Participatius 2018 per tal
que els ciutadans i ciutadanes puguin decidir el
destí de 80.000 euros
com va acordar la
Comissió de Seguiment.
El proper dimecres dia 22
de novembre de 2017
finalitzarà el període per
votar.
L'objectiu principal d'aquest procediment és
permetre als veïns i veïnes del municipi de
l'Aldea poder decidir
sobre una part de la despesa municipal escollint
una de les onze opcions
proposades. Podran participar en aquesta votació
totes aquelles persones
físiques empadronades a
l'Aldea, nascudes fins al
31 de desembre de 2001.
Cada veí o veïna de
L'Aldea podrà votar una proposta de les onze a escollir dels
Pressupostos Participatius 2018.
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Ivan Romeu,
al capdavant
del PDeCAT
al Montsià
L’assemblea comarcal
del Partit Demòcrata
ha escollit Ivan Romeu
com a nou president
del partit a la comarca
del Montsià. Romeu,
de 39 anys, ha estat
escollit per unanimitat i
succeirà,
d’aquesta
manera, Manolita Cid,
que afirma que deixa el
càrrec per motius personals. Romeu, nascut
a Masdenverge i resident a Alcanar, trenca
la tònica de què era
una
persona
d'Amposta la que
encapçalava el partit
(cas de Manolita Cid o
Pere Vidal).
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Deltebre s’acosta a la
construcció del Pavelló Fluvial

ERC de Santa Bàrbara trenca
el pacte amb el PSC

Plenari de novembre, dimarts passat

Pels esdeveniments polítics actuals

La sessió plenària
del mes de novembre
ha estat marcada per
l’aprovació
inicial,
amb els vots favorables del PDeCAT, CESocialistes, ERC i PP, i
el vot en contra de la
CUP, de la modificació puntual de les normes subsidiàries dels
terrenys ubicats sota
el pont Lo Passador i
de la seva declaració
com a zona ambiental
estratègica. Aquesta
Ple de Deltebre.
modificació, i depenent de l’aprovació
definitiva per part de
la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, significa que a partir
d’ara l’Ajuntament de Deltebre disposarà d’uns terrenys públics per
a ús municipal en un entorn estratègic per a l’obertura del municipi
al riu Ebre. L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha destacat que
“aquesta és una gran notícia per al municipi de Deltebre atès que
aquests terrenys a partir d’ara són propietat de l’Ajuntament i, per
tant, ja podem començar a projectar el pavelló fluvial”.
El plenari també ha aprovat l’adjudicació definitiva de les obres de
la tercera fase de Riumar, així com també una modificació de crèdit
que, entre d’altres actuacions, ha de permetre iniciar la licitació de la
construcció del Pavelló Fluvial esmentat.

Conveni per al projecte “Servei d’Orientació i
d’Acompanyament a Famílies de l’Ebre”
Aprovat pel Consell Comarcal del Montsià
El ple del Consell Comarcal del Montsià ha
aprovat el conveni de col·laboració amb els
altres tres Consells Comarcals de les Terres
de l’Ebre i els Ajuntaments d’Amposta i
Tortosa per a realitzar el projecte “Servei
d’Orientació i d’Acompanyament a
Famílies Terres de l’Ebre” 2017-2018.
Aquest conveni, iniciat durant aquest mes
d’octubre, finalitzarà el 31 de desembre de

2018 i suposa una despesa de 85.562,07€.
Import que finançarà el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies. Tanmateix,
s’aprova el contracte programa 2017 per a
la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre aquest departament i l’ens
comarcal, en matèria de serveis socials,
altres programes relatius al benestar social
i polítiques d’igualtat.

EP

Tot i la bona relació personal que asseguren tenir, els membres del
grup municipal d'Esquerra Planera, coalició formada per ERC i PSC
ara fa 8 anys, han decidit trencar el pacte pels esdeveniments polítics que està vivint el nostre país. Marc March, d'ERC i cap de llista
de la coalició, explicava a La Plana Ràdio que, de fet, el pacte acabava aquesta legislatura, però, des de la formació que representa,
s'ha decidit trencar perquè no poden admetre la postura del socialisme català davant els fets que estan passant i la seua submissió al
PSOE. "Per dir-ho d'una forma suau, ens sentim molt decebuts
d'aquesta postura que abandona els interessos dels catalans per
sotmetre's als del PSOE". Segons La Plana Ràdio, Marc deia que
ho comunicaran oficialment a la corporació municipal, tot i que
encara no tenen clar si ell i Manel Crespo mantindran les sigles
d'Esquerra Planera o recuperaran les d'ERC, mentre que la regidora socialista, Eva Franch, passaria al grup mixt.
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LES RESIDÈNCIES DE L’ONADA SERVEIS INCORPOREN LA TÈCNICA DEL
DEMENTIA CARE MAPPING SATISFACTÒRIAMENT DES DE 2010
Només en els darrers tres anys ha atès efectivament a més 1.144 persones
benestar tot potenciant-los. A través d'un procés d'observació i anàlisi, la persona encarregada de realitzar aquesta tècnica, coneguda com el mapador, pot
determinar les necessitats psicològiques de la persona amb demència.
Així bé, el mapador, s'encarrega de realitzar una observació estricta, durant
unes 6 hores, parant atenció a tot tipus de detall de l'actitud i comportament de
la persona amb demència. Anota i deixar constància, cada 5 minuts aproximadament , de les reaccions del resident amb l'objectiu d'analitzar i avaluar les
dades recollides. D’aquesta manera es prenen determinacions sobre la conducta predominant registrada, el seu grau de benestar i com actuar per millorar-ho.
Les residències i centres de dia de L’Onada Serveis ja es van interessar per
aquesta eina l'any 2010, amb l'objectiu de millorar l'Atenció Centrada en la
Persona als seus centres. De manera que L’Onada va participar en el primer
curs pilot que es va dur a terme a Espanya i des de fa més de 17 anys incorpora
aquesta tècnica en tots els seus centres assistencials, oferint el millor servei.
Millorar les pràctiques assistencials i obtenir un major benestar de la persona
amb demència són els pilars fonamentals de la tècnica del Dementia Care
Mapping (DCM). Es tracta d'una eina que avalua el nivell de satisfacció i les
necessitats que té una persona amb demència, millorant així la seva assistència sociosanitària. Aquesta tècnica va ser impulsada per Tom Marris Kitwood,
psicòleg social americà, que va analitzar el comportament de la gent gran amb
algun tipus de demència.
L'aplicació d'aquesta metodologia als centres residencials ajuda a organitzar
amb efectivitat l’Atenció Centrada en la Persona, influint en els seus nivells de

D’altra banda, L’Onada Serveis també va impulsar una formació en DCM al seu
personal assistencial, amb la finalitat d'oferir major coneixement sobre
aquesta eina. A dia d'avui ja ha format a més de 50 professionals en DCM als
seus centres i en els darrers tres anys ha atès satisfactòriament a més de
1.144 persones amb demència.
Els professionals de L’Onada Serveis asseguren que hi ha un abans i un després en la manera de cuidar a la gent gran amb demència arran d’aquesta tècnica. Per això és fonamental aprendre i formar-se en aquest àmbit per millorar
la qualitat de vida de la gent amb demència.

Col·labora:
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AQUESTA SETMANA
Isabel Carrasco

SOLK

Solk i el seu llibre-CD "Herència" nominats a Millor disc
Folk i Grup Revelació als Premis Ovidi, organitzats pel
Col·lectiu Ovidi Montllor
Solk està format per Joan
Cid (guitarra, llaüt, guitarró i cors), Sebastià Redó
(veus i sintetitzadors),
Jordi Sanç (percussions),
Pau Puig (dolçaina, saxo
soprano, ney i bansuri) i
Rafael Iniesta (contrabaix).
Solk ens fa viatjar a través
del temps, de la nostra
història, de les nostres tradicions, de les nostres
arrels amb un estil molt
personal.
Parlem amb Rafel Iniesta,
contrabaixista de Solk.
Més Ebre: Una nominació
com millor disc folk i Grup
revelació als Premis Ovidi
2017 amb diferents i destacades propostes com la
de Jorge Drexler, Maria del
Mar Bonet i amb els Amics
de les Arts capitanejant
l'acte.
Rafel Iniesta: Ha estat una
molt grata sorpresa assabentar-nos d'esta nominació, la
qual no ens esperàvem.
Evidentment vam rebre la
notícia amb molta alegria i
il·lusió, i només el fet d'estar nominats juntament
amb artistes de tanta talla
ja ens omple de joia.
Alguna cosa s'està coent al
País Valencià, el germen de
la qual suposo que el trobaríem molts anys enrere
però que ara, per una confluència de factors i la sana
tossuderia del públic i artistes dels Països Catalans,
està en un clar auge.
L'omnipresència de Zoo
durant tot l'estiu, per
exemple, o l'edició de la
revista Enderrock per primera vegada fora del
Principat en són un clar
exemple. Per això formarne part activa i damunt que
ens sigui reconegut, és un
plaer i un honor.
ME: La culpa de tot plegat
la té "Herència" el vostre
llibre-CD. Per què un llibre
i un compacte?
RI: Sí, això t'ho contestaria
preciosament Sebas, cantant i ànima literària del
grup, però per sort disposo
del seu permís. Tant el llibret que acompanya el disc

com el propi disc parlen de
les terres limítrofes a la
frontera
administrativa
entre Catalunya i País
Valencià, de la seua bellesa
i de la seua aspror, i de la
bellesa i l'aspror de les
gents que l'habiten i del
seu parlar i fer. Com no, de
la mateixa manera és protagonista a casa nostra l'especulació, el frau i l'espoli
de recursos naturals diversos. D'això sol parlar Sebas,
tant quan escriu cançons,
com quan li ve per escriure
textos,
historietes
o
novel.les, o quan alguna
d'estes coses decidim musicar-la. És per això que este
format és molt més diàfan
a l'hora d'ensenyar qui som
i què fem, ho mostra tot,
alhora que les il·lustracions
de Sebas te fan xalar encara més que els textos i les
lletres, sense oblidar les
inestimables col.laboracions de personatges com
Feliu Ventura, Josep Bordes
"Pepet" o Carles Santos,
entre d'altres, i les fotografies de Manel Bellver i
Carlos Lino Vital.

com soleu denominar-les:
Les Terres del Mestral.
RI: Sí, este és el nostre
marc paisatgístic i cultural,
per entendre'ns. La idea
que volem transmetre, o
més aviat que transmetem
sense voler, podria resumir-se en aquella vella
frase de "el Sénia no és
frontera", ja que per nosaltres ni el Sénia ni cap altra
cosa són frontera de res.
Un exemple clar en són els
Ports, este gran peu que
xafa Aragó, País Valencià i
Catalunya. Els membres
som catalans Joan i jo, i
valencians Pau, Sebas i
Jordi, i això no ens impedix
quedar per assajar, tocar a
nord i sud de la frontera i
explicar les mateixes coses
aquí i allà, perquè al cap i a
la fi toquem melodies d'aquí i d'allà també, i els problemes i les alegries dels
pagesos i dels proletaris
tampoc disten gens d'un
lloc a l'altre, així com no
dista més que el naturalment necessari lo bell catalanesc que parlem uns i
altres.

