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Arriba la primera festa de 
l’any. No hi ha poble de les 
Terres de l'Ebre que no 
celebri la festivitat de Sant 
Antoni Abat. Al voltant del 
17 de gener els municipis
programen un seguit d'acti- 
vitats que tenen molts anys 
de tradició.
I és que durant segles, Sant
Antoni ha estat considerat
protector de tots els animals
útils per a les feines del
camp, i per extensió, 
de les bones collites i dels 
aliments. A la majoria de 
pobles té lloc una missa en 
el seu honor i també la 
benedicció dels animals. 
L’Ebre està de commemora-
ció i el Perelló, en concret,
celebra la seua festa Major.

P3

El Parlament va aprovar ahir demanar al Congrés la competència per celebrar el referèndum
sobiranista. La votació va donar un resultat final de 87 vots a favor -CiU, ERC, ICV i tres dels
crítics del PSC, 43 en contra -PPC, PSC i C's- i les tres abstencions de la CUP. Els tres dipu-
tats ‘critics’ del PSC han estat Marina Geli, Núria Ventura i Joan Ignasi Elena, que  han fet costat
a la petició de transferir la competència per celebrar el referèndum sobiranista i s’han desmar-
cat de la disciplina de vot del seu partit, amb el que això pot comportar. P4

Núria Ventura es desmarca

Terres de l’Ebre. L’Ajuntament de l’Aldea
aprova els pressupostos del 2.104, que per
sisena vegada consecutiva congelen els
impostos. P5

Esports. La Rapitenca, que demà visita el
Figueres, ha anunciat el fitxatge del defensa
central Antonio Dominguez, que estava al
Vilafranca i que va jugar a l’Amposta. P15

Terres de l’Ebre. ‘Bo d’estalvi energètic,
projecte per impulsar l’ús responsable de
l’energia, a Ascó.
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"Vol que Catalunya esdevingui un Estat? En cas afirmatiu, vol que aquest Estat sigui independent?"
9 DE NOVEMBRE DE 2014, CONSULTA DEL REFERÈNFUM DE CATALUNYA

10.000 EXEMPLARS
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

articles de la secció d’opinió
expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa

seus necessàriament.

10.000 exemplars 

OOPPIINNIIÓÓ

26.000 lectors 

Aquesta setmana ha
començat el segon grup de
formació de l’Aula Activa al
Viver d’Empreses Baix Ebre
Innova. El grup està format
per 16 alumnes que, en el
transcurs de 50 hores, opti-
mitzaran i ampliaran les
seves oportunitats d’accés al
mercat de treball mitjançant
estratègies de busca intensi-
va a través de recursos TIC.
Per aconseguir aquest objec-
tiu, el servei compta amb
dos professionals que apor-
ten una atenció personalitza-
da i promouen la col·labora-
ció i la generació d’idees i ini-
ciatives entre els propis par-
ticipants. El servei de l’Aula
Activa del Consell Comarcal
del Baix Ebre consta de qua-
tre grups de treball distri-
buïts depenent del lloc de
procedència dels candidats.
D’aquesta manera, i segons
el municipi de referència, el
servei es realitzar{ a l’ens
comarcal o bé al Viver
d’Empreses Baix Ebre

Innova. L’Aula Activa s’a-
dreça a demandants d’ocu-
pació aturats o treballadors
que volen millorar la situació
laboral i que estan inscrits a
les Oficines de Treball de la
Generalitat de Catalunya.
Aquesta posada en funciona-
ment d’una aula intensiva de
recerca de feina està
finançada amb fons propis
del Consell Comarcal del
Baix Ebre, gràcies a una ges-
tió acurada durant tot l’any
2013, i amb la col·laboració
de la Diputació de
Tarragona.

Consell 
Comarcal del Baix Ebre

El Consell Comarcal del Baix Ebre
inicia el segon grup de l’Aula

Activa

Opinió

Les festes de Sant Antoni Abat són un 
conjunt de celebracions festives que 
tenen lloc al voltant del dia 17 de 
gener, onomàstica d'aquest sant bar- 
but, anomenat Sant Antoni del porquet 
o dels rucs, perquè ha estat durant 
segles el tradicional protector de tots 
els animals útils per a les feines del 
camp. 
La invocació a Sant Antoni està enca- 
minada a obtenir la fertilitat dels ani- 
mals i dels aliments, i la purificació, i 
és hereva de bona part d'antigues 
advocacions precristianes amb idèn- 

tics propòsits. La devoció popular al 
sant es remunta al segle XII i ha gene- 
rat, durant tots aquests anys un bon 
nombre de manifestacions festives. 
Com a patró del gremi dels traginers 
o dels Tonis, el sant beneeix les cava- 
lleries i presideix les cavalcades dels 
Tres Tombs, també anomenades 
Passades o Beneïdes. Són molts els 
municipis de les Terres de l'Ebre, 
Gandesa, Ascó, El Perelló, Alcanar... 
que durant tot el cap de setmana orga- 
nitzen tot un seguit d’activitats per 
celebrar aquesta festivitat.

Editorial

Sant Antoni, dies de celebració

Així és com ens sentim des del club desprès de
patir aquesta tarda (diumenge pel lector)
l’arbitratge del sr. Enric Mensa Morant, si, li diem
senyor per respecte, cosa que ell no ha tingut
aquesta tarda al nostre equip i a
la nostra entitat. No solem escriure comunicats
des del club, però aquest cop veient el que ha
passat aquesta tarda ens sentim obligats a fer-
ho. El CF La Sénia aquest any ha patit modifica-
cions importants en l’estructura del seu
primer equip, equip renovat amb jugadors molt
joves. L’inici ha estat dur, però l’equip
ha estat treballant per millorar setmana a setma-
na i les darreres jornades ens han
acompanyat els resultats. Un equip jove, amb
manca d’experiència en moments del
partit, però amb el màxim sacrifici dels jugadors
que defensen aquest colors.
Avui el nostre equip marxa enfonsat del camp de
l’UE Aldeana, i no per ser mal rebuts ni mal trac-
tats pels jugadors, tècnics i directius locals, ja
que el partit ha transcorregut com qualsevol
altre de la categoria a la que pertanyem, sinó pel
simple fet que aquest senyor, ENRIC MENSA
MORANT, al minut 96, amb 0-1 al marcador, ha
concedit un gol il·legal ja que no ha traspassat la
línia a l’UE Aldeana i a la posterior protesta dels
nostres jugadors ha expulsat a dos jugadors
seniencs sense aquests insultar-los. 
A l’acta consta clarament que el que li han dit és
el següent: Dirigir-se a mi cridant-me dient
"Rectificalo joder arbitro que malo eres" i aga-
fant-me la mà i dient "Mira que tiempo es arbitro".
Dirigir-se a mi cridant-me dient " Ostia puta arbi-
tro que no ha entrado, ya veras, ya. Eres muy
malo". El de ”muy malo”, en raó amics. Els que
han estat al camp ho han vist!!
Aficionats locals que es trobaven a l’alçada de la
jugada han reconegut rient, que la
pilota no havia entrat...El partit, ha durat 98
minuts i 44 segons, instants ens ha fet sentir
importants pensant que estàvem a Londres
jugant a la Premier League que sempre s’allarga.
Avui aquest senyor que xiulava el seu tercer par-
tit a la categoria ens ha enfonsat a
nosaltres, ho ha vist molta gent, delegats arbi-
trals inclosos (esperem que el delegat
que ha estat present i que al finalitzar el partit ha
entrat al vestidor de l’àrbitre durant
20 minuts ho tingui en compte) però senyors,
amb la política que es segueix des del
CTA això ens passarà a molts dels nostres
equips. Senyors del CTA ens diran que els àrbi-
tres estan a l’altura de la categoria a que
pertanyem, que sempre els perjudicats són els
àrbitres... mil i una coses, però creieu

que la política
aquesta de l’edat
que esteu seguint
és la correcta?
Senyors, vostés
volen àrbitres amb
projecció, joves,
però us heu pregun-
tat mai si aquests
estan preparats i
tenen el suficient
nivell i la suficient
experiència per
afrontar certs
moments del partit?
Es poden equivocar, ho sabem, son humans
però senyors, pel bé de la integritat física
d’aquests àrbitres i del futbol amateur en gene-
ral, abans d’enviar-los a partits de
Segona, Tercera, Quarta Catalana..., formeu-los
i assegureu-vos que aquests estan
preparats i formats per arbitrar a aquesta cate-
goria o a qualsevol. Avui en dia, amb els temps
que corren molta gent vol ser àrbitre, però tot-
hom no ho pot ser, i això es feina de vostés... No
tanta joventut, i més àrbitres verdaders amb
experiència i amb la formació necessària que
cada cop n’hi ha menys degut al sistema
que s’està utilitzant. Àrbitres que estaven realit-
zant una bona feina i perden la
motivació per no veure que es compta amb ells
ja que són majors de l’edat que vostés
volen. Sabem que probablement no se’ns escol-
tarà, nosaltres la setmana vinent afrontarem
el partit següent, amb les baixes injustes i amb
l’esperança de tirar el partit endavant
amb pocs efectius, i seguirem lluitant i disfrutant
dels diumenges anant a jugar al
futbol, esperant que la vostra política no ens des-
motivi a nosaltres també.
Per finalitzar s’ha de dir que en cap moment
tenim res en contra dels jugadors, cos
tècnic i directius de la UE Aldeana que s’han
comportat correctament abans, durant i
desprès del partit.

Atentament, 
Junta Directiva
CF LA SÉNIA

Indignats i atracats!!!!

Opinió

Per commemorar la festivitat
de Mossèn Sol, l’associació
Amics dels Josepets de
Tortosa ha preparat una visi-
ta guiada per diferents
espais d’interès de la ciutat
històrica i del nucli antic, i un
esmorzar de germanor als
patis del col·legi Sant Josep.
L’activitat tindrà lloc el matí
del diumenge 26 de gener
de 2014. El punt de trobada
serà a l’aparcament de
l’Institut Cristòfol Despuig
(Camí de Betània, 5) a les
9.00 h. La “ruta Mossèn Sol”
tindrà el següent itinerari:
•Fortí d’Orleans.
•Quarters, Portal de
Tarragona, Baluard de la
Victòria.
•Claustre i capella del con-
vent de Santa Clara, lloc
d’inspiració de Mossèn Sol

per a la fundació de la
Germandat de Sacerdots
Operaris i, posteriorment,
del Col·legi Sant Josep.
•Convent de la Puríssima, on
Mossèn Sol era el confessor
de les religioses concepcio-
nistes.
•Cripta del temple de la
Reparació.
A les 11.00 h està previst
arribar al col·legi Sant
Josep, on es farà un esmor-
zar de germanor. El preu del
tiquet-esmorzar serà de 5
euros i es podrà adquirir el
mateix dia.
Qui ho desitgi, durant el matí
podrà deixar el cotxe gratuï-
tament a l’aparcament de
l’associació Cantaires de
l’Ebre-Delta (plaça Mossèn
Sol).

Ruta Mossèn Sol 
“Amics dels Josepets”

Societat
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AJUNTAMENT DE CAMARLES
BAIX EBRE-TERRES DE L'EBRE

EDICTE

Aprovat prèviament per la Junte de Govern Local de data 29 de novembre de 2013 el projecte presentat per la Sra. Josiane Michellod, consistent en la
construcció en sòl no urbanitzable d'un projecte de conservació i reforma d'un mas existent, a la partrida del Filato, polígon 4,  parcel·la 15, d'aquest
terme municipal, d'acord amb l'establert a l¡article 48 del Dectret Legistatiu 1/2010, de 3 d'agost pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme, i
23.1 b) del Decret 305/2006, de julio, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, s'exposa a informació pública durant el termini de deu dues
naturals més, perquè tots aquells que es considerin afectats per l'obra esmentada pugun efectuar les observacions i les reclamacions que creguin con-
venients. 

Es podrà examinar l'expedient a la secretaria d'aquest ajuntament durant les hores d'oficina de 9 fins a 13,30 hores.