ME: "Herència". Us inspireu en la música tradicional de les comarques dels
Ports, del Montsià, del
Maestrat i del Baix Ebre, o

ME: El resultat és una
barreja amb diferents
estils com el folk, el rock,
la música clàssica o la
rumba.

RI: La connexió amb el
rock, ara que m'hi fas pensar, potser sí que existix,
però no ha sigut pensada i
si fos el cas, no n'érem
conscients. La definició de
folk ha dut debats dins del
propi Solk, que com deus
imaginar-te juga amb esta
paraula al propi nom de la
formació, ja que potser el
terme tradicional és més
adequat i d'ús més freqüent per estes terres. El
folk, però, es definix com
una música que incorpora
allò tradicional, però sempre amb constant evolució
i connectat a les expressions artístiques contemporànies i, per tant, haig
d'acceptar la validesa del
terme. La rumba, a pesar
del seu auge comercial,
l'hem de posar al sac de la
música tradicional, ja que
fa més de cent anys que
ronda per tota Espanya,
incloent-hi els Països
Catalans i tota la polèmica
etnomusicològica sobre on
va nàixer esta forma de fer
música, comparable al de
si la jota va pujar o baixar
l'Ebre. La música clàssica
juga només un paper preparatori acadèmic a nivell
individual, ja que alguns
dels membres hem cursat
estudis musicals reglats,

però la influència en la
nostra música deu ser més
ben poca trobo. A mi, salvant les innombrables
distàncies, la nostra música la veig cosina del so i el
concepte que es van aconseguir al disco de Camarón
"La leyenda del tiempo" i
a d'altres d'este moment
tan prolífic però difícil del
flamenco. Una vegada em
va dir una persona que
algunes cançons nostres li
recordaven a Triana, i evidentment la meua alegria
va ser inexplicable.

qualitat i excel·lència que
no s'ha repetit mai més al
territori. És aquí on se
coneixen Pau , Jordi i Joan,
guitarrista i llaüter. Anys
després de la dissolució de
Saragatona és on entro jo
(que toco el contrabaix i el
baix elèctric) en joc, i em
van proposar este projecte
que per suposat vaig
acceptar. Fa tres anys que
formem part de Solk.
Abans de mi ja funcionaven com a trio o quartet,
no en sóc membre fundador, per així dir-ho.

ME: Solk, un quintet amb
una
sòlida
formació
acadèmica. Com us vau
conéixer?
RI: Som una convergència
llarga d'explicar: Jordi
(multi-percussionista tradicional i inventiu) Pau
(dolçainer i tocador d'infinitat d'instruments mediterranis i d'arreu de vent) i
Sebas (cantant tot terreny
de manual) són vinarossencs, se coneixen des de
menuts i tots s'han dedicat
a la música, els dos primers
a la tradicional majoritàriament i Sebas al meravellós
món del hardcore del País
Valencià. Llavors se va
crear Saragatona, grup de
música i ballarins d'una

ME: Projectes?
RI: Tenim en ment fer un
altre disco, com tothom,
suposo. De moment estem
composant i disfrutant
tant com podem d'este
any de presentació de discos, que ens ha portat a
tocar a llocs tan bonics
com La Casa Cantonera
d'Algemesí, reducte cultural d'inestimable valor, o a
la fira del Tradicionàrius de
Roquetes. Qui sap on ens
portarà el vent de dalt i
quina deriva agafarem,
que de ben segur no trencarà amb res, però difícilment serà igual perquè
casa molt poc amb nosaltres l'estancament estilístic.
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David Torres estarà
diumenge a Canal
Terres de l’Ebre

Gran Ascó
Els de Castillejo recuperen la segona plaça i diumenge visiten l’Hospitalet
Després de 3 jornades sense guanyar, l'Ascó va tornar a fer-ho, contra un rival directe
en la lluita per les primeres posicions, el Prat
(2-1). L'equip local va estar bé al primer
temps, quan es va posar amb l'1-0, arran
d’un penal que va transformar Víctor. A la represa, el duel va estar més obert. El Prat va
pressionar més a munt i va tenir la pilota, empatant Padilla amb un centre-xut que va sorpendre fins a ell mateix. Va ser clau que acte
seguit, Peque assolia el 2-1 davant el deliri de
l'afició. Fou una acció treballada en els entrenaments: pilota directa a Cheikh, que va controlar i assistir a Peke que va aconseguir el gol
de la victòria. L’Ascó, segon a la taula, visita
diumenge el tercer, l’Hospitalet.

Gabi

Héctor Rodriguez, en una jugada del partit de diumenge passat.

L’opinió de Joaquin Celma.
Bomba a la Cava
En aquesta comarca no descansem, vivim el futbol
intensament, si la passada setmana a Tortosa van cessar
a Àngel Garcia, aquesta setmana li va tocar a Isaac
Fernandez, dos grans entrenadors que es van trobar
amb la pressió que es viu el nostre futbol ebrenc. Des
que se’n va anar Guillermo Camarero, que va aconseguir
dos bons llocs, 5 i 6, la sort no ha acompanyat a aquest
equip històric que té una afició exigent. La temporada
passada tornava el fill pròdig Sergi Navarro, amb les
seves dues estrelles, Chimeno i Àngel, no va sortir bé el
projecte. Va arribar Isaac i va salvar a l'equip i el van
renovar per nou projecte amb jugadors de Tarragona i
nova decepció. Tenia en contra a l'afició i un vestidor
dividit i estar en descens va fer prendre la mesura clàssica: cessar al míster. Ara arriba la bomba. El nou míster és
David Torres, l'exsecretari tècnic i exentrenador del
Jesús i Maria, club dels seus amors i canvia de vorera i va
entrenar la Cava. És com si Guardiola entrenés el
Madrid. És un repte per a David que viu el futbol amb
passió i ha volgut tornar-hi. Curiós: el Deltebre és filial
de la Cava, ara David Torres, alma mater del Jesús i
Maria molts anys, és nou míster de la Cava. I el municipi
Deltebre té tres clubs, un en cada categoria. La pregunta
és: veurem algun dia una fusió?. La Cava aquesta setmana va moure fitxa. També ho ha fet la Rapitenca amb
la destitució de German Inglés, ahir la tarde.

PRIMERA CATALANA (0-1). ADRI CAUSA BAIXA

German deixa de ser el tècnic
La Rapitenca, sense reacció, va perdre contra el Sants

Derrota de la Rapitenca (0-1) davant d'un Sants que, tot
i ser equip de la Tercera divisió ja, pel contenciós de la temporada passada amb l'Horta, va anar per feina a la Devesa
i es va imposar justament amb un gol de Navarro a la segona meitat. Els rapitencs no van poder crear opcions a la represa i el Sants, per la seua part, va perdonar poder fer més
gols. La Rapitenca, que havia començat bé el segon temps,
es va anar diluint a partir del 0-1. Va faltar, en alguns casos,
agressivitat i més intensitat en el joc per inquietar el rival.
German, el tècnic rapitenc, opinava que “fins el 0-1, estic
satisfet de l’equip. Però, arran del 0-1, que va arribar arran
d’una acció en què vam estar apàtics en defensa, no em va
agradar la reacció i el cert és que no va ser la Rapitenca que
pressiona i tanca al rival a la seua àrea”. Sobre la situació de
l’equip, el tècnic apuntava que “crec també que es van crear unes expectatives equivocades a l’inici de temporada i
això s’acusa en el moment que estem”. Ahir dijous, el tècnic va arribar a un acord amb la junta i no segueix. En els
propers dies es coneixerà el proper entrenador.
D’altra banda, l’equip, diumenge passat, va fer costat a
Pachu, jugador lesionat amb lligaments trencats. Els companys van sortir al camp amb un missatge d’ànims a la samarreta. També dir que el central Adrià ha causat baixa del
club. Torna a casa.

EMPAT AMB EL CUER BELLVITGE, UN PARTIT QUE ES VA PODER PERDRE AL FINAL (1-1)

El Tortosa fa dos fitxatges
Sergio Mata i Jesús Carrasco, tots dos procedents del Gabias CF (1a. Andalusa)
Nacho Pérez debutava a la banqueta del Tortosa, dissabte passat, després de la destitució d'Àngel Garcia. El Tortosa
afrontava un partit clau, contra el cuer, el Bellvitge, per a
poder sortir de la part baixa. Al final, empat a un gol.
L’equip roigiblanc va controlar al joc a la primera meitat
quan, a més, va tenir un parell d'opcions generades per
banda esquerra, per Carles. Raul, molt aviat, va marcar un
gol que fou anul.lat per un fora de joc dubtós. El partit del
minut 30 al 45 es va igualar. A la represa, al minut 10, Virgili va marcar l'1-0. El Tortosa, llavors, va viure els millors
moments creant diverses arribades al contraatac. Del 2-0 es
va passar a l'1-1, a manca de deu minuts. Amb l’1-1, els lo-

cals es van trencar animicament i el Bellvitge hagués pogut
guanyar amb dues ocasions que va crear, molt clares, ja a
darrera hora.
L’equip de Nacho visita diumenge un altre rival de la part
baixa, el Vilaseca, un altre partit clau i amb dobe valor.
S’han fet dos fitxatges, Sergio Mata, de 23 anys, mitja
punta esquerrà, i Jesús Carrasco, també de 23 anys (lateral
esquerrà). Tots dos procedeixen del CF Gabias de Granada,
de la 1a andalusa. Sergio podria debutar, però Jesús no
podrà fer-ho encara.
Aquests no seran els darrers fitxatges previstos. S’espera
poder fer-ne més.

David Torres, persona entregada al Jesús i Maria amb
qui va protagonitzar ascensos des de la Segona regional
fins a la Primera catalana, a la que va pujar en dues
ocasions, és el nou entrenador de la Cava. Isaac Fernández, tot i iniciar un projecte nou, que necessitava
temps i que havia sofert moltes adversitats en forma de
baixes per lesió en l’inici de temporada, va deixar de ser
el tècnic després de l’empat contra l’Amposta, diumenge, en un partit en què la Cava guanyava 2-1 i que va
poder decidir amb dues contres avançada la represa.
Però en temps afegit, l’Amposta va empatar. 7 punts
de 12 i la Cava que reaccionava. Però, segons es comentava, una part del vestidor, la més local (la resta de
jugadors els havia portat Isaac de Tarragona), no estava
del tot amb el mister i un sector de l’afició tampoc. La
derrota a Batea, en partit de recuperació, la setmana
passada, va ser el detonant de la decisió del canvi de
tècnic.
La Cava incorpora ara a qui va ser un gran rival quan
estava al Jesús i Maria. Un fitxatge que ha generat debat i, per tant, opinions diverses. Es valora la capacitat
de fer vestidor de Torres. Però també potser hi ha algú
que ho veu com una traició, malgrat que David estava
ara totalment desvinculat del Jesús i Maria. També potser hi ha gent a la Cava que no oblida la rivalitat i que,
per tant, no veu amb bons ulls la incorporació. Però n’hi ha que sí i per això s’ha proposat i ha hagut entesa.
És evident que els resultats seran els que marcaran el
futur.
David ja ha entrenat amb l’equip i diumenge la tarde
debutarà a Torredembarra. Per la nit, a Minut 91, a Canal Terres de l’Ebre (22.30 h), ens explicarà el que és la
notícia ‘bomba’ de la setmana.
En qualsevol cas, la Cava va fer un primer pas amb la
fusió amb el Deltebre, que és el seu filial. I en fa un altre
fitxant a David Torres. A l’estiu, des de l'Ajuntament, es
va plantejar fer una Fundació per unir el futbol base de
la població. A Jesús i Maria no es va veure clar i el projecte, fins ara, no ha tirat avant. Pero la Cava està marcant un camí, plantejant unió i proximitat. Fa 10 anys
el que està passant era impensable. Ara és una realitat.
Potser aquests plantejaments d’unió, ara inviables, d’aquí uns anys també poden passar en altres municipis.

MINUT 91
DIUMENGE, en directe,
a CANAL TERRES DE L’EBRE.
Resums amb tots els gols: Hospitalet-Ascó, VilasecaTortosa; Amposta-Ulldecona; M Nova-Alcanar; Jesús i
Maria-Olímpic i Rapitenca B-Ascó B.
Convidats: Cheikh (jugador de l’Ascó), David Torres
(tècnic de la Cava), Isaac (jugador de l’Amposta) i
Gustavo (jugador de l’Ulldecona)

22.30 h
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(7-2). EL PARTIT VA ESTAR ATURAT 40 MINUTS

Duel de líders: l’Ulldecona visita
diumenge l’Amposta (17h)

La Sénia perd a Torreforta i
segueix sense reaccionar

L’Ulldecona va empatar diumenge, contra un dels
cuers, l’Hospitalet (1-1). Nacho va fer l’1-0 però els visitants van empatar posteriorment, arran d’un penal que va
ser-ho. Tot i la insistència de la represa, el gol faldut no
va arribar. Segons Teixidó, “la categoria està molt anivellada i es comprova cada setmana. És la realitat. La veritat
és que a la segona meitat es va intentar i vam tenir 4 ó 5
ocasions clares, però no vam poder marcar”. L’Ulldecona
visita l’Amposta, diumenge, en el derbi de líders. El tècnic
diu que “per nosaltres, el fet de ser líders és anecdòtic.
Sabem les nostres possibilitats. Anem al camp de l’Amposta, que té un equip i una plantilla superiors a la nostra.
Per tant, i més jugant a casa, ells són favorits per guanyar
però no hi ha dubte que, aprofitant el moment nostre actual, treballarem per buscar donar la sorpresa”.

La Sénia va perdre diumennge al camp del Torreforta (20). Segons el tècnic, Juanjo Serrano, “per la ratxa negativa,
per nosaltres era un partit molt important. La veritat és que
l’equip va sortir molt posat, jugant amb molta serietat en
defensa i pressionant dalt. Això va fer que tinguéssim diverses arribades i ocasions. Però ara no tenim l’efectivitat
de l’inici i ens costa molt definir i aprofitar les darreres passades. Amb el partit més igualat, es va arribar al descans”.
A la represa, segons Serrano, “el Torreforta va marcar l’10 (els jugadors van protestar fora de joc) i el cert és que
vam acusar-ho i ens van fer el 2-0, en una acció desafortunada perquè un defensa va desviar la pilota. Es va intentar, pero més amb el cor que amb el cap i no vam poder
entrar en el partit. Hem de seguir, treballant bé i pensant
que la dinàmica canviarà”.

Segons Xavi Cid, tècnic del Camarles, “partit estrany. Es
va parlar de suspendre’l pel vent però es va decidir jugar.
Vam començar a favor, i aviat Ferreres va marcar l’1-0.
Després el nostre porter, de porteria a porteria, amb un xut
i pel vent, va fer el 2-0. Ells no podien sortir pel vent. Aleix,
des del punt de penal, va marcar el 3-0. Posteriorment, a
un jugador rival li va sortir l’espatlla i vam estar més de 45
minuts parats fins que va arribar l’ambulància medicalitzada. Amb la represa, el vent va afluixar i abans del descans,
Ferreres va fer el 4-0 que ja sentenciava. A la represa, va
tornar a bufar el vent però, tot i tenir-lo en contra, vam estar intensos i els primers 15 minuts nostres van ser molt
bons. Aleix va establir el 5-0. Després vam baixar i Ike, un
gran jugador, va fer el 5-1. El partit es va trencar, fent dos
gols més i al final ells van aconseguir el 7-2. Important la
victòria en un dia complicat per jugar. Desitjar-li una ràpida recuperació al jugador lesionat, Romagosa”.

AL CAMP DE LA CAVA (2-2)

ENSURT AMB LA LESIÓ DEL PORTER CARLOS

GANDESA-BATEA (1-1)

L’Amposta salva un punt al 93
L’Amposta continua líder després d’empatar al camp de
la Cava en temps afegit (2-2). Derbi marcat pel vent i en
què l’Amposta va tenir-lo a favor al primer temps,
avançant-se Omar amb un gran tret. Miguel, però, arran
d’un córner empatava abans del descans. A la represa, la
Cava va aprofitar una pèrdua de pilota visitant i va posarse per davant, amb assistència de Guillem Casanova i rematada de Miguel. Amb el 2-1, els locals van perdonar la
sentència en dos contres. L’Amposta va arriscar i es va abocar, i Quim, amb jugada de Jan, que va tallar una contra
local, va marcar el 2-2. Isaac Fernandez va deixar de ser el
tècnic de la Cava, amb acord amb la junta, el dilluns. Albert
Bel, tècnic de l’Amposta, del derbi, deia que “el vent dificultava però durant la primera mitja hora vam interpretar
bé el joc, dominant i tenint ocasions, amb el gol d’Omar.
Fins el descans, el partit es va igualar i arran d’una indecisió
de marcatge, ells van empatar. A la represa, no vam poder
controlar el partit i no ens vam adaptar. Ens van fer el 2-1
i llavors vam arriscar, empatant en temps afegit. Un punt
que, tal com estava el partit, és valuós”.

El Camarles goleja el Torredembarra

3 punts d’or per al Catalònia, en
guanyar el Roda de Berà (4-2)

El derbi terraltí acaba amb empat

Segons Nando Garcia, del Catalònia, “a la primera meitat, amb la tormenta, el camp estava molt ràpid. Cal dir que
el Roda va dominar més. Però arran d’un llançament de
banda, Marc va fer l’1-0. No obstant, ells, a la sortida d’un
córner, van marcar. L’1-1 feia justícia perquè, pel seu domini, es va jugar més al nostre camp. A la represa, arran de la
pressió vam provocar una errada del seu porter que va suposar el 2-1, gol d’Otero”. El partit estava obert i igualat.
Al minut 68 es va produir la topada fortuita del porter local
Carlos i un rival. Carlos fou traslladat amb una amulància a
un centre clínic. Va estar en observació per un fort cop al
pòmul. Es recupera. Des del Catalònia, el tècnic destacava
“l’interés en aquell instant i també posterior del Roda, per
l’estat de Carlos. Sensacional”. El partit va seguir i Lluís,
després d’una contra, i Otero van establir el 4-1. Cuenca,
amb un gran llançament de falta, va marcar el 4-2. Nando
felicitava “a l’equip pel gran treball i la victòria, davant d’un
rival que em va agradar”. Marcos, del cos tècnic, va haver
de posar-se sota els pals després d’anys sense fer-ho.

El derbi, amb vent i fred, entre Gandesa i Batea va disputarse amb un gran ambient, coincidint amb la Festa del Vi (1-1).
El Gandesa, que tenia la baixa del seu Killer, Dilla, i la de Galera, va sortir molt fort i va tenir fins a 3 ocasions per marcar.
El Batea s’havia de defensar molt enrera. Sobre la mitja hora,
el partit es va igualar una mica i el Batea va fer un pal, amb
tret d’Enric. No obstant, fins el descans, el Gandesa va seguir
pressionant, tenint la pilota, i fent l’1-0 el juvenil Enric a la sortida d’un córner. A la represa, el partit va travar-se i també va
obrir-se, i sobre tot una vegada el Batea va empatar. Joel Marigot va estrenar-se amb un golàs, amb una vaselina amb molta qualitat, quan va aprofitar una errada local. Amb l’1-1, el
Batea va tancar millor la creació del Gandesa. A més, va tenir
l’ocasió, molt clara, per marcar l’1-2. Els locals van insistir però
no van disposar de la claredat suficient, ni tampoc el ritme per
trencar l’entramat defensiu d’un Batea que es va defensar
amb ordre. Un xut de Genís al travesser va ser l’ocasió gandesana. Al final, empat a un gol i un Gandesa que va deixar escapar, en 5 dies, dues ocasions per posar-se líder en solitari.

3A CATALANA. ELS DE LIZASO, SEGONS A LA TAULA, AMB UNA PEGADA ESPECTACULAR, NO VAN DONAR OPCIÓ AL SANT JAUME

El Móra la
Nova no
perdona i
goleja (0-5)

El Móra la Nova va golejar el Sant Jaume, com sempre fent ús de la seua espectacular pegada. Oriol i Agustí van marcar abans del descans. Al primer temps,
els locals van reclamar un penal sobre Eric. Va ser clar. A la represa, no va haver-hi història. Oriol va fer aviat el 0-3 i el partit va estar controlar pels moranovencs
davant d'un Sant Jaume que ja va baixar els braços davant de la solvència ofensiva del rival. Edu i Yassine ampliarien l'avantatge. Anton, del S. Jaume, deia que
“el Móra és un gran equip, molt complet, i juga amb molta intensitat. Nosaltres vam estar bé al primer temps, dominant en diverses fases i tenint un parell d’ocasions. Però vam pagar cares indecisions que vam cometre i ells no van perdonar. A la represa, van decidir amb el 0-3 i van fer dos gols més, creant altres ocasions”. Lizaso, del M Nova, explicava que “potser el 0-5 és inflat perquè el Sant Jaume, sobre tot al primer temps, va dominar en diversos fases i em va semblar
un bon equip. Però nosaltres estem en un gran moment i quan arribem davant materialitzem les ocasions i així, fins ara encarrilem els partits”.

EL TÈCNIC DELS ASCENSOS DEL JESÚS I MARIA, S’INCORPORA AL FRATERN RIVAL

David Torres, nou entrenador del CD la Cava
La junta del CD la Cava ha manifestat que va arribar a un acord amb Isaac Fernández a través del qual el tècnic no segueix amb l’equip. La junta ha valorat la feina
d’Isaac que va arribar durant la temporada passada. La situació actual ha comportat
la decisió, malgrat que l’equip, excepte la derrota a Batea, havia sumat 7 punts en
les últimes 3 jornades. El nou entrenador és David Torres, alma mater del Jesús i Maria fins la temporada passada. Una notícia bomba que ha generat opinions diverses.
David Torres comentava que “després d'haver deixat, a finals del mes de desembre
de 2016, per motius personals, l'entitat roigiblanca amb la qual vaig estar vinculat més de 30 anys com
a jugador, directiu, secretari tècnic i entrenador i d'haver estat partícep d'una de les millors pàgines de
la seva història, i no tenint actualment cap vincle amb el club roigiblanc, tot i ser soci del mateix, i tal
com vaig manifestar públicament de que si sorgia una altra alternativa esportiva per entrenar ho estudiaria, he acceptat la proposta del CD la Cava com a repte personal, amb molta il·lusió, orgull i responsabilitat de dirigir un club històric del nostre futbol. Vull agraïr públicament el gran treball realitzat per
Isaac Fernández així com agraïr al CD la Cava per haver pensat en mi. Dedicaré tot l'esforç que calgui
per tirar el projecte endavant”. Torres estarà diumenge a MINUT 91, a Canal Terres de l’Ebre (22.30h).