Camarles, 14 de gener de 2014

L'ALCALDE
Joan Curto Querol   

I és que durant segles,
Sant Antoni ha estat consi-
derat protector de tots els
animals útils per a les feines 
del camp, i per extensió, 
de les bones collites i dels 
aliments. A la majoria de 
pobles té lloc una missa en 
el seu honor i també la 

benedicció dels animals. A 
Ascó, la Festa de Sant 
Antoni d'aquest municipi va 
ser declarada festa d'in- 
terès Nacional. Comença 
amb els tradicionals Tres 
Tombs i continua després 
de l'ofici solemne al sant, 
amb les tradicionals corri- 
des, unes espectaculars 
curses de cavalls, matxos i 
rucs, que es repeteixen el 
dies que s'organitza la 
festa. 
Un dels actes més 
rellevants és l'encesa de la 
foguera i la ballada de jotes 
al voltant del foc durant 
tota la nit. Al Perelló és el 
patró del poble, i per tant, 
durant aquests dies se 
celebren les Festes Majors .
Un dels actes  més repre-
sentatius són els 
"Tres Tombs", en el qual hi 

assisteixen nombrosos 
cavalls i carruatges d'arreu 
de la província realitzant 
tres tombs pels carrers del 
poble i finalitzant amb la 
benedicció de tots els ani- 
mals. 
Un altre acte tradicio- 
nal és la "Darrera", que té 
lloc a la plaça de l'església 
i consisteix en la subhasta 
d'una coca, amenitzada 
per la xaranga. Finalment, 
com a acte popular, sem- 
pre té lloc la "Festa del 
Calmant", beguda típica del 
poble elaborada amb rom, 
cafè i sucre. 
A Alcanar 
també hi podem trobar 
balls populars, misses, 
benedicció dels animals, 
trencada d’olles, obres de 
teatre... etc. I així, cada
població ebrenca.

L’Ebre gaudeix de la festivitat de Sant Antoni

Arriba la primera festa de 
l’any. No hi ha poble de les 
Terres de l'Ebre que no 
celebri la festivitat de Sant 
Antoni Abat. Al voltant del 
17 de gener els municipis
programen un seguit d'acti- 
vitats que tenen molts anys 
de tradició.

Municipis del territori estan de festa aquest cap de setmana

La benedicció dels animals, un dels actes més destacats

M.V

ACTUALITAT

Arlet Pinyol Pallarès, és el
nom del primer nadó nascut
aquest 2014 a les Terres de
l´Ebre, que va néixer el 2 de
gener, a les 10.27h. L´Arlet,
que va pesar 3´2 kg, va néi-
xer després d´una cesària
programada a l´Hospital

d´Amposta. Els seus pares,
la Neus Pallarès i en Josep
Pinyol, són veïns del munici-
pi del Perelló i la petita és el
segon fill d'aquesta família,
que enguany creix. La Neus,
mare de la xiqueta, destaca-
va la agradable sorpresa,

tot i que no ho esperaven,
de saber que la seva filla
havia estat la més ràpida en
vindre al món aquest any al
territori. I afegia que per a la
família havia estat un motiu
més d'alegria, i en unes
dates molt especials. L'Arlet

ha nas-
cut entre les festes de Nadal
i les Festes Majors del
Perelló, en motiu de Sant
Antoni.
Com ja és tradicional, el
delegat territorial del
Govern, Xavier Pallarès, va
visitar a la nena i la seva
família a casa seva.
Després de conèixer la nou-
vinguda, el delegat va felici-
tar els pares i va explicar-los
que pel fet de nàixer la pri-
mera de l'any, ell mateix en
serà el padrí honorífic.

Una xiqueta del Perelló, primer
nedó ebrenc de l’any

El delegat territorial del Govern, Xavier Pallarès, va visitar Arlet Pinyol Pallarès 
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L'Ajuntament de Tortosa
aprova una moció a favor de
la consulta del 9-N amb el
suport del 75% dels regidors
CiU, ERC i IC-ET subscriuen
la proposta, que rep els vots
contraris de PSC, PP i PxC
L'Ajuntament de Tortosa ha
aprovat en sessió plenària
una moció conjunta, de CiU,
ERC i IC-ET, expressant el
suport del municipi a la con-
sulta convocada per al pro-
per 9 de novembre, on el
"poble de Catalunya decidirà,
de manera lliure i democràti-
ca, el seu futur col·lectiu".
L'acord ha comptat amb el
suport
dels regidors de CiU, ERC i
IC-ET i els vots negatius del
PSC, PP i PxC. L'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, una
vegada finalitzat el debat, ha
expressat la seva satisfacció

perquè la moció hagi prospe-
rat amb el 75 per
cent dels regidors. Els socia-
listes finalment s'han des-
marcat de l'acord, malgrat
les crides a sumar-s'hi
procedents del mateix alcal-

de, expressades amb ante-
rioritat al Ple, i durant el
debat per part dels porta-
veus signants de la moció.
L'acord mostra el "compro-
mís amb la Generalitat i amb
el Parlament de Catalunya,

representants legítims del
poble català, per tal que
aquesta consulta sigui una
realitat". Així mateix, es fa
una crida a la ciutadania per-
què "participi de manera acti-
va, pacífica i en llibertat, en

aquest acte democràtic,
decidint el seu destí". En la
mateixa sessió plenària s'ha
aprovat per unanimitat una
moció d'ERC, acordada prè-
viament amb CiU, en què es
fa un reconeixement al treball
que està fent l'Ajuntament de
Tortosa, en els últims anys, a
l'hora de dotar amb
desfibril·ladors els equipa-
ments esportius i els pobles
del municipi, i insta a conti-
nuar adquirint-ne i a continuar
formant a personal per al
seu ús. El Ple ha rebutjat qua-
tre mocions i s'ha aprovat la
modificació de l'ordenança
municipal de circulació per
tal d'incorporar a
l'Ajuntament la gestió de l'es-
tacionament en zona blava,
una vegada resolt el contrac-
te amb l'empresa a qui s'ha-
via adjudicat. L'acord s'ha
adoptat amb els vots favora-
bles de CiU, l'abstenció
d'ERC, IC- ET, PP i PxC i el vot
contrari de PSC.

L'Ajuntament de Tortosa aprova 
una moció a favor de la consulta del 9-N 

Amb el suport del 75 % dels regidors. CiU, ERC i IC-ET subscriuen la proposta, que rep els vots contraris de PSC, PP i PxC

ACTUALITAT

El Parlament va aprovar ahir
dijous demanar al Congrés
la competència per celebrar
el referèndum sobiranista,
amb 87 vots a favor, 43 en
contra i les 3 abstencions
de la CUP. 
El ple va debatre la propos-
ta presentada per CiU, ICV,
ERC i la CUP, en la qual es
demanava portar al
Congrés la consulta i dema-
nar el traspàs de la com-
petència. 

La votació va donar un
resultat final de 87 vots a
favor -CiU, ERC, ICV i tres
dels crítics del PSC-, 43 en
contra -PPC, PSC i C's- i les
tres abstencions de la CUP.
Els tres diputats ‘critics’ del
PSC han estat Marina Geli,
Núria Ventura i Joan Ignasi
Elena, que  han fet costat a la
petició de transferir la com-
petència per celebrar el
referèndum sobiranista a tra-
vés del 150.2 de la

Constitució.
"Ens presentàvem a les elec-
cions amb un programa elec-
toral que defensava el dret a
decidir mitjançant una via
legal i acordada, no podem
faltar el compromís amb el
ciutadans", ha explicat Núria
Ventura, després d'haver-se
mostrat visiblement afectada
en els instants posteriors a la
votació.
Marina Geli, Núria Ventura i
Joan Ignasi Elena han anun-

ciat que no renunciaran a
l'escó, tot i que Maurici
Lucena ja els hi ha reclamat
l'acta.  Els tres diputats cri-
tics han tingut suport de
companys presents, entre
altres, l’alcalde de Flix, Marc
Mur.
Ara caldrà veure si es com-
pleix amb l’advertència de
que retirin les actes i com
quedarà la situació. Ventura
a més de diputada és la pri-
mera secretaria de la
Federació del PSC a les
Terres de l'Ebre. 
Pot haver-hi una incertesa en
la  direcció del socialisme
ebrenc. Caldrà esperar per
veure com s’aclareix.

El Parlament aprova demanar 
permís a Madrid

Núria Ventura, Marina Geli i Joan Elena es ‘desmarquen’

El propietari
d'Ambulàncies Baix Ebre, 
Bernardo Coslado García,
va sortir en llibertat provi-
sional sense fiança des-
prés de prestar declaració 
divendres passat als jut-
jats de Reus com a impu-
tat en el cas Innova,
segons van confirmar fons
del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya
(TSJC). El jutge li atribueix
els presumptes delictes
de suborn, tràfic d'influèn-
cies i delicte societari per
contractacions que el grup
de serveis sanitaris
Sagessa, integrat a
Innova, hauria fet amb la
seva empresa. Coslado
García, que no té l'obliga-
ció de presentar-se periò-
dicament als jutjats, sí que 
havia d'entregar el seu
passaport per eitar que
abandoni el territori esta-
tal. 

Les imputacions
en el cas Innova
arriben a l’Ebre

En un breu comunicat, argu-
menta que les raons de la
seua renúncia "no són d'al-
tres que la meua discrepàn-
cia amb la direcció nacional
quant a la seua gestió sobre
el dret a decidir i sobre la lli-
bertat de vot dels diputats
del PSC". La dimissió de
Domínguez també s'ha fet
extensiva a la Federació del
PSC a l'Ebre, on ocupa la
secretaria de Salut.
Domínguez és regidor a l'o-
posició del PSC. Fa unes
setmanes els socialistes ja
van votar a favor de la con-
sulta del 9 de novembre.

Dimiteix el
primer secretari
del PSC a Móra

d'Ebre
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Des des del Gabinet de
Premsa de l'ajuntament de
l'Aldea, es comunica que
el passat 20 de desembre
al Plenari de l’Ajuntament
de l’Aldea es van
aprovar els pressupostos
de l’any 2014 amb el vot
favorable de l’equip de
govern conformat per ERC
(6) i PSC (1) i el vot en con-
tra de CiU (4).
Aquests pressupostos pre-
senten unes línies bàsi-
ques: contenció de la des-
pesa i reforç de la promo-
ció econòmica. 
Es redueixen de nou els

jornals de l’equip de
govern, es redueix la parti-
da de despesa corrent
però no es rebaixa la pro-
posta de serveis.
S’augmenten les partides
de benestar i educació. 
Amb el referent a la promo-
ció econòmica s’aposta

pel desenvolupament d’un
pla estratègic, L’ALDEA
XXI, encaminat a perfilar
línies bàsiques d’atractiu
comercial i de producte
propi i s’instaura una parti-
da de promoció del
comerç local amb una
dotació de 24.000 E, una

altra de promoció de pro-
ductes propis de 21.000 i
el PL’AMET 1 (Pla
d’Empresa i Treball) que al
2013 era de 10.000 E és
substituït pel PL’AMET 2,
amb 30.000 E. 
Es destacable d’aquest
nou pla, la subvenció del

100% de la llicència d’acti-
vitat i la
subvenció de 1.000 E per
treballador contractat.
En quant a les inversions,
els recursos aniran desti-
nats a millorar i remodelar
l’Av. Catalunya, a la instau-
ració i millora dels carrils
bici i camins, dotació de
dos nous parcs infantils,
inversió en estalvi energè-
tic i sobre tot a l’execució
d’un conveni
urbanístic que permetrà
disposar de 49.000 m2
més de sòl públic a dispo-
sició del municipi de
l’Aldea.
Aquest pressupost 2014
reflecteix el sanejament de
la econòmica aldeana (
deute viu zero) i permet
que per sisena vegada
consecutiva l’equip de
govern de l’Aldea congeli
els impostos en compli-
ment del compromís elec-
toral renovat l’any 2011.

L’Aldea aprova els pressupostos del 2014

Els pressupostos per
l'any 2014 van apro-
var-se. 
“Els aldeans i aldeanes
gaudiran de la conge-
lació d'impostos per
sisena vegada conse-
cutiva”.

“Els aldeans i aldeanes gaudiran de la congelació d’impostos per sisena vegada consecutiva”

La zona blava de Móra
d'Ebre abaixa el seu preu
al 50% durant el període
de rebaixes d'hivern, una
mesura que pretén afavo-
rir el comerç local facilitant
l'estacionament dels vehi-
cles als carrers del nucli
urbà a les persones que
visiten la població per anar
de compres. La mesura va
entrar en vigor el passat
divendres dia 10 de gener
i es perllongarà fins al final
del període comercial de
rebaixes d'hivern, el dia 6
de març. D'aquesta mane-
ra, estacionar el vehicle a
la zona blava morenca
costarà mig cèntim el
minut, la mitat de la tarifa
habitual. 
No és la primera vegada
que es tira endavant una
acció d'aquestes caracte-
rístiques. 

La zona blava
de Móra d’Ebre
abaixa la tarifa

L’Ajuntament de Flix i el
Bisbat de Tortosa han sig-
nat un conveni de cessió
gratuïta del terreny ubicat
al carrer del Mercat, per al
seu condicionament com a
zona d'aparcament. 
En representació del
Consistori, ha signat l'alcal-
de de Flix, Marc Mur, i en el
del Bisbat, institució pro-
pietària del terreny, l'arxi-
prest de la Ribera d'Ebre i
Priorat i prevere de Flix,
Miquel Gasulla Martí.
La cessió es fa a precari,
amb una durada de 10
anys prorrogables.
L'Ajuntament de Flix, entre
altres coses, s'obliga a
adequar el terreny cedit a
aparcament lliure i gratuït,
amb la senyalització
corresponent i a fer-se
càrrec del manteniment del
terreny, de la neteja i altres
mesures per tal de mante-
nir-lo en condicions òpti-
mes. Per la seua
banda, el Bisbat  es com-
promet a facilitar tota la
documentació , i designar
quan sigui el moment, un
representant per a la signa-
tura de l'escriptura de
segregació.

Conveni
Ajuntament de
Flix i el Bisbat

de Tortosa

“Aquest Nadal compra al
comerç local”, sota
aquest títol el comerç
local amb la col·laboració
la Regidoria de Comerç
de l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar encetà
una campanya  del 13 de
desembre al 7 gener una
campanya de dinamitza-
ció del teixit comercial
local. Un dels eixos princi-
pals d'aquesta campanya
era el sorteig de 3.000
euros entre els clients
dels comerços que van
participar de la campan-
ya. Aquest sorteig va ser
possible gràcies al esforç
econòmic que van fer els
comerciants per tal de
regalar il·lusió el dia de l'a-
rribada de Reis quan es va
fer el sorteig. Finalment,
entre els 7.500 tiquets
que els comerciants van
posar a disposició dels
seus clients l'afortunada
va ser Teresa Pujol, i el
comerç amb el tiquet
guanyador va ser la botiga
l'Ànfora. 

Per la seva part, el regidor
de Comerç, Albert
Medrano destaca que “ el
més important és que
amb aquesta campanya
nadalenca s'ha mostrat
que el comerç local pot
treballar junt per tirar
endavant”. A més, en el
marc de la campanya
“Aquest Nadal compra al
comerç local” des de
l'Ajuntament es va posar a
disposició dels clients del
comerç local 4.500
tiquets de descompte a
l'aparcament soterrat de
les Escoles Velles, ubicat
al nucli urbà.
D'altra banda, el regidor
de Comerç, Albert
Medrano remarcà que “la
campanya nadalenca és
forma part d'una estratè-
gia a llarg termini que té
com objectiu la dinamitza-
ció del teixit comercial del
municipi”. 
De fet, el dimarts 14 de
gener ja hi va haver una
reunió per tal de seguir
treballant en aquesta fita.

Satisfacció per la  campanya
nadalenca, a l’Ametlla de Mar

La regidoria de Comerç lloa l’esforç 
del Comerç Local

ACTUALITAT
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El Consell Comarcal del Baix
Ebre ha beneficiat enguany
amb 2.500 tiquets de con-
sum a 502 famílies de la
comarca en el que s’anome-
na projecte Tiquet Fresc.
Aquesta iniciativa distribueix
tiquets a bescanviar per
carn, peix, fruita i verdura,
làctis i pa per cobrir les
necessitats bàsiques d’ali-
mentació de la població
amb menys recursos econò-
mics. Els tiquets es distri-
bueixen “amb una periodici-
tat determinada atenent als
criteris objectius marcats
pels professionals dels ser-
veis socials de l’ens comar-
cal”. Entre totes aquestes
famílies s’han repartit tiquets
de consum per un valor total

de 25.000 E.
El president del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Lluís Soler, ha destacat que
“el Tiquet Fresc compleix
una doble vessant ja que, en
primer lloc, es dóna
assistència a totes aquelles
famílies que no tenen recur-
sos per adquirir alimentació
fresca i que, en aquest cas,
suposa un complement a l’a-
limentació bàsica provinent
del banc d’aliments; i, en
segon lloc, dinamitza el petit
comerç local ja que amb el
bescanvi dels tiquets els
botiguers s’asseguren un
ingrés extraordinari”. Els
tiquets s’han pogut intercan-
viar en qualsevol dels 64
establiments adherits a la
campanya.
Més de 26.000Û en
urgències socials
D’altra banda, l’ens comar-

cal també ha fet balanç de la
prestació d’urgències
socials del 2013. En aquest
sentit, més de 115 famílies
s’han vist beneficiades per
estos ajuts. En total, el valor
econòmic de les presta-
cions ha ascendit fins a
26.548ÛE. S’han repartit 20
ajudes per a famílies amb

menors amb risc, 14 per
atenció sanitària, 44 per
cobrir la despesa de submi-
nistraments, 15 en relació
amb l’habitatge i 25 destina-
des a cobrir altres concep-
tes com, per exemple, el
transport.
Col·legi Sant Jordi 
El Consell Comarcal del Baix

Ebre gestiona el serveis de
transport i menjador del
col·legi públic d’educació
especial Sant Jordi, de
Jesús. En aquest sentit, tots
els estudiants del centre, un
total de 58, disposen de
beca menjador, atenent que
es un centre d’educació
especial, i també de trans-
port escolar. 
Amb la finalitat de conèixer
les instal·lacions i el funcio-
nament del seu dia a dia, el
president del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Lluís Soler, el gerent de l’ens
comarcal, Kilian Franch, la
coordinadora de l’àrea de
Foment de la Cohesió Social
i el coordinador del departa-
ment de Serveis Socials han
visitat el col·legi amb la
directora i diferents repre-
sentants del centre. 

El passat 20 de desembre 
Jaume Vilella, Director
General de l'Escola
Internacional del Camp, va
participar com a ponent a
les jornades
TEDxAmposta, una orga-
nització que busca incenti-
var el talent, la creativitat i
compartir les idees més
innovadores.
Les ponències són en stre-
aming i a nivell mundial. En
aquest cas, Vilella va par-
lar del projecte referent i
innovador que és el
Sòcrates Educa.

TED (Technology,
Entertainment and Design)
és una societat de respon-
sabilitat limitada estatuni-
denca que organitza un
conjunt de conferències
seguint el se lema idees
worth spreading ("idees
que val la pena difondre"). 
Ja en el seu primer any de
funcionament l'EIC ha tin-
gut el reconeixement del
col·lectiu noves tecnolo-
gies i s'ha posicionat com
a projecte pilot a nivell
europeu. Aquest primer
curs, ja s'han celebrat

diferents jornades de tre-
ball tant, a les
instal·lacions de l'EIC, per
mostrar a altres escoles el
seu model pedagògic amb
un projecte tecnoeducatiu
capdavanter, com altres
esdeveniments de posada
en comú dels avenços de
les noves tecnologies al
mon educatiu.
L'EIC continuarà durant el
proper curs innovant en
l'aplicació de les noves
tecnologies en el seu
mètode pedagògic. 

Jaume Vilella, ponent al TEDxAmposta

L’Ajuntament de Móra la
Nova ha inclòs dins els
pressupostos del 2014
una partida de 22.700
euros destinats a ajudar a
les empreses establertes
al municipi que contrac-
ten nous treballadors
durant l’any.
Concretament, amb
estos diners el consistori
pagarà el 50% de la segu-
retat social dels nous tre-
balladors contractats
durant el 2014, amb un
màxim de 2.275 euros
per treballador, o en el
cas que no s’arribe a este
import, 12 mesos.
L’objectiu principal d’a-
questa partida pressu-
postària és fomentar l’o-
cupació i donar suport a
les empreses perquè
puguen contractar nous
treballadors. 

Ajudes per
contractar

treballadors,
a Móra la Nova

La colònia de flamencs que
passa l'hivern al delta ha
experimentat enguany un
creixement espectacular,
situant-se en la xifra rècord
de 17.000 exemplars, uns
5.000 més que fa un any.
Aquesta és una de les prime-
res conclusions del cens
d'aus hivernants que elabora
durant aquests dies el parc
natural del delta de l'Ebre
per valorar la situació de les
espècies i l’acollida de la
zona. L'assecament i inunda-
ció d'arrossars per la lluita
contra el caragol poma a
l'hemidelta esquerre conti-
nua concentrant les pobla-
cions al marge dret.

Colònia rècord
de flamencs al
delta de l’Ebre

El Consell Comarcal del Baix Ebre ajuda a més de
500 famílies amb els tiquets de consum

També facilita el transport i menjador escolar als alumnes del Col.legi d’educació especial Sant Jordi de Jesús

És el Director General de la Fundació de l’Escola Internacional del Camp
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L’alcalde d’Ascó, Rafael
Vidal, la directora de
l’Institut Català d’Energia
(ICAEN), Maite Masià, i el
director de l’Agència
Catalana del Consum,
Alfons Conesa, han signat
a Ascó un conveni de
col·laboració per desenvolu-
par el projecte ‘Bo d’estalvi
energètic’, que té per objec-
tiu incentivar l’estalvi i l’efi-
ciència energètica i l’ús d’e-
nergies renovables en
aquest municipi. El projecte
consistirà en un sistema de
comptabilització del con-
sum d’energia familiar que
permetrà premiar a les llars
més eficients amb bons
d’estalvi energètic, que es
podran bescanviar per pro-
ductes en els
comerços del municipi
d’Ascó. Mitjançant el ‘bo
d’estalvi energètic’, l’ajunta-
ment d’Ascó vol reduir la
seva factura energètica i
dedicar aquests recursos a

incentivar l’adopció de bons
hàbits de consum d’energia
per part de les llars del
municipi. D’aquesta mane-
ra, es pretén avançar en l’ús
responsable de l’energia
per part dels ciutadans
d’Ascó, al mateix temps
que es dinamitza el comerç
local i es millora la gestió
energètica de l’ajuntament.
A partir de la signatura del
conveni, es començarà a
treballar tant en la definició
del sistema de monitoratge
del consum de les famílies i
els criteris per transformar
l’estalvi en bons, en el
mecanisme de bescanvi
amb els comerços locals i
també en la identificació de
projectes per assolir estal-
vis d’energia en l’àmbit
municipal.

La dotació econòmica per
al projecte ‘Bo d’estalvi
energètic’ provindrà dels
estalvis que generi l’ajunta-
ment d’Ascó en la seva fac-
tura elèctrica a partir de l’a-
plicació de mesures d’estal-
vi i eficiència energètica en

l’enllumenat públic i en els
edificis municipals o bé a
partir de la posada en
marxa d’instal·lacions d’e-
nergies renovables. L’ICAEN
calcula que, amb l’aplicació
de mesures d’estalvi i efi-
ciència energètica, els ajun-

taments poden reduir més
d’un 40% la seva factura en
l’enllumenat públic i dismi-
nuir entre un 20% i un 40%
la seva despesa energètica
en les dependències munici-
pals.
D’acord amb el conveni, l’a-
juntament d’Ascó serà el
responsable de gestionar el
bo d’estalvi energètic i ela-
borarà un reglament per a
regular la participació de
les del municipi en el projec-
te. Per la seva part, l’ICAEN
s’encarregarà de les labors
d’assessorament en matè-
ria d’estalvi i eficiència
energètica, així com de
prestar suport
tècnic al consistori en l’apli-
cació de tecnologies efi-
cients i innovadores en els
consums energètics munici-
pals i en la contractació de
subministraments energè-
tics. 
L’ACC participarà en el pro-
jecte aportant-hi la definició
d’un model de consum res-
ponsable, sostenible i de
proximitat i aplicant mesu-
res per estimular el consum
local.

‘Bo d’estalvi energètic’, projecte per impulsar 
l’ús responsable de l’energia, a Ascó

El sistema premiarà amb bons les llars més eficients

REDACCIÓ

El ple de l'Ajuntament de
Reinosa va aprovar el pas-
sat mes de setembre, en
sessió extraordinària i per
unanimitat, la concessió
de la Medalla d'Or de la
ciutat a l'Ajuntament de
Deltebre. Així dilluns coinci-
dint amb la commemora-
ció de la festivitat del patró
del municipi, Sant
Sebastià, la Corporació
Municipal de l'Ajuntament
de Reinosa imposarà les
Medalles d'Or de la ciutat,
en un acte que tindrà lloc
al saló de plens a les 11
del matí. 
L'Alcalde de Reinosa, José
Miguel Barrio, farà el lliura-
ment de la màxima distin-
ció que atorga el
Consistori.
Per a l'Alcalde de Deltebre,
José Emilio Bertomeu, és

tota una satisfacció rebre
aquest guardó després
d'haver reactivat la relació
d'agermanament entre les
dues localitats. 
A més de l'Ajuntament de
Deltebre també rebran la
medalla d'Or la Guàrdia
Civil i, a títol pòstum, a
Francisco Fernández-

Cotero i Daniel Mediavilla
de la Hera, tots dos alcal-
des de la localitat. 
Al costat d'aquesta

cerimònia, la jornada festi-
va celebrarà les seves
activitats ja tradicionals,
com són el Concurs

d'Olles Ferroviàries, que
enguany arriba a la XXII
edició i també una missa
en l'Església Parroquial.