Descensos: vuit equips possibles

JOAQUIN CELMA

Poden baixar 8 equips de Primera catalana. Si baixen Rapitenca,
Tortosa, Vila-seca i Valls i no puja el que promociona serien 8 els equips
que baixarien a Tercera. Pel que fa a la categoria, feia anys que no es
veia tanta igualtat; per a l'ascens 7 equips separats per 2 punts. Ull amb
el Camarles que, tot i que ha perdut 4 partits i tres d'ells per 2-1, a la
segona volta pot donar molta guerra. Al Gandesa li fa por agafar el liderat; dues ensopegades seguides a casa. L’Amposta pateix per empatar o
guanyar, excepte el dia del Morell. Tampoc està fi el Cambrils, tres partits empatant. La Sénia sis jornades sense guanyar, cinc perdent. L'equip
està desconegut, i a sobre amb la baixa de Gerard per tres partits que li
queden de sancion. Serrano no serà cessat. Alguna cosa està canviant al
Jesús Catalònia, dues jornades guanyant com el Batea, que ha sumat 4
punts de 6. Els seus fitxatges ja es noten. El diumenge vinent, derbi de
líders: Teixidó torna a Amposta, juntament amb Gustavo, amb el seu
Ulldecona que porta 7 setmanes invicte.
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3A CATALANA. VA GOLEJAR AL CAMP DEL PINELL (1-5) I HO HA GUANYAT TOT
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LESIÓ DEL PORTER GASPARIN I ROGER ES POSA DE PORTER PEL VILALBA

L’Ampolla, equip de rècord: 30 de 30

L’Alcanar goleja a la segona meitat

L’Ampolla és equip de rècord. Ha guanyat els 10 partits i ja entra en la història del club per aquesta
fita en un inici de lliga. És líder i només és seguit pel Móra la Nova, que també està batent rècords.
Entre els dos estarà l’ascens. A més, si segueixen així, podrien pujar els dos directament. Diumenge,
l’Ampolla va decidir a la segona meitat, al camp del Pinell on es va imposar per 1-5. Segons Blai, delegat del Pinell, “tot i la derrota, bon partit perquè vam plantar cara durant bona part del mateix a un
gran equip com ho és l’Ampolla. La primera meitat va ser molt igualada (1-2). A la represa, el partit
va seguir igual però, a partir de l’1-3, l’equip va baixar els braços i això va aprofitar-ho l’Ampolla per
marcar dos gols més. Resultat totalment just. A seguir treballant. No era partit de la nostra lliga. Però
aquesta és l’actitud que hem de tenir”. Enric, tècnic de l’Ampolla, per la seua part, explicava que “partit amb molt de vent. Al primer temps el vam tenir en contra. Però ens vam adaptar i Gallego va fer
el 0-1. Llavors, el partit es va descontrolar i el Pinell va anar avant i va empatar. Fou important el gol
de Ramírez abans del descans. A la represa, a favor de vent, vam controlar més el joc i Regolf, que va
entrar al descans, va fer dos gols que van decidir. Joan Marc, de penal, va establir l’1-5”.

L’Alcanar va golejar el Vilalba a la segona meitat (4-0). El porter del Vilalba, Gasparin, es va lesionar al minut 15 i, en no haver-ne cap més, el jugador de camp,
Roger, es va haver de posar sota els pals. Malgrat això, el Vilalba va aguantar el
zero fins ja iniciada la represa. Del partit, David Burgos, tècnic de l’Alcanar, explicava que “tarde amb molt de vent i un rival que només tenia un canvi. I, a més, es
va lesionar el seu porter al minut 15. I no en tenien un altre. Amb tot, al primer
temps no vam estar bé, sense ritme i molt apàtics. A la segona meitat vam millorar
i ja vam combinar, arribant les ocasions i els gols. El Vilalba tampoc va poder
aguantar el ritme i ja va deixar més espais”. Cotaina, del Vilalba, per la seua part,
deia que “vam anar amb cinc baixes, amb només 12 jugadors. Aviat, Gasparin es
va lesionar i un jugador es va posar de porter. Vam aguantar fins la segona meitat
però sense canvis i porter, una vegada van arribar els gols, no vam poder fer res
més. Tot i les circumstàncies adverses, content de l’equip pel seu treball”.

A S. BÀRBARA (3-4). PERDIA 3-0 AL MINUT 55

Remuntada èpica de l’Arnes

TRIOMF AMB DOBLE VALOR, CONTRA L’OLÍMPIC (3-2)

5-2. ELS DE BARTOLO SÓN TERCERS

L’Aldeana supera el Masdenverge El Godall apuntala els punts a casa

Robert Cantó, després del partit, va anunciar que no seguia. Del partit, deia que “al descans vam arribar amb el 20 i el partit controlat. A l’inici de la represa vam fer el 3-0.
Però en dos minuts crítics ens van fer dos gols i no vam saber reaccionar i ells van tirar per amunt. I al final ens van remuntar”. Roger, tècnic de l’Arnes, comentava que “victòria
èpica i important en la nostra lluita. A la primera meitat ells
van estar més ben col.locats i, en general, més encertats posant-se amb el 2-0. Nosaltres no vam crear perill. Estàvem
fora del partit i el S. Bàrbara va poder fer el tercer. Aquest
va arribar a la represa. Però, tot i el 3-0 (en una acció en
què hi havia un jugador nostre a terra per una falta no xiulada i ells van seguir), ja vam estar millor. Va entrar Víctor,
que debutava procedent del Catalònia B, i ens va donar
equilibri i força. Vam arriscar i vam veure que podíem. Alex
va fer el 3-1 i Sergi el 3-2, amb mitja hora per davant. Vam
seguir i Raül, amb dols gols, va confirmar la remuntada”.

En partit canviat d’ordre a petició del Masdenverge, l’Aldeana va sumar una nova victòria (5-2). Segons Bartolo,
tècnic aldeà, “el millor va ser el resultat perquè, com en les
darreres tres jornades, col.lectivament no estem jugant bé.
A nivell individual cal destacar el treball, però ara ens costa
més trobar-nos a nivell de joc. I el Masdenverge, tot i el resultat, va dominar en moltes fases, sobre tot a la primera
meitat quan ens va fer anar a remolc. Anàvem darrera de
la pilota. No obstant, l’equip va ser orgullós i també efectiu, resolent les ocasions i remuntant en dues ocasions. A
la represa, als primers minuts, vam fer dos gols gairebé seguits que ens van permetre encarrilar el triomf amb el 4-2
però fins el final, davant la pressió del rival, no vam poder
confirmar la victòria amb el 5-2”. El Masdenverge visita
demà el Roquetenc i després jugarà el primer partit a casa,
un cop acabades les reformes al camp. Toni Sanchez, ara
com a tècnic visitant, va tornar a l’Aldea.

Joan Subirats, tècnic del Godall, deia que “partit més còmode del que el resultat indica, davant un Olímpic que va
jugar molt tancat, cedint-nos el domini. Ens vam avançar
amb una gran jugada de Xescu i Hans que va acabar Eric.
Malgrat el domini, en una acció aillada ens van empatar.
Però ens veiem superiors. A la represa, vam seguir igual.
Xescu, que havia fet un pal, va marcar dos gols. Ens vam
acomodar i ells van fer el 3-2 i un pal. Vam acabar sofrint
quan no calia. Contents perquè portem 14 punts”. Piquè, de
l’Olímpic, comentava que “vam modificar el sistema però en
una contra ens van marcar. Estàvem ben posats, tancant bé
els espais i, a més, en una acció embolicada dins de la seua
àrea, Moya va empatar. Però arran de dues accions puntuals
el Godall es va posar amb el 3-1. Una va ser una falta que
va desviar la tanca i l’altra en una contra. Els darrers 10 minuts vam apretar molt, fent el 3-2 i tenint ocasions, una molt
clara, per empatar. Hem de seguir per revertir la dinàmica”.

DAVANT DEL REMOLINS BÍTEM (1-0)

CANTÓ DEIXA EL SANTA BÀRBARA

DOS PARTITS AJORNATS PEL VENT

Primera victòria del Corbera

Mario Maza podria ser el relleu

Suspensions

Triomf vitalici per al Corbera, en la lluita per sortir de les
primeres places. Un gran gol de Moha (25’) va decidir.
Arturo Avila, tècnic del Corbera, deia que “en un partit
amb molt de desgast vam aconseguir la primera victòria
amb un gol a la primera meitat arran d’una falta magistralment treta per Moha. Partit també marcat pel vent; a la primera meitat el vam tenir en contra. Per això a la represa se
li va posar complicat al R. Bítem perquè a més del resultat
també tenia en contra el vent. Vam treballar molt per mantenir el resultat i vam poder fer-ho. Content per la victòria
que ens dóna moral i més perquè vam obtenir-la contra un
rival d’entitat, tercer a la taula”. Per la seua part, Parra, del
R. Bítem, deia que “no ens vam adaptar en cap moment al
vent i a l’estat del terreny de joc, tou per les pluges. No és
excusa perquè cal dir que el Corbera sí que va fer-ho. No
vam poder reaccionar al gol rebut de falta i no vam crear
ocasions clares”.

La derrota contra l’Arnes, la forma (es guanyava 3-0 al
minut 55) i la dinàmica (3 punts de 18) han pogut ser els
detonants pels quals Cantó, en acabar el partit de diumenge, va anunciar que no seguia. Un Santa que, des de l’inici
de lliga, ha sofert diverses baixes i que està jugant amb uns
9 jugadors locals, un fet que no passava en anys. Ha sonat
Pedro Garcia, també Sergi Navarro, però finalment el nou
entrenador és possible que sigui Mario Maza. No obstant,
per temes laborals, Maza està fora i no es podria parlar i
concretar la incorporació fins la setmana vinent. De moment, fins llavors, el més probable és que els jugadors Ximo
i Roda agafen l’equip en el proper partit a Vilalba.
D’altra banda, Piqué, a l’Olímpic, ha comentat que “ja ho
he parlat amb la junta i cal esperar que els resultats canvien.
Si no és així, tinc la meua part de responsabilitat i hauré
d’assumir-la per deixar-ho. No obstant, mentre hi sigui, ho
faré en plena dedicació com fins ara”.

Els partits Ametlla-J. i Maria i Perelló-Roquetenc, es van
ajornar diumenge pel vent. El Perelló-Roquetenc està fixat
per dimecres dia 6 de desembre a les 12 hores. L’altre es
disputarà el dimarts dia 28 (20.30h). A la imatge, una foto
del camp del Perelló de dissabte, llavors afectat també per
la tempesta i la calamarsa.