Reinosa concedirà la medalla d'or 

de la ciutat a l'Ajuntament de Deltebre

El Consell Comarcal del
Montsià ha rebut una sub-
venció de 141.735 euros
per a la realització del pro-
grama Joves per l’ocupa-
ció. El programa s'adreça
a persones joves desocu-
pades de la comarca,
d'entre 16 i 25 anys, amb
baixa qualificació profes-
sional i amb dèficits for-
matius, és a dir persones
que no disposin del títol
de graduat en l'ESO i per-
sones que, tot i que l'ha-
gin obtingut, no hagin
continuat amb els estudis
postobligatoris. En tot
cas, els joves han d'estar
inscrits com a deman-
dants d'ocupació. Joves
per l'ocupació és un pro-
grama innovador que
combina la realització
d'accions d'orientació,
tutorització i seguiment
individualitzat, formació i
adquisició d'experiència
professional en empre-
ses, per tal de facilitar
la inserció laboral dels
joves desocupats i el seu
retorn al sistema educa-
tiu.

Programa 
Joves per

l’ocupació, al
Montsià

ACTUALITAT

El projecte es finançarà

a partir de la reducció

de la factura energètica

L’alcalde de Reinosa

farà el lliurament de la

màxima distinció que

atorga el Consistori de

la localitat

Dilluns, coincidint amb la commemoració de la festivitat del patró del municipi, Sant Sebastià

Aquest diumenge 19 de
gener, a Tortosa, tindrà
lloc la primera. 
La Plataforma Iniciativa
Animalista (PIA) i
l'Associació Animalista
Libera!, organitzen
aquesta assemblea
oberta i participativa on
intervindran Leonardo
Anselmi, portaveu de la
Plataforma Prou que va
aconseguir l'abolició de
les curses de toros al
Principat de Catalunya i
Jesús Frare, activista
polític i animalista del
País Valencià, per
poder tractar entre
totes les assitents, les
línies d'actuació, les
formes de participació,
propostes, dubtes i via-
bilitat. Segons han
informat des de l’orga-
nització, l’assemblea
està adreçada a perso-
nes de l’Ebre i del
Maestrat i en general “a
tothom que hi estigui
interessat”.

Assemblea per a
partidaris de
l'abolició dels
correbous al

territori
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El dissabte 11 de gener a
les 10 h i dins de la jorna-
da en què va fer-se una
recollida massiva de sig-
natures de la campanya
‘Signa un vot per la inde-
pendència’ organitzada
per l'ANC (Assemblea
Nacional Catalana), els
grups d'ERC i CIU del
consistori aldeà diposita-
ven el seu vot a l'urna ins-
tal·lada al Casal de
Joves. 
A l'Aldea a més del Casal
de Joves es podia dispo-
sar de dos urnes més
situades a l'avinguda
Catalunya i a la Plaça Dr.
Maimó. 

Tret de sortida a la recollida massiva del projecte

Festes de Sant Francesc Gil de Federich

La Banda de Música de la
Unió Filharmònica d'Amposta,
ha estat treballant en un nou
projecte musical: una versió
del Concerto for group and
orchestra que el grup de rock
anglès Deep Purple i la Royal
Orquestra Filharmònica van
interpretar al setembre del
1969 al Royal Albert Hall de

Londres. L'espectacle anirà a
càrrec de la Banda de Música
de la Fila i del grup de rock
integrat per Joan Miró (guita-
rra elèctrica), Pako Recio
(baix elèctric), Josep Jordà
(bateria), Miguel Ángel
Zaragozá (teclats) i Josep
Maria Blanquet (veu) i estarà
dirigit per Carles Royo. 

Tribut a Deep Purple

El musical Mamma Mia ha
venut el 60% de les entrades
de les actuacions de l'1 i 2 de
febrer a l'Auditori de Tortosa.
La companyia Tortosa Arts
Teatrals porta a escena el
musical després d'haver
estrenat espectacles a la
festa del Renaixement de
Tortosa i a la de Le Puy. En
poc més d'una setmana, l'es-
pectacle musical Mamma Mia
ha venut el 60 per cent de les

entrades a la venda de les
actuacions previstes per al
dissabte 1 de febrer (20.30h)
i diumenge 2 de febrer
(18.30h). 
La companyia teatral local
Tortosa Arts Teatrals ha pro-
duït el mític músical amb les
cançons d'Abba, amb l'equip
d'actors i actrius que l'any
passat va representar el
Hamlet a la Festa del
Renaixement.

Musical ‘Mamma Mia’

Allí van tenir lloc els parla-
ments de les diferents per-
sones en representació
l'ANC entre elles Rosa
Alentorn (coordinadora de la
Campanya "Signa un vot") i
Carme Forcadell.
Tortosa va iniciar l'acte
amb una xocolatada prepa-
rada per Tortosa per la
Independència, i l'encesa
d'una estelada a la plaça
Barcelona.
Jesús Mª Tibau i Emigdi
Subirats van llegir uns con-
tes del llibre "22 contes a la
vora de la independència"
del qual en són coautors.
Per part de l'ANC van inter-
venir Manel Alvés, Joan
Esteve, Marcel Guiu repre-

sentants de les nostres
Terres al Secretariat
Nacional i Ferran Civit que
ens van parlar dels cinc pro-
jectes del full de ruta de
l'ANC que s'engegaran
aquest 2014. L'acte es va
tancar amb l'actuació del
grup Xeic
D'entre els projectes "Signa
un vot" amb la recollida mas-
siva de signatures que s'ha
dut a terme el cap de setma-
na passat i que “ha estat un
èxit de participació a les nos-
tres comarques”. Ha comp-
tat amb 54 taules repartides
en 41 poblacions i un total
de 160 apoderats que en el
seu dia van passar per una
jornada de formació.
“Si algú s'ha quedat sense
poder signar que no és pre-
ocupi perquè la campanya
continua, hi ha pobles que
recullen signatures setma-
nalment d'altres ho faran en
una altra recollida massiva
que segurament es preparà
per a la pròxima primavera.
Si voleu saber on podeu sig-
nar consulteu l'agenda
http://signa.assemblea.cat”
.

‘Signa un vot’ ha estat “un èxit de
participació a les nostres comarques”

El tret de sortida a la
recollida massiva del
projecte “Signa un vot”
a les nostres terres es
va donar a Tortosa en
un acte simultani en
diferents poblacions de
Catalunya i amb conne-
xió amb l'Aula Magna
de la Facultat
d'Economia i Empresa
de la Universitat de
Barcelona, per seguir la
presentació de la Via
Catalana 2014, el full de
ruta de l'ANC per aquest
2014.

Els grups d’ERC i CiU de l’Aldea 
signen un vot per la indepència

Dissabte passat, a l’urna instal.lada al Casal de Joves

ACTUALITAT

El regidor de Festes de
l'Ajuntament de Tortosa,
Domingo Tomàs, acompanyat
per Cinta Llasat, presidenta de
l'Associació Sant Francesc Gil
de Federich de Tortosa, i per
Francesc Vallespí, representant
de Càritas Tortosa, ha presen-
tat la que serà la primera edició
de les Festes Solidàries en

honor a Sant Francesc Gil de
Federich, 24 al 26 de gener
amb un programa d'activitats
lúdiques i culturals que volen
donar a conéixer la vida i l'obra
d'aquest sant tortosí i recaptar
fons per als col·lectius més
necessitats de la ciutat a través
de Càritas Tortosa i de Creu
Roja Tortosa.

Segona edició del programa
‘Joves per l'Ocupació 2013
– 2015” ,amb nous mòduls.
Es preveu que al mes de
març els alumnes inicien la
formació. 
El programa té una duració
de 15 mesos. Joves per
l'Ocupació de l'Ajuntament
d'Amposta és un programa
que alterna la formació i el

treball i està adreçat a joves
de 16 a 25 anys inscrits a
l'oficina de treball com a
demandants de feina. 
Si esteu interessats truqueu
al 977-70 40 27 (de 9 a 13
h) o adreceu-vos al baixos
de la biblioteca Sebastià
Joan Arbò, a la Plaça del
Castell d'Amposta.

19ena FESTA DE LA CARXOFA. Diumenge 15 de febrer de
2014. Jornades gastronòmiques de la carxofa. Del 15 de
febrer al 16 de març A partir del 27 de gener es podrà consul-
tar el programa complert de la Festa.
Més informació www.festadelacarxofa.cat 

Actualitat

Mossos d’Esquadra i Policia
Local de Tortosa han detingut
Ana María B.R., de 27 anys,
resident a Valls, i Ivan G.S., de
34 i amb domicili a Tortosa,
acusats de diversos delictes
de robatori amb força. Un veí
, la matinada de dimecres, ha
alertat la policia que li havien
trencat els vidres del cotxe i li
havien pres l’aparell de músi-
ca. Els agents han pogut com-
provar pels voltants que hi
havia més vehicles -cinc- amb
els vidres trencats, instants
abans d’observar dues perso-

nes en actitud sospitosa.
Quan se’ls ha requerit, han
pogut comprovar que un d’ells
portava ferides recents a les
mans, presumiblement causa-
des pels vidres, així com una
llanterna i un tornavís. La seva
parella s’ocupava de vigilar
mentre l’altre cometia el roba-
tori. Traslladats posteriorment
al domicili dels joves, els
agents han recuperat material
divers procedent suposada-
ment d’altres robatoris. Els
detinguts han passat a dispo-
sició del jutge de guàrdia.

Detenció per robatori

Formació de joves a Amposta

Van haver-hi 54
taules repartides en

41 poblacions
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CRAC de la setmana: Genoveva Margalef, Alcaldessa del Perelló
MICHEL VIÑAS

EL PERELLÓ, TRADICIÓ, PASSIÓ I SENTIMENT PER SANT ANTONI

Sant Antoni. Dia de celebra-
ció i devoció a les pobla-
cions ebrenques, i d’arreu
del país i de l’Estat. Però si
hi ha una població del nos-
tre territori que viu espe-
cialment la festivitat de
Sant Antoni aquesta és el
Perelló. Es la festa major.
El seu patró. Dies de festa
i de celebració que es
viuen amb passió i senti-
ment. Ahir dijous a la tarda,
en plena festa del calmant,
un dels actes més relle-
vants i emblemàtics de la
programació festiva pere-
llonenca, parlàvem amb l’al-
caldessa Genoveva
Margalef que enguany
torna a viure la festa major
com a màxim responsable
del consistori. 
Més Ebre: Què tal el cal-
mant...?.
Genoveva Margalef:
...(riu). Molt bé! Es un dels
actes més participatius i la
gent s’hi aboca com està
passant avui (ahir per al lec-
tor). Molt d’ambient i ganes

de viure i gaudir de la festivi-
tat del patró. La veritat és
que és una tradició que es
manté i que perdurarà sem-
pre. I així s’entèn.
ME: Què és el que més des-
tacaria d’aquesta festa
major?.
GM: Penso que tots els
actes són importants i tenen
el seu valor emocional. A
més, la gent els viu intensa-
ment perquè han passat d’u-
nes generacions a les altres,
amb molta participació. El
Perelló és un poble que s’hi
aboca pel que es fa al poble.
I ho demostra. Aquesta festa
del calmant és el reflex. I
d’altres també ho són, com
la dels Tres Tombs, força
arrelada i coneguda. Però jo
destacaria, en general,
sobre tot l’ambient que es
viu i com la gent surt al
carrer i en gaudeix. És senti-
ment perellonenc. Tradició i
emoció que any rera any es
conserva.
ME: Es aviat per fer balanç,
però, nova etapa a l’alcaldia.

GM: Si, només fa dos
mesos. Els acords van ser
aquests i la feina està en tre-
ballar de forma incansable
per dur a terme el que està
començat a través de Ferran
Cid. Hem de seguir la feina
feta i completar el que tení-
em previst. Amb això estem.
ME: ...No és moment de
parlar de feina, i menys a la
festa del calmant. Per aca-
bar, quin missatge envia per
a la gent que vulgui visitar el

Perelló durant aquests dies.

GM: El Perelló és un poble
acollidor, com sempre ho ha
demostrat. Ho és sempre,
però especialment a les fes-
tes que són les primeres de
l’any. Que vinguin al Perelló
que seran ben rebuts i que
gaudiran de l’ambient, de
l’hospitalitat i de la progra-
mació establerta que és per
passar-s’ho força bé al nos-
tre costat. 

“De les festes, en general, 
destacaria l’ambient que es viu i

com la gent del poble surt al carrer.
Es sentiment perellonenc. 

Tradició i emoció que any rera any
es conserva”
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El derbi fou igualat però amb
més intencions de la Pobla que
en els darrers minuts va sen-
tenciar. La Rapitenca, amb el
0-1, al minut 80, va desunflar-
se i va perdre pistonada. La
Pobla va sentencia poc des-
prés amb el 0-2. La Rapitenca
es complica. Es cert que han
hagut canvis respecte la tem-
porada anterior però, a més, hi
ha jugadors que no estan al
nivell de l’any passat. I la planti-
lla és curta. L’amenaça de la
Segona B, amb descensos
catalans, és una evidència. Per
tant, tot i que queda molta, la
situació preocupa. Fernando
Garcia, director esportiu de la
Rapitenca, va manifestar
dilluns a Canal Terres de l’Ebre,
al programa de Michel Viñas,

Minut 91, que el club farà el
possible, dins de les possibili-
tats, “sense estirar més el
braç que la mànega”, per a
buscar incorporacions i
reforçar l’equip. En aquest sen-
tit, pressupostàriament, tot i
les dificultats ja conegudes,
pot haver-hi marge per la baixa
de David López que, per
motius personals marxa a
Barcelona on ha fitxat amb el
Cerdanyola. “Mirarem de fitxar

i tenim quinze dies per poder
fer-ho”, deia Fernando. El pri-
mer fitxatge ja ha arribat: el
central Antonio Dominguez,
(exAmposta i exVilafranca). No
serà el darrer. En qualsevol
cas, de cara el futur i si la situa-
ció esportiva es complica
encara més, amb la possibilitat
d’un descens, va aclarir que
“lluitarem al màxim per salvar
la categoria. Que ningú ho
dubti, però també tenim clar

que un hipotètic descens ens
hauria de fer tocar de peus a
terra. La Primera catalana és
més deficitària que la Tercera
divisió. Llavors, podriem arri-
bar a plantejar al soci, a
l’Assemblea, la possibilitat de
baixar directes a Segona cata-
lana. Hem de ser realistes i, si
baixéssim, la situació ens
podria portar a pendre aques-
ta decisió, si el soci també hi
està d’acord”. La Rapitenca
visita demà dissabte (16.30 h)
el Figueres. Barru i Alexis són
baixa per sanció. L’Ascó, per la
seua part, rebrà el Palamós,
diumenge a les 17 h. Es manté
en zona de promoció d’ascens
tot i la derrota a Vilafranca (2-
1) on mereixia més per les
ocasions. S’haurà de refer.
Manel Delgado és el nou tècnic
vilafranquí després de la desti-
tució del galerenc Delfin. 

La realitat del futur

La Rapitenca va perdre
diumenge passat a casa
contra la Pobla (0-2).
Segona derrota seguida
a la Devesa i cinquena
en la lliga. L’equip s’està
complicant a la taula i ja
es preveuen, dins de les
possibilitats, reaccions. 

TERCERA DIVISIÓ

Un hipotètic descens de la Rapitenca a Primera, poder faria plantejar baixar a Segona directament

M.V.

La Rapitenca va perdre contra la Pobla.

Dominguez (Vilafranca
i que va jugar amb

l’Amposta) fitxa amb la
Rapitenca

Primer fitxatge

L’Amposta juga dos partits seguits a casa, abans de visitar el Jesús i Maria

Tres jornades claus pels dos equips ebrencs
PRIMERA CATALANA

L’Amposta va perdre diu-
menge al camp del Vilanova
(2-1) i segueix sense enlairar-
se a la taula.  Tot al contrari,
s’està comprometent. Ara
afronta dos partits a casa que
són claus. Nacho Pérez, del
partit de diumenge a Vilanova,
deia que “l’equip va tenir una
bona actitud i un bon compor-
tament en quant a treball, in-
tensitat i concentració, però
no va dispoar de la sort per
poder treure alguna cosa po-
sitiva quan hagués estat el
més just. Però és el futbol.
Hem de seguir treballant i in-
sistint més cadascú de nosal-
tres, en autoexigir-nos al mà-
xim en cada entrenament per
poder arribar a l’excelencia en
cada partit. És l’unica forma
de poder estar sempre prepa-
rats per competir en les mi-
llors condicions i sensacions
físiques i psicològiques”. Del
duel de diumenge (17 h) con-
tra el Marianao, l’Amposta re-
cupera a Joan i Victor, que es-
taven sancionats, així com a
Sergi Ventura, ja amb l’alta

però que fou baixa per grip a
Vilanova. I també altres juga-
dors que van estar a la ban-
queta el diumenge passat
amb molèsties físiques. “Es
un partit en el que estem obli-
gats a treure els 3 punts, i es-
tic conveçut que ho podem
aconseguir. L’equip té il.lusió
per millorar i demostrar la se-
va capacitat”. Durant el Nadal
l’Amposta havia reincorporat
a Josep Uliaque, que havia fit-
xat aquesta temporada amb
un equip andorrà. Però en una
sessió d´entrenament va so-
frir una lesió greu i possible-
ment amb Aleix i Marc, es per-
drant el que resta de
temporada. 

El Jesús i Maria, per la seua
part, més del mateix. Guanya-
va 3-1 però va perdre contra

l’gualada (3-4). Segons

el tècnic José Mari, “any nou,
vicis vells: aquesta frase seria
la que millor resumiria un par-
tit que no podia començar de
millor manera ja que als 20' ja
guanyàvem 2-0 (Ivan i Víctor)”.
Minuts més tard arribaria la ju-
gada que marcaria el partit:
Joseph feia falta dintre l'àrea
a un rival que se n'havia anat
per velocitat. Penal, expulsió i
l'Igualada aprofitava per reta-
llar distàncies. Tot i això Fran-
cesc establia el 3-1, com els
altres, novament a la sortida
d'un córner. L'Igualada però
va aprofitar les facilitats i
manca de contundència de-
fensiva local per fer el 3-3 el
partit abans del descans. A la
represa, els visitants es van
avançar al marcador. El Jesús
i Maria hagués pogut igualar
l'encontre mitjançant un bon
remat de Ferreres i un pal de
Curto. Diumenge (12 h) visita
al líder, el Martinenc, amb la
baixa de Joseph per sanció,
Esmel (estudis), i pendents de
l'evolució de Barragán i de
Francesc.

Em comentava ahir Fernan-
do Garcia, de la Ràpita, que el
futbol territorial, en dos o tres
anys, tornarà al funcionament
de fa unes quantes décades
quan els jugadors cobraven
uns diners (pocs) per partit
guanyat, uns quants (menys)
si empataven i que no cobra-
ven si perdien. Si el club ana-
va bé, repartia una ‘prima’ al
Nadal i també al final de tem-
porada. I si no, ni això. Les an-
gúnies actuals són grans. Pro-
blemes i previsió de que, com
era d’esperar, no s’arribarà a
complir amb el pactat (en ge-
neral). 

La Rapitenca no renunciarà
a res. I ja s’està reforçant per

afrontar la
s e g o n a
v o l t a .
Però el
planteja-
ment de
que si hi
ha un descens, es comentarà
al soci de baixar a Segona el
trobo coherent. Un dia o un al-
tre passarà. Enguany o el vi-
nent, com la Cava va viure-ho
l’any 82. Davant de tot això,
només falta paciència i il.lusio-
nar-se amb el que es té o amb
el que es pot tenir. I conside-
rar que hi ha altres esports en
els que ningú mai ha cobrat
un cèntim. I ningú mai s’ha
queixat 

Il.lusionar-te amb el que tens

El derbi entre el Catalònia i
Tortosa serà el partit de la jor-
nada a Canal Terres de l’Ebre,
diumenge a les 22.30 h. 

D’altra banda, informar que
MINUT 91, a Canal TE, dilluns
a les 18.30 i a les 20.30 h. I al
dia següent (12h). També a: ca-
naltexip.tv.cat/minut91.

Catalònia-Tortosa, a Canal Terres
de l’Ebre, diumenge (22.30 h) 

L’opinió de Michel

Visita el líder
Martinenc i el

Torredembarra. Ja s’han
fet gestions per fitxar

UD Jesús i Maria
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

El CD la Cava va fer una as-
semblea el divendres passat per
informar d’un problema que ha
sorgit arran d’uns ingressos
econòmics propis que genera el
club amb les publicitats del pro-
grama de festes i amb els que es
comptava i que, a hores d’ara,
no arribaran per un conflicte ori-
ginat per la persona que els ha-
via de recaptar, tal com estava
pactat, i que ho ha fet però que
ara diu que no els pot entregar

perquè no els té. De totes mane-
res, amb la presència de juga-
dors a l’assemblea, la junta va dir
que ja s’ha posat en marxa per
canalitzar les solucions i poder,
d’aquesta manera, suavitzar el
problema i acabar la temporada
el millor possible. Es va informar
també que s’havia parlat amb els
jugadors per exposar-los el pro-
blema advertint-los que s’estaven
buscant les solucions perquè s’a-
cusi el menys possible. Davant

de les dificultats, la pràctica ma-
joria de la plantilla va acceptar
seguir, tot i que les circumstàn-
cies es puguin notar. Així s’acla-
reix la informació que diu que els
jugadors tenien instruccions de
poder marxar, si volien. Carlos
Herrero és l’únic que ho ha fet.
La Cava, amb fins a nou baixes,
va perdre a la Selva (3-0) en un
partit en què no va estar a l’altu-
ra i en el que el rival es va impo-
sar per actitud a la represa. 

Assemblea de socis del CD la Cava
MISSATGE DE TRANQUIL.LITAT

L’Alcanar va perdre a la Canon-
ja (2-1) en un partit en què sem-
blava que podia guanyar i va aca-
bar cedint en temps afegit 2-1.
Els canareus veuen trencada la
seua particular ratxa de finals del
2013 quan van acabar sumant
12 punts de 15. I això que van
començar bé el partit amb una
gran ocasió del pichichi Chime-
no. Però fou la Canonja qui va fer
l’1-0 i va saber portar el duel per
on li interessava. L’Alcanar, no

obstant, va reaccionar i va pas-
sar a dominar totalment la con-
frontació. Un domini que es va
accentuar a la segona meitat:
“va ser un atac i gol nostre, amb
control i arribades. Fins i tot re-
cordo que vam tirar un córner i
que, després, la pilota tornava a
anar a córner i així fins a sis ve-
gades”, deia Alfons, el tècnic. El
premi va trobar-se amb un penal
que va transformar Romero.
“Amb l’1-2, semblava que po-

diem guanyar tal com estàvem”,
apunta el tècnic canareu. Però
l’1-2 no va arribar i si que va fer-
ho el gol de la Canonja, ja en
temps afegit. Una gerra d’aigua
freda per un Alcanar que podia
fer un salt de qualitat i que haurà
de buscar fer-lo amb els dos par-
tits que té a casa seguits. La Ca-
nonja, amb Mora, porta cinc jor-
nades sense perdre. Vates fou
baixa per grip mentre que Adrià,
a la banqueta, fou expulsat. 

L’Alcanar afronta dos partits claus
A CASA, CONTRA ROQUETENC I TORTOSA

El Roquetenc rebia el Cambrils en el prmer partit de l’any,
amb la convicció de que era un duel de la seua lliga, vital per a
poder reaccionar. Es va intentar en una confrontació que fou tra-
vada i també igualada, sense gaires ocasions. Es veia venir que
una jugada aillada podia decidir com així va ser, arran d’un pe-
nal. El Roquetenc, amb el 0-1, va buscar l’empat però amb cer-
ta precipitació. Tot i que l’actitud va ser bona, va faltar alguna
cosa més davant d’un Cambrils que va estar ben posat i que de-
fensivament no va tenir fisures. Segona derrota seguida del Ro-
quetenc, cuer, que ara juga dos partits fora: a la Cava i a Bítem. 

El Roquetenc s’ensorra com a cuer amb
la derrota contra el Cambrils

MALESTAR PER L’ARBITRATGE

L’Ampolla va perdre contra el Vilaseca (1-2) en el primer partit dels
que jugarà a l’Aldea per les obres per la instal.lació de la gespa artifi-
cial. Els visitants van dominar al primer temps quan van jugar millor,
fent el 0-1. En els darrers minuts, l’àrbitre no va xiular un penal de Ro-
dri a Regolf. A la represa, tot va canviar. Cristian Regolf, inspirat, va
empatar i es van viure els millors moments locals, desbordant amb un
Vilaseca que estava fora de cobertura. L’Ampolla va perdonar fins a
quatre ocasions clares. Després, el duel va equilibrar-se i el Vilaseca,
al final, va marcar l’1-2. Amb la derrota, es veu trencada la ratxa dels
locals. Brigi, quan estava per marcar en una jugada, es va lesionar.