Solament emoció per als descensos
Ens podem avorrir aquesta temporada a la part de dalt de
la 3a catalana. Dels 5 candidats ja només queden tres; el
R-Bítem, aquesta setmana, després de 6 jornades imbatut,
va perdre a Corbera i es distanta ja del cap de la taula,
com li va ocórrer a Alcanar que ja fa diverses jornades que
ha perdut el ritme de l'ascens.
L'Ampolla ha sofert una gran transformació: en la jornada
10 de la passada campanya tenia 20 punts i ara 30. Només
porta 6 gols encaixats; la passada campanya 45 en total.
No perd pistonada l’Aldeana amb tres golejadors que des-

L’opinió de Joaquin Celma

taquen: Alegre, Vizcarro i Robert. Només una derrota, i
fou a Móra la Nova. Mal pinten les coses per a l’Olímpic
aquesta temporada, només dos partits guanyats i amb
resultats sorprenents. Va guanyar a l’Alcanar 3-4 i al
Masdenverge 6-1. La resta, un empat i 7 derrotes.
Godall, molt fort al seu camp; es va salvar la passada campanya in extremis. La lliga passada a la jornada 21 tenia
12 punts, en aquesta ja en porta 14.
El S. Bàrbara no havia guanyat dos partits consecutius i
aquesta setmana ho tenia a la butxaca, quan guanyava 3-

0 al minut 55. Es va relaxar i van perdre davant d'un Arnes
que ja s'està adaptant a la categoria i que té un nou fitxatge, Victor Panisello, del Catalònia B.
Vilalba segueix cuer, amb només tres empats i 7 derrotes
però aquí està mister Cotaina que és un gat vell i que pot
sorprendre en qualsevol moment. Fàcil no ho té.
L'únic equip que no ha perdut ni un partit en camp contrari és l’Ampolla (no ha cedit cap punt).
I al seu camp encara en queden 5: Jesús i Maria, Ampolla,
Aldeana, Remolins-Bítem i Móra la Nova.
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CLUB BÀSQUET CANTAIRES LES VINYES DEL CONVENT. (94-67)

Reacció positiva i victòria convincent
L’equip del Cantaires va reaccionar, després de la imatge de
la jornada anterior, i va vèncer
per 94-67 la UE Barberà. Partit
molt complet en el que fou
superior en gairebé totes les
facetes del joc, en rebots totals,
assistències, tirs de 2 i de 3
punts i amb menys pèrdues de
pilota que en l’anterior; finalitzant amb un 115 de valoració
enfront d’un 60 per part del
Barberà.
Va ser una nit on l’aportació de
tots els jugadors va ser molt
positiva marcant la diferència en
un encontre clau contra un rival
directe. La nota trista fou la lesió
del base Adrià Zaragozí en els
últims minuts de l’encontre. Es
calcula que serà baixa uns 4
mesos. Les Vinyes del Convent
jugarà el proper partit amb el
C.B. Sant Josep, demà a les 18h.

HANDBOL AMPOSTA (28-27). DIVISIÓ D’HONOR PLATA

Derrota dolorosa
Derrota de l’Amposta,
a la pista de la Roca,
rival directe (28-27).
Després d’un primer
temps acceptable en
defensa i irregular en
atac, les ebrenques
van arribar al descans
amb avantatge (1011). Però l’inici de la
represa va ser calamitós, i les locals van
fer cinc gols, i es van imposar fins al 27-20 que reflectia la segona meitat de les ampostines que, malgrat
reaccionar amb un parcial d’1-7 al final, no van poder
puntuar en un partit en el que era necessari fer-ho.
Demà, el Club Handbol Amposta rebrà el Sant Vicenç.
Partit important i amb doble valor per sortir de la
zona compromesa de la taula. Altres resultats: juvenil
femeni. Molins-CHA (27-43). cadet femení. CHAVilanova (24-29). aleví masculí mixt nivell 1. Jornada
3. Handbol Salou-CH Amposta 8-8.

HANDBOL CLUB PERELLÓ (22-22)

RESULTATS DE LA JORNADA

Centre Esports Tortosa

Empat valuós

Infantil Masculí. HC Laietà Argentona-CE Tortosa 18-28. Juvenil Masculí. CE
Tortosa-SAFA Horta 28-31. Sembla que els juvenils del club no s’acaben de ficar les
piles i, malgrat tenir el partit encarrilat a cinc minuts del final, les constats pèrdues
de pilotes i errades de joc innecessàries, els van portar a la derrota.
Sènior Masculí. CH Vilanova Hipersimply-CE Tortosa 29-28. Sisena jornada de la
temporada i derrota del sènior del CE Tortosa. La primera part va estar molt igualada amb petites diferències per part dels dos equips. El resultat de 15-18 al descans
deixava als tortosins per dalt al marcador. La represa va tenir un inici fulgurant dels
locals amb un parcial de 3-0. El partit va seguir obert i igualat i en la seua recta final,
els ebrencs, desesperats, van provar d’eixamplar la diferència al marcador, però tot
va ser inútil, fins i tot va acabar passant factura i amb gran precipitació en els llançaments i molta mala sort visitant, els locals van acabar posant-se per dalt i finalment
guanyar el partit. La setmana vinent els ebrencs rebran el C.H. Vendrell.

Empat del sènior de
l’Handbol Club Perelló a
Vilanova del Cami (22-22,
parcial 13-10). “Hem anat
a remolc durant tot el partit,
però al final hem aconseguit igualar el marcador.
Cal destacar la participació
de totes les jugadores al partit. 1 punt molt valuós, continuem vuitenes a la classificació”. Demà, tarde intensa
amb presentació dels equips al pavelló perellonenc
(17.15 h). Abans jugarà l’aleví contra la Llagosta.
Després, el cadet rebrà el Vilanova i a les 20 h, les
sèniors jugaran contra el Gavà.

4A CATALANA. DESCANSA EN LA PROPERA JORNADA

FUTBOL BASE

El Flix és líder en solitari
La calamarsa va impedir
que es pugués disputar el
partit Perelló-Camarles. El
Tivenys-Ginestar, va començar a Bítem però es va
ajornar al minut 7. La directiva del Tivenys, tal com
estava el dia, ja va prevenir
per poder jugar a Bítem.
Però la tempesta va acabar
generant la suspensió. Sí
que es va poder disputar el
partit Catalònia-Xerta que
va acabar amb golejada local per 6-1. D’altra banda,
el Flix va guanyar a la Fatarella per 1-5 i és líder en
solitari, per l’empat entre
Ascó i Amposta (1-1). Partit molt disputat i obert.
Marcos, avançada la represa, va fer l’1-0. L’Ascó
va poder decidir però

l’Amposta va reaccionar i
va tenir opcions, empatant
en afegit amb un gol de
Sergi, que va pentinar una
falta que va traure Batalla.
L’Ebre Escola es va veure
sorprès per un Deltebre
que fora de casa és letal
(0-2). Segons Eulogio, de
l’Ebre Escola, “resultat totalment injust. A la primera
meitat, amb el vent, el
partit va ser molt travat,
en general. A la segona
meitat vam anar a buscar
la victòria, amb convicció, i
tenint ocasions clares, que
va evitar el seu porter. Ens
vam abocar, sobre tot en el
darrer quart d’hora. Però
enlloc de l’1-0, que era el
més just, va venir al final el
0-1, en la seua única opció.

I després, en afegit, un penal va ser el 0-2. Ells van
comentar que l’empat hagués estat el més just. Però
jo crec que ni l’empat. Mereixiem la victòria. No obstant, el futbol ho té això”.
A la foto, camp del Perelló
dissabte la tarde, ple de
granís.
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CLUB VOLEI
ROQUETES
El sènior masculí va jugar dos partits aquesta
setmana. El partit que
van fer contra el Sant Boi,
era el que havien de recuperar. Van guanyar per
3-0 en parcials (25-18,
25-21 i 25-14). Per altra
banda, el partit que li tocava per la jornada era
contra el Vilafranca verd.
Triomf per 3-0 amb parcials (25-19, 25-13 i 2522). El juvenil masculí, va
rebre a l'Escola Orlandai.
3-1. El cadet masculí, va
rebre al Vallbona Granollers. Van perdre per 1-3
en parcials (24-26, 2325, 25-22 i 22-25).
Per altra banda, els
equips femenins van rebre a l'Igualada. L'equip
juvenil s'imposava per 30 amb parcials (25-12,
25-17 i 25-14). Per contra, el cadet va perdre per
1-3 en parcials (22-25,
25-23, 18-25 i 15-25).
Aprofitant que tots els
equips jugaven a casa, el
club va aprofitar per fer la
presentació.
En la pròxima jornada,
tots els equips es desplaCICLISME. DIUMENGE
cen, excepte el juvenil i
cadet masculí que tornaran a jugar a casa contra
el Mundet i el Castellar
respectivament.
El sènior masculí anirà al
camp del Manresa i les fèmines al del Cecell Lleida.

Derbi rapitenc

Dissabte passat, es van enfrontar, en partit de lliga, dos infantils de la Rapitenca (3-1). Un fet
peculiar perquè s’enfrontaven dos equips del mateix club en competició. Al final, el B va guanyar el C. Els dos equips van fer una pinya abans de començar, simbol d’amistat i promovent els
valors que ha de tenir un partit de futbol base. Foto: Marin Miralles.
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Tercera divisió
Equip
1. Espanyol
2. Ascó
3. Hospitalet
4. S Andreu
5. Vilafranca
6. Prat
7. Terrassa
8. Reus
9. P Mafumet
10. Europa
11. Santfeliuenc
12. Figueres
13. Santboià
14. Horta
15. Castelldefels
16. Palamós
17. Cerdanyola
18. Gavà
19. Granollers
20. Vilassar

Fora de casa
El Masdenverge ha jugat
fora de casa els 10
partits. Demà va a
Roquetes. El següent ja
jugarà al seu camp.

Una formació del Masdenverge, d’aquesta temporada.

Primera catalana

CLASSIFICACIÓ
J GF GC

Equip

Segona catalana

RESULTATS

P

10a jornada, Primera catalana

CLASSIFICACIÓ
J GF GC

Equip

DIVENDRES 10
DE NOVEMBRE
DE 2017

CLASSIFICACIÓ

J
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

G
12
9
9
7
7
6
5
6
6
6
4
5
4
5
3
3
3
3
3
2

P
0
2
3
4
4
4
2
4
4
5
4
7
5
7
7
8
8
9
10
11

GF
32
21
27
21
22
24
23
16
14
18
14
16
11
20
14
14
9
11
10
4

GC
11
13
10
8
17
14
16
12
10
18
12
16
11
22
17
24
22
39
19
30

P
38
30
29
24
24
22
22
22
22
21
18
17
17
17
13
12
12
11
10
7

Santboià-Castelldefels
Palamós-Cerdanyola
Horta-Terrassa
S. Andreu-Gavà
Granollers-Europa
Ascó-Prat
Espanyol-Hospitalet
P. Mafumet--Reus
Vilafranca-Vilassar
Santfeliuenc-Figueres

PRÒXIMA JORNADA
Santboià-Santfeliuenc
Cerdanyola-Vilafranca
Gavà-Horta
Europa-S Andreu
Prat-Granollers
Hospitalet-Ascó (diu 12 h)
Castelldefels-Vilassar
Figueres-P Mafumet
Reus-Espanyol
Terrassa-Palamós