L’Ampolla perdona la remuntada i
acaba cedint en els darrers minuts

EXILI A L’ALDEA, CONTRA EL VILASECA (1-2)

El Catalònia va començar l’any com va acabar l’anterior: amb
una derrota. I ja són tres de seguides i la situació que es va
complicant. Al camp del Morell, l’equip jesusenc va estar ben
posat i va gaudir d’opcions però no va tenir l’encert suficient en
els darrers metres. El partit va estar controlat si bé fou el Mo-
rell qui duia la iniciativa. A la represa, als nou minuts, els locals
van marcar l’1-0. Llavors si que el Catalònia va obrir-se davant
d’un rival que va replegar-se. El domini i la sensació que l’em-
pat podia arribar no van ser suficients. Diumenge, gran derbi:
Catalònia-Tortosa, tots dos amb necessitats.

Diumenge, derbi a la Santa Creu:
Catalònia-Tortosa (16 h)

TERCERA DERROTA SEGUIDA, AL MORELL (1-0)

CANAL TERRES DE L’EBRE

El Gandesa va guanyar el Pere-
lló (4-1) en el primer partit de
l’any i, d’aquesta forma, es recu-
pera després d’haver acabat el
2013 amb només 4 punts de
24. Els locals, amb diverses
baixes, van sortir forts mentre
que el Perelló va fer-ho encara
amb resaca nadalenca. Els
d’Enric van poder marcar amb
ocasions de Josep, però no van
transformar-les i fou el Perelló
qui va obrir el derbi amb un tret
enverinat de Roger. Gran gol.
Amb el 0-1, el Perelló va millorar
i va controlar el partit. Va ser ai-

xí fins que l’assistent va consi-
derar penal una acció d’Aleix
Martí. El jugador local va buscar
bé el contacte, però no va ha-
ver-hi falta. L’àrbitre va xiular pe-
nal. Barceló va empatar. Amb
l’1-1, el partit es va igualar. El
Perelló va tenir una ocasió ex-
traordinària per fer l’1-2. Rojas
va evitar-la. I de l’1-2 es va pas-
sar al 2-1. Contraatac propiciat
per l’astúcia i qualitat de Guiu.
Aleix Martí, poc resolutiu a finals
del 2013, va fer una jugada de
mestre. 2-1. El Perelló va que-
dar noquejat i el Gandesa va

crèixer. Un altre contraatac, ben
elaborat per l’esquerra, va aca-
bar amb el gol de Guiu. Era el
45. Gol psicològic. Al descans,
Molinos, tècnic visitant, va fer
canvis. El Perelló, davant d’un
Gandesa ben replegat, va aga-
far la iniciativa amb Narcís, re-
cuperat després de la lesió, que
dirigia l’equip. Però el Gandesa

tenia la situació de partit que
més li agrada. I va sentenciar
amb una acció marca de la ca-
sa. Pressió a la primera línia ri-
val, recuperació i definició. Tot
això va fer-ho Genís que va fini-
quitar el duel amb el 4-1. Ja no
va haver-hi més història. El Gan-
desa que es recupera i s’engan-
xa dalt i el Perelló que allarga la
dinàmica negativa i que haurà
de millorar perquè “no hem es-
tat a l’alçada” com deia el seu
tècnic. Ara té dos partits a casa
claus. Diumenge en festes,
rebrà el Valls. Després, el Roda. 

Injecció de confiança per al Gandesa
El Perelló es va diluir arran del penal que va suposar l’empat

SEGONA CATALANA. 4-1. EL PERELLÓ, EN FESTES, REBRÀ DIUMENGE EL VALLS

El Perelló ha fitxat a
Robert López, davanter

del Sant Jaume

Incorporació

El Gandesa va guanyar el primer partit de l’any.

El Remolins-Bítem va empatar
al camp del Roda de Berà (2-2).
Un empat que sap a poc perquè
va fer el millor partit fora de ca-
sa, i sobre tot a la segona mei-
tat va merèixer la victòria. Però
un penal, que fou clar, al minut
95, va privar del triomf. El con-
trol dels ebrencs ja fou manifest
al primer temps quan, tot i no te-

nir molta profunditat, van domi-
nar la pilota i el joc. No obstant,
fou el Roda qui va marcar aprofi-
tant una indecisió de Povill. A la
represa, el domini visitant fou
més evident i també les arriba-
des, fruit de que, a més del con-
trol, els de Bítem foren més pre-
cisos i fluids. Joel i,
posteriorment, Angel (ja al 81,)

plasmaven la bona feina del con-
junt de Bítem. Era l’1-2 que era
just. Però en temps afegit, un
penal que va ser-ho (només es
discutia el temps afegit que es
va considerar excessiu) fou el 2-
2. Els de Bítem afronten ara dos
partits a casa importants per al
futur. Dos partits que poden ser
trampa: Selva i Roquetenc.

Un penal al 95 priva de la victòria
BONA IMATGE DEL R. BITEM AL CAMP DEL RODA DE BERÀ (2-2)

El Tortosa, a casa, va empa-
tar contra el cuer el Calafell (1-
1). Empat i gràcies. Si bé és cert
que tenia baixes, també ho és
que no va estar al nivell desitjat i
no va reflectir sobre el camp la
superioritat que havia d’existir
davant d’un rival que va crèixer i
que va guanyar vida perquè el
Tortosa, amb els minuts, va do-

nar-li. El Calafell es va avançar i,
tot i la manca d’encert local,
Cristian va empatar abans del
descans. A la represa s’espera-
va la reacció però va ser el Cala-
fell qui va estar a punt de mar-
car. El partit va acabar escalfat
per l’expulsió de Joel i les protes-
tes d’aficionats, amb llançamet
d’una ampolla d’aigua que va im-

pactar en l’àrbitre. Tancament
de camp i  multa. Gerard, Pere,
Bosquet i Moha eren baixa. 

El Tortosa fa tres jornades
que no guanya. Té ara dos par-
tits fora, a Jesús i a Alcanar. L’en-
titat, com d’altres, segueix amb
moltes dificultats i amb més
complicacions i amb un futur in-
cert, sense president. 

Pas enrera del Tortosa
TANCAMENT D’UN PARTIT DE L’ESTADI, PER LES INCIDÈNCIES DEL FINAL 
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TERCERA CATALANA

No podem dir que hem començat l’any amb bon peu. De moment, els Reis no
han portat bones noticies. Cap equip de Tercera Divisió, ni Primera catalana, ni
de Segona han guanyat en aquesta jornada, excepte el Gandesa. Tal mal estem?.
No. El que passa és que el futbol ebrenc està en una minicatarsis que a llarg ter-
mini serà positiva. Però mentrestant cal viure aquest moment i navegar en ell.
Que fa anys un Tortosa, Rapitenca o Amposta estessin a la Tercera divisió era
meravellós. Però el futbol ebrenc potser estava sobrevalorat per a tal envergadu-
ra, amb l’ajuda de la bona economia i dels patrocinadors que llavors sobraven,
es podia fer que els pans es puguessin convertir en peixos i els llagostins, en bit-
llets. Això, senyors, va passar. Dos clubs en dos anys han pagat les primeres con-
seqüències. L’Amposta amb el descens de Tercera, acusant els problemes econòmics. I com s’acos-
tuma a dir, quan baixes una categoria, en pots baixar dues de cop. Si no, miren on estan els equips
gironins del Cassà, Blanes i Palafrugell que estaven a Tercera divisió no fa molt i avui naveguen a la
Tercera catalana. L’altre equip que va acusar la crisi fou el Tortosa, que no va poder mantenir el poder
de la Tercera divisió, ni la Primera catalana i es va veure obligat a canviar la politica esportiva i el
miracle de fer-ho s’ha aconseguit, jugant a Segona. Ara la noticia ha salta aquesta setmana a la
Ràpita. El secretari tècnic Fernando Garcia va anunciar al programa de Michel Viñas que si baixa l’e-
quip es plantejaria en assemblea al soci la possibilitat de baixar a Segona perquè la Primera catala-
na és molt deficitària. Això ja li va passar a la Cava a l’inici dels 80, amb el descens de dues catego-
ries. Avui, en un mes de gener de 2014, ens trobem amb tres equips Rapitenca, Amposta i Jesús i
Maria en zona compromesa. La setmana passada parlàvem de si podien baixar els tres. Avui no sola-
ment ho torno a comentar, ho faig també d’una altra realitat palpable. El futbol ebrenc està passant
per un mini moment crític (com el d’altres territorials, però aquí ho acusem més). El Tortosa sense
president; a la Rapitenca amb alarmes i a Amposta que, tal com està la situació a la Segona B, veuen
la zona de descens més prop ja que poden baixar-ne dos o tres de catalans de Segona i això pot
comportar sis descensos de Primera catalana. I el Jesús i Maria, per la seua part, si perd dos par-
tits més seguits ho tindrà més complicat per mantenir la categoria. Amb tot aquest panorama,
podriem veure la temporada propera amb una Segona catalana formada per Rapitenca, Amposta,
Jesús i Maria, la Cava, Tortosa, R. Bítem, Gandesa, l’Ampolla, Alcanar i potser (així ho espero)
Catalònia i Perelló. Tots al mateix grup. Impossible fa unes temporades però una realitat qualsevol
dia. Per què s’ha arrbat fins aquí? La vida té èpoques de bonança i unes altres de guardar els mobles.
Seria una pena no tenir més que un Ascó a Tercera i no és una garantia tampoc que pugui mantenir-
se doncs és el patrocinador qui manté l’equip. Seria una pena veure que la Rapitenca baixa. Seria
trist no tenir cap representant a la Primera catalana. 
Amb tots aquests esdeveniments, tornem poc a poc als origens del futbol. Es jugarà amb pressu-
postos mòdics, els jugadors cobraran el que se’ls pugui pagar i el futbol serà el que va ser i mai es
va haver de perdre. Confiar en un patrocinador o en les ajudes miraculoses dels ajuntaments és sofrir
cada temporada. I a més, s’ha d’acabar prometre als jugadors contraprestacions desòrbitades per
després no poder complir els darrers mesos amb el pactat. La realitat mana. Vaig dir molts cops que
ni Rapitenca, ni Amposta, ni Tortosa, preparaven les seues estructures de cara el futur, amb un filial
de nivell per adequar-lo en èpoques de crisi que els jugadors s’integressin quan fos el moment neces-
sari i així la cantera tindria un lloc on anar. Tot això té una cosa positiva, el futbol ebrenc guanyarà
amb més rivalitat i si els eqiups s’ajunten, menys costos de desplaçament i pressupostos grans per
haver de fer equips gal.làctics. No es pot lluitar contra el poder del futbol de Barcelona o Tarragona
d’on surten jugadors sota les pedres. El futbol ebrenc té gran tradició de tenir grans equips a Tercera:
la Cava, Tortosa, Rapitenca, Amposta, ara l’Ascó....el futbol ebrenc és envejat des de Tarragona. Els
de Barcelona ens tenen por quan ens visiten....per algo serà!!!! el que passa és que ara estem refre-
dats. Però ja vindran temps millors. Però no es creguin que només el futbol ebrenc està malament.
Es general. El Nàstic viu un problema greu amb els directius. Castelló a Tercera divisió i en zona des
descens...els espectadors de Tercera han passat de 500 a 300 en pocs anys. Aquí estem com
estem però en altres llocs estem pitjor. Acabo aquest article parlant amb Fernando Garcia. Ha con-
tactat amb tres jugadors. A la seua agenda té més telefons que habitants hi ha a la Ràpita. Un altre
directiu, no dic qui, vol canviar mig equip. Senyors, això és el futbol ebrenc. Fins al minut 91 aspirem
al millor.  
TERCERA DIVISIO. LES ENSOPEGADES DE L’ASCÓ I DE LA RAPITENCA. Segona seguida a casa dels
rapitencs i sis gols encaixats en dos partits a la Devesa. Aquesta setmana causarà baixa David López
per temes de feina. Me consta que alguns jugadors no estan donant el rendiment desitjat. Me cons-
ta que n’hi ha alguns que sembla que facin la guerra pel seu compte. Cadascun va pel seu costat?
Senyor Teixidó: necessita fer un cop sobre la taula o no menjarem taronges a Tercera divisió i si man-
darines a Primera o Segona catalana. Ascó, en els darrers cinc partits, tres ensopegades. Estan els
dos equips acusant les ‘pajares’ de Nadal i Reis? O simplement és una mala ratxa?. També potser.
AMPOSTA I JESUS I MARIA. EL PROBLEMA SOLAMENT ÉS DEPORTIU O HI HA ALGUNA COSA MÉS?
L’Amposta va jugar bé a Vilanova on va merèixer l’empat. Però va perdre. Fins ara, en aquesta tem-
porada, a camp contrari, solament 4 punts de 24. La mala sort està en la lesió d’Aleix. Ara s’incor-
pora Uliaque que estava a Andorra i també es lesiona. Ventura, que ja té l’alta després de la llarga
lesió, es refreda. Malgrat tot, l’Amposta té millor equip que la temporada passada quan era Albert
Arnau qui estava lesionat. Llavors, què està passant? Es un problema esportiu o psicològic? Potser
hi ha una mica de tot. El Jesús i Maria, com sempre, té la por escènica en la segona part quan juga
al seu camp. Guanyava 3-1 i va perdre 3-4. La qual cosa no és normal quan l’Aube es distingia per
ser un fortí. No és normal com tampoc ho és que l’Amposta només hagi tret quatre punts fora de
casa. Per això el futbol no són dos i dos quatre. Ànim a l’Amposta i al Jesús i Maria i als seus entre-
nadors. Sou grans. Feu bon futbol però aquest any la sort no us acompanya. 
SEGONA CATALANA. LA IRRREGURALETAT DELS SUBCAMPIONS. Que irregulars són els que aspiren
a la promoció. El Morell, solament dues victòries en les darreres sis jornades. Tortosa, tres jornades
sense guanyar.  R. Bítem, una victòria darreres quatre jornades. Gandesa, cinc punts de 15 possi-
bles. No és normal que solament guanyi un equip ebrenc en aquesta jornada. No és normal que els
cuers Calafell i la Selva li donin un bany a Tortosa i la Cava. Però això és la llei del futbol. Preocupant
Catalònia. Només un triomf en vuit jornades. Des de Jesús diuen que “els resultats negatius són per-
què la pilota no entra, no estem tenint fortuna cara el gol, malgrat crear opcions.  Es una categoria
molt igualada. Qualsevol equip pot donar la sorpresa i no es pot pensar que hi haurà un partit fàcil
de guanyar“. Com cada any, el Catalònia arribarà sofrint a la darrera jornada. Roquetenc, és el que
hi ha. Canvi d’actitud d’alguns jugadors però excepte miracle ja és gairebé equip de Tercera catala-
na. Queda el miracle Harri.
El Perelló ha fitxat a Robert (Sant Jaume) per reforçar la plantilla  i intentar canviar la dinàmica. En sis
partits, un punt. Els jugadors necessiten una teràpia amb el mister. Vaig dir a l’inici que eren pocs
reforços per aquesta categoria i es demostra jornada a jornada. La Cava és cert que tenia moltes
baixes però no és lògic perdre per 3-0 i de la forma en què va fer-ho a la segona meitat. Això també
passa quan la plantilla no és molt amplia i no està prou equilibrada.  Jo crec que la Cava necessita
menys cracs i més peons.
Vaig comentar fa unes setmanes que Vilaseca i Cambrils començarien a pujar posicions i a sortir de
la zona en què estaven. I així és. Cambrils, una derrota últimes 8 jornadas. Vilaseca, vuit jornades