Tercera catalana

RESULTATS

P

E
2
3
2
3
3
4
7
4
4
3
6
2
5
2
4
3
3
2
1
1

RESULTATS

14a jornada, Tercera divisió

Equip

10a jornada, Segona catalana

CLASSIFICACIÓ
J GF GC

10a jornada, Segona catalana

10 27

8 23

Alpicat-Martinenc

1-1

1. Amposta

10 18 11 20

2. S Cristobal

10 22 13 19

Andorra-Balaguer

1-1

2. Ulldecona

10 19 14 20

Catalònia-Roda Berà

4-2

2. Móra Nova

10 46 13 27

Pinell-Ampolla

1-5

3. Almacelles

10 20 11 19

Tortosa-U Bellvitge

1-1

3. Cambrils U

10 21 10 19

Vendrell-Cambrils U

1-1

3. Aldeana

10 20 13 21

Godall-Olimpic

3-2

Canonja-Reddis

1-3

4. Rem Bítem

10 20 12 19

S Jaume-M Nova

0-5

Torreforta-la Sénia

2-0

5. Alcanar

10 29 16 17

Alcanar-Vilalba

4-0

Ulldecona-Hospitalet

1-1

6. J i Maria

9 15 20 16

Corbera-R Bítem

1-0

Camarles-Torredembarra

7-2

S. Bàrbara-Arnes

3-4

Ametlla-J i Maria

sus

Perelló-Roquetenc

sus

5. Viladecans

10 12

6. Sants

Lleida-S Cristobal

7 18

Rapitenca-Sants

8 17

10 10 13 17

7. Igualada

10 13 13 15

8. Borges Blanques

9 12 13 15

9. S Ildefons

10 16 11 14

10. Lleida

10 18 20 14

1-5
0-1

Valls-V Alegre

1-3

Vilaseca-Borges B

1-3

Igualada-Almacelles

3-2

S Ildefons-Viladecans

0-1

PRÒXIMA JORNADA

4 13

U. Bellvitge-Lleida

12. Vista Alegre

10 16 13 13

S Cristobal-Alpicat

13. Balaguer

10 15 17 12

11. Andorra

8

9

Martinenc-Andorra
Sants-S Ildefons

14. Rapitenca

10

8 12 11

4. Gandesa

10 22 14 19

5. Reddis

10 20 12 19

6. Vendrell

10 17 12 19

7. Camarles

10 27 14 18

8. Torreforta

10 17 17 16

9. Canonja

10 14 14 16

10. Torredembarra

10 14 17 14

la Cava-Amposta

PRÒXIMA JORNADA

10

16. Tortosa

8 17

10 10 27

17. U Bellvitge
18. Valls

10 20 13 13

12. Pobla Mafumet

10 16 19 12

Reddis-Gandesa (17h)

13. Roda Berà

10 12 16 12

Diumenge

15. Catalònia

10 13 21 10
10 14 24 10

Morell-Vendrell (17h)

4

Viladecans-Valls

9

7 16

3

Balaguer-Igualada

GF GC
36

Vilaseca-Tortosa (diu 17h)

9 20

CLASSIFICACIÓ

1. Flix

6

8

16. la Cava
17. Hospitalet

10 11 32

6

18. Morell

10 12 24

4

Femení. Preferent

RESULTATS

Equip

P 8a jornada 4a catalana
21 Tivenys-Ginestar 0-0 sus 7’

CLASSIFICACIÓ

1. S Pere

GF GC
42

5

P

8a jornada

2-0

20 Pontenc-F At. Vilafranca

18

5

19 Batea-Rapitenca

sus

3. Amposta

20

12

17 Perelló-Camarles

sus

4. Deltebre

19

12

15 Catalònia-Xerta

6-1

5. Rapitenca

34

11

13 Fatarella-Flix

1-5

9

9

12 Ascó-Amposta

1-1

7. Tivenys

19

15

10 Ebre Escola-Deltebre

8. Fatarella

12

14

10

9. Catalònia

16

20

9

10. Camarles

11

10

8

4-0

14 Estartit-Porqueres

0-0

4

14 S Pere-S Gabriel

4-0

8

13 S Cugat-Tortosa E

sus

19

7

3. S. Gabriel

19

13

4. S Cugat

9

5. Estartit

11

6. S Andreu

6. Ebre Escola

17 Vic-Sabadell

2. Vic

7. Pontenc

15
19

13
16

13 Fontsanta-S Andreu
12 AEM-Cerdanyola

PRÒXIMA JORNADA

9. Porqueres

16
13

15

6

12

11

10. Fontsanta

12

13

11

11. AEM

11

13

9

1-1

12. Molins

22

14

8

13. F At Vilafranca

18

22

7

7

12

7

PRÒXIMA JORNADA

2-0

14

29

Diumenge

5
Fatarella-Catalònia (15.30h)

13. Perelló

3

15

3

14. Xerta

11

26

2

Ginestar-Batea (16h)

15. Benissanet

5

31

0

Rapitenca-Ascó (17h)

10 16 27 11

12. S. Bàrbara

10 20 18 10

PRÒXIMA JORNADA
Dissabte

Roquetenc-Masdenv. (16.30h)

9 13 19 10
10 10 28

9

la Sénia-Roda Berà (12h)

15. Olimpic

10 21 25

7

Hospitalet-Pobla (16h)

l’Ametlla-S Jaume (17h)
Diumenge
J i Maria-Olimpic (11.45h)
Vilalba-S. Bàrbara (15.15h)
Arnes-Perelló (16h)
Ampolla-Corbera (16h)
R Bítem-Godall (16h)
Aldeana-Pinell (16.30h)

16. Corbera

10 11 18

7

17. Masdenverge

10 15 36

5

18. Vilalba

10 10 25

3

Batea-Catalònia (16.30h)
Torredembarra-la Cava (17h)
Amposta-Ulldecona (17h)

Equip

CLASSIFICACIÓ

GF GC
26

12

Veterans

RESULTATS

Equip

P 5a jornada

12 Gandesa-J i Maria

CLASSIFICACIÓ

GF GC

P

1. Vinaròs

25

7

15

2. Roquetenc

16

4

15

3. Alcanar

23

8

13

3-4

15. Tortosa Ebre
16. E Planadeu

Cerdanyola-Fonsanta

14

27

2

S Andreu-Vic

19

10

9

7. Tortosa

17

22

9

8. Ametlla

12

10

8

9. Aldeana

7

9

6

10. Canareu

11

18

6

Aldeana-S Jaume

11. J i Maria

11

21

4

Catalònia-Alcanar

9

25

3

11

17

3

14. Perelló

9

28

3

Canareu-Amposta

15. S. Jaume

4

11

3

Perelló-Rapitenca

15

8 Alcanar-Ulldecona

14
15

7
6

6

14

4

7

3-1

6. Amposta

9. Olimpic

12. Pardinyes

Delta de l’Ebre-Perelló

10

PRÒXIMA JORNADA

S Jaume-Ascó

7-3

6

3

Ginestar-la Plana

19
24

1
1

Vinaròs-Roquetenc

Ulldecona-Tortosa

Ulldecona-Tortosa E

Arnes-Alcanar

PRÒXIMA JORNADA
Ametlla-Delta de l’Ebre

Jesús i Maria descansa

F At Vilafranca-S Cugat

3

6-1

15

13. Catalònia

58

Rapitenca-Canareu

17

12. Delta de l’Ebre

5

2-5

5. Ulldecona

6

5

Amposta-Ulldecona

sus

8

11. Tortosa Ebre

1-2

10 Ascó-Olimpic

6

8

Alcanar-Aldeana
13

8. Arnes

10. Ascó

4-3

12

S Pere-Molins
Planadeu-Pontenc

Tortosa-J i Maria

9

Sabadell-Estartit

14. Sabadell

sus

23

17

16

Roquetenc-Catalònia

4. Rapitenca

4. J i Maria

7. Gandesa

1-1

0-2

15

6

S Jaume-Ametlla

10 Pardinyes-Arnes

3. La Plana

6. Ginestar

descansava

10

9

25

Vinaròs,

2-8

22

5. S Jaume

RESULTATS

6a jornada

12 Tortosa E-S Jaume

2. Ulldecona

Olimpic-Gandesa

Camarles-Benissanet
(16.15h)

11. Arnes

S Gabriel-Porqueres
Tortosa E-AEM (dis 17h)

Xerta-Tivenys (15.15h)

12. Ginestar

9 13 13 12

1-3

11 Molins-E Planadeu

Dissabte

Amposta-Ebre Escola (18h)

20

10. Perelló

14. Pinell

Deltebre-Perelló (16h)

10

9 17 19 14

0-2

8. Cerdanyola

11. Batea

9. Roquetenc

13. Ametlla

Cambrils U-Canonja (12h)

1. Alcanar
2. Ascó

10 20 18 14

Móra la Nova-Alcanar (16.30h)

Femení 7 Ebre

RESULTATS

8. Godall

5-2

Torreforta-Camarles (12h)

Borges Blanques-V Alegre

10

Quarta Catalana
Equip

7

10 11 15 15

Aldeana-Masdenverge

Dissabte

Almacelles-Rapitenca (diu 16h)

15. Vilaseca

7. S Jaume
1-1

11. la Sénia

10 15 18 10

6 30

2-2

Gandesa-Batea

14. Batea

10 34

P

1. Martinenc

10 11

1. Ampolla

RESULTATS

P Mafumet-Morell

4. Alpicat

2-2

1-0
2-0
2-4
5-0
1-2
2-1
2-1
1-0
3-0
0-0
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Equip de la setmana

JOAQUIN CELMA

ESPORTS

diarimés
ebre

L’EQUIP TITULAR
DE LA JORNADA

C.F. CAMARLES

CARLOS (Catalònia)

Moha (Ulldecona)

PLATERO (Corbera)

DIDAC (Aldeana)

CANALDA (Godall)

Top Secret

*És un gran Top Secret, que no vaig a desvetllar però un equip d'aquestes comarques pot
donar una bomba en els següents mesos i serà sorprenent. Però potser no explota.
*Desfeta al futbol de la província: a la 1a catalana entre Rapitenca, Vilaseca, Valls i Tortosa
de 39 partits n’han guanyat només 5.
*El Tortosa ha marcat més gols que la Rapitenca. Aquest equip només ha guanyat tres partits
i per la mínima. No em convenç en aquesta campanya. German fou destituït ahir.
*Gran partit del juvenil Àlex, de la Cava. I Gerard porter del Camarles va marcar el seu primer
gol, amb l'ajuda del vent.
*Barça, Cubelles, Ampolla i Catllar són els únics equips que han guanyat tots els partits, fins
a la tercera catalana del futbol català.
*El Vilalba es va presentar a Alcanar amb 11 jugadors i un porter. I al minut 15 es va lesionar
el porter Gasparin. I es va haver de posar el jugador Roger Aubanell. L'equip va aguantar el
zero a la porteria, fins al minut 49.
*Darrer any, l’Ascó només tenia un killer, Victor Bertomeu, que va marcar 11 gols. En aquesta
ja en porta 5. A més, hi ha més killers a l’equip: Sergi Moreno i Cheikn. En la lliga anterior 9
jugadors van marcar gol. Ara, en 13 jornades, 8 ho han fet.
*Un ensurt dissabte a la Santa Creu de Jesús. Carlitos el porter es va lesionar i fou traslladat
en ambulància. Va entrar de porter el membre del cos tècnic, Marcos, després de 7 anys sense
jugar, quan es va lesionar amb els lligaments creuats trencats. L'anècdota és que Carlitos va
xocar fortuitament amb el jugador del Roda Miguel Contreras, excompany seu al Nàstic.
*Cantó va presentar la dimissió al S. Bàrbara. Ja estava qüestionat abans de renovar. Gran
persona Roberto i molta sort.
*Angel Sánchez, exjugador de la Cava, Amposta, Tortosa, R-Bitem i Ulldecona, tindrà com a
següent destinació Godall, el seu poble. Al febrer podrà jugar.
*Després de tretze anys, Miquel Pérez va deixar el càrrec com a president. Un “gentleman"
a l’Ascó. Creu que és moment per donar pas a una nova etapa. Ha portat al club al més alt
amb les fusions i adquirint la plaça del Benavent. L’Ascó fou campió de la Tercera divisió.