Què li passa al futbol ebrenc?

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

invicte i la Canonja, un altre que no anava bé, el va agafar José Mora i porta cinc jornades sense perdre.
Es per això que els equips més en forma en les darreres set jornades estan situats entre els set primers
per aquest ordre:  Reddis, Vilaseca, Canonja, La Cava, Alcanar, Cambrils i Valls. Només dos d’aquesta
zona. Els equips de Tarragona desperten. Al R. Bítem, al camp del Roda, se li va escapar el partit en temps
afegit. Un gol per errada del porter Povill i, a més, en temps afegit, arran d’un penal, el Roda va empatar.
La noticia és que els tres exjugadors del Tortosa, Joel, Angel i Edgar, en 16 jornades, ja han fet 24 gols.
La passada, a Tortosa, 25. A l’Ampolla no li va anar bé el canvi de camp. Era d’esperar. Portava tres jor-
nades d’insomni. Compte amb Regolf, cada jornada va a més. Gandesa, alguna cosa els hi va dir Enric
als seus jugadors. Va despertar l’equip amb l’inici de l’any. Acostuma a fer bones segones voltes. Espai
que potser el gran tapat.
TERCERA CATALANA, UNA DADA BESTIAL. ELS CINC PRIMERS EN LES ULTIMES VUIT JONADES NOMÉS
HAN PERDUT 4 PARTITS. Res ha canviat. Pot passar qualsevol cosa. Sis equips al cap de la taula amb
només set punts de diferència. Una dada que dicta la gran regularitat dels que comanden la classificació
en les últimes vuit jornades: Camarles, Ulldecona, Deltebre i Batea solament han perdut un partit i el Flix,
cap. Què significa això? Molt fàcil. Que el que pergui dos partits seguits gairebé pot quedar KO, si els altres
mantenen pistonada.  La regularitat és bestial. Aqui, de moment, ningú es refreda. A la primavera potser
arriben les alergies. Segur. Al Camarles li van aparèixer els fantasmes. Perdia 1-0, però Marc Prades va
traure el rifle i va marcar quatre gols. L’Ulldecona juga millor contra rivals potents i va fer un bon partit.
No hi ha crisi en aquest equip, només una derrota en vuit jornades. Si en la primera fase el Corbera fou
l’equip revelació ara ho és el Batea que va empatar a Flix. I espai a la dada, els dos gols van ser de juga-
dors que encara no havien marcat. Deltebre, es va acabar la gran ratxa de nou jornades sense perdre i
compte que havia assolit set victòries i solament havia rebut dos gols. L’Ulldecona va fer el seu partit, amb
l’ofici i amb les armes per a després d’haver marcat el gol travar el partit per a no rebre’n. I va aconse-
guir-ho.  El Flix, jugant amb deu a la segona part, va cedir un empat a darrera hora però segueix fent-se
fort amb nou jornades sense perdre.  Té un desplaçament complicat aquesta setmana, a la Sénia on els
darrers quatre visitants al seu camp han sortit golejats.  No és normal que la resolució de diversos par-
tits arribi en temps afegit. Aldeana, Batea i Alcanar van aconseguir empatar a darrera hora, i el Corbera i
el Pinell que van guanyar al final. Va ser decisió arbitral d’allargar els partits o és una tema de bruixots.
L’Ametlla se salvarà però no ho té fàcil. Es un equip que està recuperant lesionats. Molt jove, però li manca
sort. Ara té ara quatre partits seguits a casa, són la clau del seu futur
I FLORENTINO PEREZ REP LA PILOTA D’OR. Si, han llegit bé. No ha estat Ronaldo, ha estat el president
del Madrid el que ha mogut fils perquè Ronaldo hagi estat guardonat amb la pilota d’or. Es normal que tots
els mitjans de Madrid ho sabien i pronosticaven que seria gairebé segur? No són els vots secrets?  Els
secrets no són tals? Això senyors és futbol d’altura o de tristor. 
DELFIN FERRERES VISITA MADRID. No el coneixia. Vam pendre un cafè i després ell va anar a veure l’At.
Madrid-Barça. Aquest mister va entrenar al Tortosa juvenil de Preferent i aquesta temporada al Vilafranca
de Tercera divisió.  Em va confessar moltes coses. El seu exquip, el Vilafranca, solament té 200 socis i
van 150 persones al camp. Al Santfeliuenc, per exemple, el jugador que més cobra són 400 euros. Es
paga menys que a alguns jugadors de Segona o Tercera catalana ebrenca. 
TOP SECRET. Ho podria comptar amb pels i senyals, però m’autocensuro. Per què? No m’agrada parlar
de segons quins temes perquè són molt delicats. Solament els diré que un club d’aquesta comarca ha
rebut un fort pal moral i fins i tot econòmic. Injust. Des d’aquí desitjar a la seua directiva i president molt
d’ànim. La vida segueix i s’ha de lluitar, malgrat tot. 
AT.MADRID-BARÇA. Vaig veure el partit en tres fases, en tres bars diferents. Mai havia vist tanta gent
seguint un partit. Serà perquè l’At. de Madrid està en un gran moment?  No entenc, no veig crisi en
moments així, amb bars plens de gent prenent canyes durant tot el partit. El futbol pot amb tot. 

Tres punts amb doble valor per al
Sant Jaume, que comença bé
l’any i deixa dubtes a l’Horta que
només ha assolit una victòria en
sis jornades. El partit va ser igua-
lat i marcat per l’estat del camp.
Pere Carranza va fer l’1-0 mentre
que Robert, en el comiat (ha fitxat
amb el Perelló) establia el 2-0.
Joan Esmel posava incertesa fins
que Joan Llambrich sentenciava
amb el 3-1. Triomf treballat. 

SANT JAUME-HORTA 3-1

El Santa reacciona amb la tercera
victòria seguida. Va guanyar un
Olimpic que només ha sumat 3
punts de 15. Sergi Anguera feia el
0-1 però Moha empatava abans del
descans. Avançada la represa (73’)
Jaume va marcar el 2-1. Empatava
Sergi Anguera en una fase esboja-
rrada. Gilabert, en un minut (84’)
obtenia dos gols decisius.
Lagunas, de penal, va marcar el 4-
3., ja al descompte. El Santa creix. 

S.BÀRBARA-OLIMPIC 4-3

El Batea va empatar al camp del
Flix i segueix sent la revelació de la
categoria, lluitant a la part alta de la
taula. Es tercer. Aleix va fer el 0-1
però Oleguer remuntava quan el
Flix jugava amb deu per l’expulsió
de Cendròs (52’). Amb el 2-1, en al
final, una jugada portada per Agustí
i Cristian la va culminar Eloi amb el
2-2, amb l’euforia de l’afició de
Batea que es va desplaçar.

FLIX-BATEA, 2-2

El Corbera, en el primer partit de
l’any, va trencar la sequera de victò-
ries (8 jornades). Va ser un partit
obert, amb alternatives i emocio-
nant. Rullo feia el 0-1. Cornejo i
Jonatan, ja a la represa, remuntaven.
Empatava Andrei de xilena des de la
frontal. Fidell marcava el 3-2 però els
caleros van ematar amb gol de
Robert, per l’escaire. Cornejo feia el
4-3 i Rullo va poder empatar.

CORBERA-L’AMETLLA 4-3

El Camarles va començar l’any
amb un triomf que li permet recu-
perar la dinàmica de victòries i
seguir sent líder. El filial bitemenc
es va avançar amb un gol de
Pozo. Però abans del descans,
Parc Prades, protagonista del
duel, ja va remuntar amb dos
gols. A la represa, Abraham va fer
el tercer i Marc va culminar el
pòquer de gols. Ja en porta 19.

R BITEM-CAMARLES 1-6

L’Ulldecona va aconseguir una victò-
ria amb doble valor al camp del
Deltebre, equip que feia nou jorna-
des que no perdia i cinc que no
rebia cap gol. Va ser una victòria de
prestigi que puja l’autoestima. El par-
tit fou igualat i també tens. Yassine
va fer el 0-1 i l’Ulldecona va portar el
duel on li convenia, travant-lo. El
Deltebre, orgullós i crispat,  va inten-
tar-ho i va poder empatar. 

DELTEBRE-ULLDECONA 0-1

L’Aldeana, amb moltes baixes,
rebia a la Sénia, equip que progres-
sa. Els visitants van estar ben
posats avançant-se amb gol de Pau
Muñoz a la represa. La Sénia va
poder sentenciar però no va fer-ho
i l’Aldeana, amb coratge, va empa-
tar amb gol del juvenil C.Gilabert,
que acabava d’entrar, en temps afe-
git. Gol fantasma que va indignar
molt als seniencs (plana 2). 

ALDEANA-LA SÉNIA 1-1

El Pinell va sumar la segona victòria
seguida i s’estabilitza. Ha fitxat
Utman que només va jugar tres par-
tits amb el R.-Bítem B. Un d’ells va
ser contra el Pinell, curiosament,
marcant-li gols. El partit va ser travat,
amb més opcions locals. El gol de
Carlos va arribar al final. El Vilalba ha
fitxat Adrià i Chema, de Tarragona.
Marc Mesegué (Benissanet) ha estat
baixa així com Anton. 

PINELL-VILALBA 1-0

L’Alcanar va salvar un punt en
temps afegit amb un gol d’Ivan,
quan pitjor ho tenia i quan el Móra la
Nova, que va ser un rival incomode
i que s’havia avançat amb un gol de
Marc Miravete, havia pogut fer el
segon. Magí, després de la lesió va
tornar a jugar uns minuts. 