ÀLEX CLÚA (Móra la Nova)

VÍCTOR PANISELLO (Arnes)

ALEIX (Camarles)

ISMAIL (Alcanar)

REGOLF (Ampolla)

JOEL MARIGOT (Batea)

Foto superior: els jugadors ebrencs de l’Ascó (Roger, Marc, José Ramon i Víctor
Bertomeu). Baix, els gladiadors de l’Ampolla: Samu, Gallego i Ramírez.
A la foto de l’esquerra, plantilla del Godall.
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LI AGRADARIA CONÈIXER A RONALDINHO

El ‘Romariet’ de l’Ebre
AVUI: CRISTIAN ARASA, JUGADOR DEL CF MASDENVERGE

Pregunta: Tens cap
malnom?
Resposta:
Sí,
‘Romariet’.
P: Qui t’ha donat més
suport en el futbol?
R: El meu pare i la
meva mare.
P: El teu lema a la
vida?
R: La única cosa que
et limita de fer el que
vulgues en la vida ets
tu mateix.
P: Has plorat en algun
partit de futbol?
R: Si, una vegada en
la lliga passada, quan
vaig tindre l’oportunitat de dedicar-li el gol
al meu amic Manel
Constantino Forné,
portant les seves espinilleres, no va ser fácil
jugar aquell dia.
P: Explica’ns una
anècdota de la teva
etapa futbolística.
R: Des de ben petit
que tinc la ‘mala costum’ de tirar molts de
canyos tant a l’entrenament com als partits i un dia un entrenador em va dir:
Cristian, mentres l’equip entrena agafa
una pilota i ves a
Masdenverge
fent
tocs i tirant canyos,
quan arribes ja podràs
tornar a entrenar.
P: Un vici?.
R: Mirar el futbol amb
els amics.
P: Moment màgic del
dia?
R: Al migdia quan faig
un café amb els meus
amics.
P: Què t’hagués agradat ser?
R: Futbolista, mai he
pensat de ser alguna
cosa diferent, de ben
petit ho vaig tindre
clar.
P: Una illa tu sol amb
50 noies. Què faries?
R: Agafar un coco i
organitzar un partit de
futbol, 5 equips de 10

PATROCINAT PER:

i jo de comodin, al gol
canvi d’equip.
P: Ets feliç?
R: He passat per una
experiència personal
complicada i que et
marca. Però, tot i que
costa, s’ha de seguir
endavant. I la veritat
és que quan vius a
Masdenverge tot és
molt més fàcil per ser
feliç.
P: 3 coses que t’agradaria fer i no has
pogut encara?
R: 1. Donar la volta al
món en amics i en una
bona caravana. 2.
Conèixer
a
Ronaldinho. 3. Jugar
al futbol fins els 40
anys.
P: Algú de la teva
família ha jugat al futbol?
R: Sí, el meu pare va
jugar-hi.
P: La teva trajectòria?
R: En els meus tres
anys de juvenil vaig
tindre la sort de jugar
a
Preferent,
a
Nacional i a Divisio
d’Honor.
Primera temporada
d’amateur vaig jugar
al Remolins-Bítem de
Segona
catalana.
Després vaig fitxar
amb l’Amposta a 1a.
Posteriorment
vaig
anar al Jesús Catalònia
5 anys consecutius, 4
a Segona catalana i un
a Tercera. Ara estic
jugant a 3era catalana
amb l’equip del meu
poble,
el
Masdenverge.
P: Per què vas marxar
del Cata?
R: Portava sis anys i
vaig pensar que era el
moment de fer un
canvi i vaig decidir,
una vegada també
vam assolir l’ascens,
que fou un gran
moment, fitxar amb
l’equip del meu poble,
un repte també per a

mi, una vegada s’havia obtingut l’ascens
amb el del Catalònia.
P: La teua experiència
a Jesús?
R: La millor de la
meua vida, no solament per jugar a futbol, també pels tècnics, companys, afició
i en general per tota la
gent de Jesús. Em vaig
sentir molt estimat.
P: Els teus millors
entrenadors?
R: Guillermo camarero
(pare i fill), Videllet,
Nacho Pérez, Enric
Alaixendri,
Toni
Sánchez, Nando i
Òscar Rumense.
P: El millor record d’un
entrenador?
R: Quan en 16 anys

Sergi Domènech em
va fer debutar al primer equip del Tortosa
com a titular, a la
Primera catalana.
P: T’agrada entrenar?
R: Sí, sempre que no
hi hagi Champions.
P: Quin és el millor
jugador amb qui has
jugat?
R: David Cosido,
Mauri i Javi Asin.
P: El millor consell que
t’ha donat mai un
entrenador?
R: Treballa sempre dur
i quan les coses no
vagin bé, treballa el
doble.
P: La frase que mai
oblidaràs que et va dir
un entrenador?
R: De juvenil vam anar

a jugar al camp del
Barça i el mister ens va
dir: avui guanyarem
aquí però teniu clar
que correrem com a
pollastres sense cap i
així va ser, vam guanyar 0 a 1.
P: Per què creus que
els entrenadors confien poc amb els nois
joves?
R: Perquè el més
important del futbol
és el cap i els jòvens
amb qualitat no solen
tindre’l molt bé.
P: Si un nen se t’acosta i et demana un consell, què li diries?
R: Escolta la gent més
veterana i, sobre tot,
sigues feliç fent tot el
que t’agrada.

P: Si haguessis de
definir futbol, què
diries?
R: Significa gairebé
tota la meua vida, des
que tinc 5 anys fins
ara no ho he dixat de
fer mai, setmana rerasemana.
P: Què és el que t’ha
aportat el futbol?.
R: Moltes amistats i
sobre tot el significat
d’ajudar i ser solidari
amb un col.lectiu.
P: Quin ritual segueixes abans d’un partit?
R: Sempre sortir l’últim al camp, tant en
un partit com en un
entrenament.
P: Compta’m alguna
anècdota que hagi
succeit en un descans
d’un partit?
R: Fa molts anys, un
partit que ens va costar molt a la primera
part, vam entrar al
vestuari
guanyant
però
cansats
de
córrer. El mister es va
fumar 3 cigarrets en
un vestidor de 3m
quadrats i vam acabar
perdent, marejats, en
14 anys.
P: Si t’insulten en un
partit, t’animes més?
R: Si, personalment,
que em peguen patades o m’insulten em
dóna més forces.
P: Quan es perd, com
millora el teu estat
d’ànim?
R: Amb els amics o
mirant una bona
pel.lícula.
Al
dia
següent ja s’ha de
pensar en el proper
partit.
P: El partit que mai
oblidaràs?
R: Sense dubte el que
vam jugar el Catalònia
contra el Falset en què
vam muntar a Segona
i també, de retruc, va
muntar
el
Masdenverge
a
Quarta. Necessitava la

XX
By: Joaquin Celma
By: Joaquin Celma

victòria del Jesús. Vaig
tenir la sort de marcar
el gol de la victòria
jesusenca. Tot plegat
va ser molt bonic. Fou
emocionant
veure
dues aficions, del
Catalònia
i
del
Masdenverge, animant-nos, les dos unides amb el mateix
objectiu. Mirar la graderia i veure tota la
gent que hi havia del
Catalònia i els de
Masdenverge amb la
samarreta arlequinada
de l’equip és una
imatge que no se m’oblidarà mai. Amb l’afegit, per a mi, que
jugava
amb
el
Catalònia i que sóc del
Masdenverge.
P: I el partit més
calent?
R: Va ser un Tortosa
Cambrils de juvenils
va haver de vindre la
policía i alguns vam
acabar al jutjat.
P: Què és el més
humà que has viscut
en un terreny de joc?.
R: Qualsevol minut de
silenci en record de la
gent bona del món del
futbol.
P: Hi ha secrets per
tirar penals?
R: Si, estar segur que
marcaràs gol, és el
millor secret.
P: Alguna anècdota
amb un àrbitre?
R: Sí, al camp de la
Canonja l’àbitre em va
dir: no tires més canyos no voldria expulsar a més gent de la
Canonja.

PROPER:

ÀNGEL RANGEL
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VALORACIÓ
El moniato el
tenim associat a
la festa de la
Castanyada,
caldria
però
incloure'l dins de
la nostra dieta,
especialment a
la tardor. Aporta
molts de beneficis pel que fa a
l'aparell digestiu, del sistema immunitari i també per la
vista. Us recomano escollir les varietats més
ataronjades, són les que contenen més
betacarotens.De la recepta podeu canviar
la nata líquida per llet semidesnatada, per
un tema de greixos. També podeu disminuir la quantitat de sucre pel gust dolç
característic del moniato, tot i que la recepta no en porta en excés.
M'encanta la selecció de les espècies de la
recepta, tant a nivell nutricional, riques en
antioxidants i acceleren el metabolisme, i a
nivell culinari, equilibren el gust dolç.

PASTÍS DE MONIATO
AMB ESPÈCIES

INGREDIENTS
·
·
·
·
·
·
·
·
·

500 gr de moniato (pesat un cop cuit i pelat)
50 gr de sucre morè
3 ous
100 ml de nata líquida
1 culleradeta de postres de canyella en pols
½ culleradeta de postres de cardamom en pols
½ culleradeta de postres de gingebre en pols
½ culleradeta d'oli d'oliva
1 cullerada de sucre glaç per decorar

PREPARACIÓ:

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

Posem els moniatos en una cassola, cobrir-los amb aigua
freda i posar-la al foc baixet (es necessita mig quilo de moniatos, així que n'hem posat un parell de grans a coure per
si de cas, ja que seran pesats un cop estiguin cuits i sense
pell). Deixem els moniatos al foc fins que estiguin cuits
(més o menys una mitja hora; anar punxant amb un ganivet, quan estiguin llestos el ganivet els travessa sense difi-

cultat). Un cop cuits, apagar el foc, escórrer i deixar refredar
una mica per no cremar-se en pelar-los. Pelem els moniatos
a poc a poc amb un ganivet i els pesem cuits i pelats. Es necessita mig quilo. Posem en un bol els moniatos pelats i
trossejar una mica amb una forquilla i un ganivet i els acabem de triturar amb un minipimer. Reservar. Encenem el
forn perquè es vagi preescalfant, dalt i baix a 175 º C. Posem en un altre bol els tres ous i el sucre morè i ho batem
amb les varetes manuals fins que estigui ben lligat. Afegim
la nata líquida al bol anterior i seguir batent amb les varetes
fins que s'integri. Afegim els moniatos triturats i removem
fins que lligui tot bé. Afegim la canyella i seguim remenant
fins que quedi ben integrada. Afegim el cardamom i seguim remenant fins que s'integri bé i finalment afegim el
gingebre i continuem remenant fins que quedi ben integrat. Pinzellem una mica la base del motlle rodó amb l'oli
d'oliva perquè no s'enganxi el pastís al fons. Si voleu que el
pastís quedi més alta podeu fer servir un motlle de diàmetre
més petit o bé un motlle allargat. Aboquem la barreja al
motlle i el fiquem al forn durant 40 minuts (vigilar de tant
en tant perquè no es cremi per sobre, si passa baixar la temperatura i posar la calor només per baix). Un cop cuit el desemmotllem amb cura i escampem sucre glaç per sobre
amb l'ajuda d'un colador. Bon profit!
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Àries

Balança

20/3 al 19/4

22/9 al 22/10
És probable que certes converses amb la
teva parella et facin replantejar-te les coses
des del començament . Respecte a la teva
salut; vés amb compte amb les dietes inadequades o amb el consum de fàrmacs.

Taure

Escorpí

20/4 al 19/5

22/10 al 21/11
Perquè tot et funcioni bé en l’amor deixa’t
portar per la qual cosa sents i es el més
natural possible. Respecte a la teva salut;
Mercuri i el Sol transitant per la teva casa
dotze assenyalen un temps de neteja.

Bessons

Sagitari

20/5 al 21/6

21/11 al 21/12

Temes com llibertat i independència tindran
un nou sentit per a tu, les teves experiències
sentimentals poden ser enriquidores . No
deixis que res aliè als teus interessos pugui
entorpir la bona marxa de la teva vida.

Aprendràs dels sentiments propis i aliens,
una cosa que a curt termini resultarà molt
positiva en la teva vida sentimental . Et trobes perfecte de salut. La teva vitalitat és
molt forta i els teus bioritmes en alça.

Cranc

Capricorn

22/6 al 21/7

21/12 al 19/01

PASSATEMPS

SECCIÓ PATROCINADA PER:

Estàs en un moment ideal per construir coses
en comú amb la teva parella. En qüestió de salut
,si t’esforces només 20 minuts al dia fent esport
de seguida agafaràs una forma física òptima.

En assumptes d’amor intentaràs donar regna
solta a les teves fantasies . Respecte a la
teva salut has de ser el més objectiu possible. Cuida’t i evita cometre imprudències,
la teva salut ho agrairà.

MÉS EBRE RECOMANA

SECCIÓ PATROCINADA PER:

L’horòscop

Avui pots viure certa tensió amb la teva parella ,
potser per no explicar els teus plans amb antelació . Respecte a la teva salut; els ronyons i la
zona lumbar poden ser objecte d’inflamacions.
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SOLUCIÓ

HERPETOLOGIA

El factor sort t’arriba a través de la parella,
els contactes socials o els amics , així
doncs , és el moment ideal per potenciar la
teva vida social. Salut; un bon massatge et
reportarà el tònic que estàs buscant.

Lleó

Aquari

22/7 al 22/8

20/1 al 18/2

Mart transitant per la teva casa quatre et
recomana tenir una mica més d’habilitat i tacte
referent a les teves relacions familiars . El
millor és que pensis en la teva felicitat deixant
que sigui el sentit comú el que et guií.

Avui et ve de gust passar un dia amb la teva
parella alegre i tranquil alhora , sense viure
cap tipus de problema. Respecte a la teva
salut no has de deixar que la mandra s’imposi en la teva vida.

Verge

Peixos

23/8 al 21/9

19/2 al 20/3

D’alguna forma la teva història d’amor l’estàs
portant al teu terreny . Sentiràs que afines
amb més precisió . Salut: és important que
t’oblidis de les aparences . És millor estar sa
per dins que aparentar-ho per fora .

Avui vols viure experiències de tipus amorós
que trenquin amb l’establert . Respecte a la
teva salut, has d’evitar que el teu cos engreixi de forma gradual . En assumptes econòmics , preocupa’t per les teves despeses.

TELÈFONS D’INTERÈS:

Emergències

·

Mossos

d’Esquadra

·

Bombers

·

Urgències

(Ambulàncies)
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VARISÑ

RELAXÑ

Busco persona entendida en sellos
de correos para montar una filatelia en Amposta
Dispongo de sellos desde el año 1965 hasta
hoy en día, teniendo montadas una colección
de bloques de 4 y otra de 1 sello. Aparte
tengo otras cosas de colección

I nt e r es a do s ll am a r al t e lf .

630519242
pr e gu n t ar p or e l S r . Mar g al e f.
LLOGUER
PÀRQUING
PLAÇA ESTADI
(FERRERIESTORTOSA)
639 594 527

COMPRO
PÀRQUING
“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527
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

TREBALLÑ
TÈCNICS TITULATS EN
JARDINERIA
- Podes, gespa, escarificacions, control de plagues
(palmeres i altres), optimització del reg, rocalles, etc...

PRESSUPOSTOS DE
NOVA CREACIÓ DEL
SEU JARDÍ I/O MANTENIMENT SENSE
COMPROMÍS
Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadèmica, 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

-JOGUINES
ANTIGUES?

Compro
Escalèxtric

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

877 180 170
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

DOTADOS

PASSO A RECOLLIR
PAGO EN EFECTIU

Màxima serietat.
tlf: 686 979 513
Pere

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

SERVEISÑ

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

CHICOS
CACHONDOS

tractors, cotxes,
4x4, furgonetes...
i tot tipus de
maquinària
· No importa l'any ni
l'estat

tlf: 699 640 547

Tlf. 664 149 258

Somos dos chicos
de compañía

No importa estat, ni antiguitat. Cotxes, recanvis,
pistes circuits sencers.

Contesto WhatsApp i
E-mail.

MASAJES
RELAJANTES
COMPLETO 20€
DISCRETO
INDEPENDIENTE

COMPRO

florestajardi@hotmail.es

PUBLICITAT
Venc terreny
de taronges,
3 jornals, a Santa Bàrbara
Tel. 628 591 418

-TENS OBLIDADA
ALGUNA COSA
D'ESCALÈXTRIC?

OFERTA
CATALANA
PLANTA DE LUJO

VENC GRANJA DE PORCS
1050 ANIMALS. TERME ALDOVER
(A 3 KM. DELS REGUERS)
TEL. 977 47 40 80
(DE 13H A 14H)

SE BUSCAN FAMILIAS
EN ST. CARLES DE LA RÁPITA
Y L’ AMPOLLA
para acogida de estudiantes extranjeros
entre 14 y 17 años.
ESTANCIAS CORTAS, REMUNERADAS
Y COMPATIBLES CON SU
ACTIVIDAD HABITUAL.

TEL. 661 752 959

XXXL

Tlf. 698 672 930
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24H CATALANA

SALIDAS
A DOMICILIO.
VEHICULO PROPIO.

50€

Tlf. 664 149 258
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Isabel Carrasco

Ignasi Blanch: il·lustrador
Tenir ales per poder emprendre el vol amb força
i a cada moment, com el mite de l'au Fènix
Qui no coneix aquest
roquetenc sempre disposat, a través de les seues
il·lustracions, a plasmar
una dura realitat i transformar-la amb un alé
d'esperança? Es va llicenciar en Belles Arts per la
Universitat de Barcelona,
va viure tres anys a Berlín
on es va especialitzar en
tècniques d'impressió i
gravat
al
centre
Künstlerhaus Bethanien,
amb l'ajut de dues beques
CIRIT de la Generalitat de
Catalunya i, coincidint
amb la caiguda del Mur
de Berlín, fou escollit per
participar en el projecte
internacional "East Side
Gallery", com a únic
representant de l'estat
espanyol. El seu mural
"Paraules d'Amor" fa
ressò i transforma un dels
símbols més coneguts de
la Guerra Freda, el "mur
de la vergonya" segons
els occidentals o el "mur
de protecció antifeixista"
segons els orientals, amb
un aire d'esperança i llibertat.
Ara, ho ha tornat a fer.
Aquest cop a la seua ciutat natal, Roquetes. El
motiu? Un homenatge als
seus conciutadans per
l'actitud pacifica que van
tenir l'1-O i en contra de
la violència que van patir
per defensar el Pavelló
municipal transformat en
col·legi electoral.
Parlem amb Ignasi Blanch.
Més Ebre: El nom del
mural
"Tossudament
Alats", fa referència a la
cançó de Lluís Llach
“Tossudament Alçats”?
"Som aquí, tossudament
alçats, proclamant el nom,
el temps i el lloc que ens
dol i pertany..."
Ignasi Blanch: Exacte, fa
referència a la cançó
"TOSSUDAMENT ALATS"
de Lluís Llach. Una frase
que s'utilitza a moltes de
les manifestacions actuals
del nostre país. En aquest
cas, però, la Ç està entre
parèntesis i així també es
pot llegir "TOSSUDAMENT ALATS" com els
personatges amb ales que

protagonitzen la il·lustració.
ME: I el teu missatge
quin és?
IB: Tenir ales per poder
emprendre el vol amb
força i a cada moment,
com el mite de l'au Fènix.
A moltes de les meves
il·lustracions surten persones amb ales com a símbol
de viatjar, de canvis, com
una mirada positiva a la
vida per a seguir avançant
sempre i amb seguretat.
Un missatge que s'afegeix
al de la placa commemorativa que també es va
penjar el mateix dia. Una
iniciativa sorgida de tota
la gent de Roquetes i de
l'Ajuntament, on s'explica
tot el que es va viure i on
també hi ha un codi QR
per poder veure imatges
dels fets del dia 1-O.
ME: Les figures. Que
representen?
IB: Hi ha dibuixats, una
noia, un noi i una senyora
més gran com a represen-

tació de persones de
diverses edats i gènere. El
dia 1-O a Roquetes estava
gairebé tot el poble i hi
havia gent de diverses
generacions. Aquesta pintura és un homenatge a
tota la gent que va haver
de viure una situació molt
violenta quan només anaven a opinar pacíficament.
Jo vaig ser-hi també per
afegir el meu vot, just
abans de l'arribada de la
guàrdia civil. Sempre hi
haurà un abans i un després des d'aquest dia tan
desafortunat.
ME: Els colors. "Paraules
d'Amor"
(BerlínRoquetes) els tons són
ocres, grisos i negres,
però en aquest mural
incorpores el blau.... Per
què?
IB: L'utilitzo des de la
publicació del llibre Alícia
al país de Meravelles amb
l'editorial La Galera i, des
de llavors, tothom em
parla del blau-Ignasi. Jo
sempre responc de broma

que es tracta d'un blau
ultramar normal barrejat
amb altres colors. De fet
faig unes il·lustracions que
publico setmanalment a la
revista digital de cultura
Catorze.cat, i totes porten
aquest mateix color blau.
M'agrada molt aquest
color i totes les variacions
possibles. Em recorda el
mar i jo sempre acudeixo
a un espai vora el mar per
poder dibuixar en calma.
ME: I ara, que tens entre
mans?

IB: Ara mateix participo
en la Triennal d'il·lustració
de Tallinn (Estònia). Es va
inaugurar fa quatre dies i
hi participo exposant les
il·lustracions originals del
llibre Lady Macbeth de
Mstensk, de N. Leskov i
editat per Nórdica Libros.
A Barcelona, estic creant
el cartell per a un espectacle de poesia basat en l'obra de l'Edgard Allan Poe.
També estic il·lustrant un
llibre que em fa moltíssima il·lusió, es tracta d'un

poema de l'escriptor tortosí Gerard Vergés i crec
que serà un llibre molt
especial. L'editarà Onada
edicions. I molt aviat es
podrà veure a Reus, per
primera vegada, una mostra d'algunes de les meves
il·lustracions a color publicades a diverses editorials.
Una exposició que serà un
petit avançament de la
retrospectiva que es podrà
veure el 2019 a Tallinn,
Estònia.