ALCANAR-MORA NOVA 1-1
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

S. Jaume-Tivenys (15.30 h)
la Cava-Ginestar (16 h)

Campredó-Catalònia (18 h)
Roquetenc-J i Ma (16.30 h)
Xerta-Muntells (16.30 h)

diumenge
Bot-la Galera (16 h)

Benissanet-Ascó (16 h)
Godall-Arnes (15.45 h)

RESULTATS

16a jornada 4a catalana

Arnes-Bot 0-0

la Galera-S. Jaume    3-0

E Escola-la Cava        2-4

Ginestar-Campredó    3-3

Catalònia-Roquetenc    1-2

Jesús i Ma-Benissanet    3-0

Ascó-Xerta 6-2

Godall-Muntells              7-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF   GC   P

1. Godall       15 75 8 45

2.Campredó  15 44 18 31

3. Roquetenc 15 32 21 29

4. Tivenys     15 35 21 28

5. Arnes        15 27 18 28

6. Benissanet 15 29 31 28

7. Ginestar     15 42 20 26

8. Catalònia    15 32 23 26

9. la Cava      15 34 31 21

10. Jesús Ma  15 26 27 20

11. Ebre E.    16 19 27 20

12. Ascó       15 40 35 19

13. la Galera  15 14 24 16

14. Bot         15 22 35 15

15. Xerta       15 23 49 10

16. Muntells   15 10 51 2

17. S. Jaume  15 4 69 1

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 

Esc Valls-Vilafranca

Suburense-C. Clar

S. Andreu-Tortosa E

Levante-Gladiador

Fontsanta-Molins

Olerdola-Santboià

Ac Catalunya-S. Cugat

Riudoms-Vilanova

RESULTATS

13a jornada 

Vilanova-Esc Valls       3-2

Vilafranca-Suburense       4-4

C. Clar-S. Andreu      3-2

Tortosa E-Levante       5-0

Gladiador-Fontsanta     1-7

Molins-Olerdola   7-2

Santboià-Ac Catalu.

S. Cugat-Riudoms           2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip           GF GC   P

1. Tortosa E 50 16 35

2. Fonsanta 38 14 35

3. Molins 52 24 27

4. C. Clar 49 26 27

5. E Valls 35 20 27

6. Vilanova 28 20 26

7. Santboià 28 27 25

8. Vilafranca 27 22 22

9. S. Cugat 22 26 18

10.S. Andreu 27 34 14

11. Suburense 21 33 13

12. Levante 16 29 13

13. Olerdola 26 42 12

14. Ac Catalunya 16 45 10

15. Gladiador 18 59 3

Femení. 1a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 

Begues-Montserratina

Icomar-la Cava

Borges-Vallirana

Pla-S. Sadurní

Vinyets-Monjos

Quntinenc-Ulldecona

Gavà-Cunit

RESULTATS

12a jornada 

Cunit-Begues 4-1

Montserratina-Icomar   3-1

la Cava-Borges            20-0

Vallirana-Pla 0-3

S. Sadurní-Vinyets 3-3

Monjos-Quintinenc 2-1

Ulldecona-Gavà 26-0

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF   GC   P

1. Monserrat. 89 6 36

2. la Cava 76 7 31

3. Ulldecona 80 14 29

4. Icomar 39 12 25

5. Cunit 50 24 25

6. Begues 47 29 20

7. Quintinenc 24 32 13

8. Monjos 24 34 12

9. Borges 40 98 12

10. S. Sadurní 16 37 11

11. Pla 23 47 11

12. Vinyets 24 52 10

13. Vallirana 15 50 4

14. Gavà 4 108 1

Femení. 2a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 

Amposta-la Cava

Alcanar-Tortosa

la Sénia-Vinaròs

Ulldecona-Rapitenca

Roquetenc-Aldeana

Perelló-Catalònia

Flrey R. Bítem descansa

Jesús i Maria-Canareu

RESULTATS

11a jornada 

la Cava-Jesús i Maria     sus

Perelló- descansava

Tortosa-Amposta  1-4

Aldeana-Ulldecona 1-2

Canareu-Filrey R. Bítem  1-2

Rapitenca-la Sénia     3-1

Vinaròs-Alcanar  3-1

Catalònia-Roquetenc     2-2

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC     P

1.Vinaròs 31 10 25

2. Amposta 32 12 23

3. Ulldecona 31 15 18

4. Alcanar 25 18 18

5. Aldeana 31 15 15

6. Roquetenc 18 17 13

7. Tortosa 25 27 13

8. Rapitenca 14 20 12

9. J. i Maria 15 26 11

10. Canareu 14 19 10

11. la Sénia 25 36 9

12. Catalònia 26 36 8

13. Perelló 12 23 8

14. Filrey R. Bítem 19 44 7

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Móra N-Corbera (16.30 h)
Horta-Pinell (16.15 h)

diumenge
Vilalba-Aldeana (15.15 h)

la Sénia-Flix (16 h)
Batea-S. Bàrbara (16 h)
Olimpic--Alcanar (17 h)

l’Ametlla-Deltebre (16 h)
Ulldecona-R.Bítem (16 h)

Camarles-S. Jaume (15.45 h)

RESULTATS

16 jornada, Tercera catalana  

Pinell-Vilalba 1-0

Aldeana-la Sénia 1-1

Flix-Batea 2-2

S. Bàrbara-Olimpic 4-3

Alcanar-Móra la Nova 1-1

Corbera-l’Ametlla 4-3

Deltebre-Ulldecona 0-1

R. Bítem-Camarles 1-6

Sant Jaume-Horta 3-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camarles 16 38 17 36

2. Ulldecona 16 34 21 32

3. Batea 16 43 31 32

4. Deltebre 16 30 12 31

5. Flix 16 36 20 31

6. Corbera 16 36 28 29

7. Aldeana 16 29 29 24

8. Pinell 16 33 28 23

9. S. Bàrbara 16 29 28 23

10. Horta 16 23 31 21

11. S. Jaume 16 27 36 21

12. la Sénia 16 34 26 20

13. Olimpic 16 35 38 20

14. Móra Nova 16 31 30 19

15. l’Ametlla 16 23 31 16

16. Alcanar 16 22 34 15

17. Vilalba 16 18 49 11

18. R. Bítem 16 17 49 5   

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 14

Reddis-Roda (17 h)
la Selva-R. Bítem (16.30 h)

Calafell-l’Ampolla (17 h)
diumenge

Perelló-Valls (diu 16 h)
la Cava-Roquetenc (16.30 h)

Cambrils-la Canonja (12 h)
Alcanar-Morell (16.30 h)
Catalònia-Tortosa (16 h)
Vilaseca-Gandesa (16 h)

RESULTATS

16 jornada, Segona catalana

Gandesa-Perelló 4-1

Valls-Reddis 0-2

Roda Berà-R. Bítem 2-2

Selva-la Cava 3-0

Roquetenc-Cambrils 0-1

Canonja-Alcanar 2-1

Morell-Catalònia 1-0

Tortosa-Calafell 1-1

l’Ampolla-Vilaseca 1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Reddis 16 40 7 43

2. Morell 16 29 16 28

3. Tortosa 16 30 19 28

4. R. Bítem 16 32 22 27

5. Gandesa 16 22 19 26

6. la Cava 16 20 19 26

7. l’Ampolla 16 28 22 25

8. Valls 16 26 20 25

9. Canonja 16 26 27 22

10. Alcanar 16 41 32 21

11. Vilaseca 16 22 21 21

12. Roda Berà 16 17 18 19

13. Catalònia 16 18 19 18

14. Perelló 16 22 36 17

15. Cambrils 16 17 26 15

16. la Selva 16 24 42 12

17. Calafell 16 13 39 11

18. Roquetenc 16 14 37 10

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

L’Ascó va perdre al camp del
Vilafranca. Però, tot i la

derrota, segueix en
posicions de promoció

d’ascens.

Derrota
PRÒXIMA JORNADA

Muntanyesa-Santfeliuenc
Gramanet-Vilassar

Rubí-Vilafranca
Ascó-Palamós (diumenge 17 h)

Figueres-Rapitenca (diss 16.30 h)
Pobla Mafumet-Terrassa

Manlleu-Masnou
Cerdanyola-Cornellà

Europa-Santboià
Castelldefels-Gavà

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Europa 20 13 3 4 32 14 42
2. Muntanyesa 20 11 6 3 32 16 39
3. Ascó 20 11 5 4 27 16 38
4. Rubí 20 11 4 5 31 22 37
5. Cornellà 20 11 2 7 32 26 35
6. Terrassa 20 10 5 5 28 19 35
7. Palamós 20 9 6 5 36 32 33
8. P. Mafumet 20 8 5 7 19 18 29
9. Manlleu 20 8 5 7 24 19 29
10. Santfeliuenc 20 7 6 7 22 20 27
11. Vilafranca 20 7 4 9 23 24 25
12. Figueres 20 5 9 6 28 30 24
13. Masnou 20 6 6 8 21 28 24
14. Rapitenca 20 5 8 7 20 29 23
15. Cerdanyola 20 5 8 7 27 32 23
16. Santboià 20 6 4 10 30 32 22
17. Castelldefels 20 4 8 8 19 24 20
18. Gavà 20 5 2 13 22 30 17
19. Vilassar 20 4 4 12 20 35 16
20. Gramanet 20 2 4 14 12 39 10

Tercera divisió RESULTATS
20a jornada, Tercera divisió

Santfeliuenc-Vilassar 1-2
Gramanet-Rubí 1-2
Vilafranca-Ascó 2-1
Palamós-Figueres 3-3
Rapitenca-P. Mafumet 0-2
Terrassa-Manlleu 1-0
Masnou-Cerdanyola 3-0
Cornellà-Europa 1-1
Santboià-Castelldefels 1-1
Gavà-Muntanyesa 0-2

PRÒXIMA JORNADA 
Balaguer-Andorra

Tàrrega-Vista Alegre

Torreforta-Vilanova

Amposta-Marianao (diu 17 h)

Torredembarra-Viladecans

Martinenc-Jesús i M (diu 12 h)

Igualada-Horta

Tecnofutbol-Alpicat

Catllar-Almacelles

RESULTATS

16 jornada, Primera catalana

Almacelles-Balaguer 2-0

Andorra-Tàrrega 1-1

V. Alegre-Torreforta 0-1

Vilanova-Amposta 2-1

Marianao-Torredembarra 0-1

Viladecans-Martinenc 2-0

Jesús i M.-Igualada 3-4

Alpicat-Catllar 0-1

Primera catalana

Una acció del partit entre el Vilafranca i l’Ascó, de diumenge.
IRIS SOLA

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Martinenc 16 34 16 35

2. Viladecans 16 27 14 33

3. Horta 16 31 16 31

4. Torredembarra 16 29 22 29

5. Torreforta 16 31 21 28

6. Vilanova 16 21 10 27

7. Catllar 16 18 14 25

8. Tàrrega 16 19 16 25

9. Igualada 16 22 25 21

10. Marianao 16 17 18 19

11. Almacelles 16 19 21 19

12. Tecnofutbol 16 21 24 18

13. Amposta 16 23 25 17

14.  Andorra 16 19 28 17

15. Balaguer 16 17 31 15

16. J. i Maria 16 22 34 13

17. V. Alegre 16 18 32 11

18. Alpicat 16 14 35 8
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

El Godall va golejar els
Muntells per 7-1 i segueix líder
intractable, camí de fer història
i amb números de rècord.
El Campredó, que va empatar
a Ginestar, és segon mentre el
Roquetenc, que va vèncer a
Jesús, puja a la Tercera plaça.
Progressió de l’equip de
Roquetes i triomf en el derbi.
Laureà Alegret va fer un des
gols amb dedicatòria perquè
serà pare en uns mesos.
El Tivenys és tercer, tot i no
jugar, per la derrota del
Benissanet al camp d’un Jesús
i Maria que demostra que quan
vol és un conjunt que podria
estar més amunt a la taula.
L’Ebre Escola perd pistonada
amb la derrota contra la Cava
(2-4). 
Missatge d’Edu Català
Edu Català ha deixat de ser el
tècnic dels Muntells. Ha volgut
enviar un missatge des de Més
Ebre: “el present comunicat
és per agraïr el suport del

propi President, Club, juga-
dors, sòcis/ies i afició; men-
tre he estat el seu entrena-
dor. I, desitjar-vo's un millor
Any Nou Esportiu amb salut.
Cordialment. Fins aviat, cam-
pions!".
Femení
El Tortosa Ebre es manté
com a líder de la primera
divisió en golejar el Levante
per 5-0. A la segona divisió,
els representants ebrencs
van assolir unes victòries
contundents. La Cava va
guanyar el Borges per 20-0 i
l’Ulldecona va fer el mateix
contra el Gavà per 26-0.
Segueixen en la segona i ter-
cera plaça, darrera d’un líder

que no perdona. 

Godall, equip de rècord
QUARTA CATALANA I FEMENIJUDO

A Campredó, han participat
10 centres de primària i
secundària, en un dia molt
adequat per practicar el rem,
sense vent i ennuvolat. El pri-
mer classificat ha estat el
Col·legi Sagrada Família, el
segon el CEIP del Temple i el
tercer l´IES Joaquim Bau. La
jornada ha transcorregut en
un ambient festiu, on en aca-
bar l’activitat esportiva el
CRT ha organitzat un concurs
culinari. A Bitem, 200 espor-
tistes han participat en les

diferents curses celebrades
per categories d’edat i moda-
litat, que s’han celebrat en un
circuit de terra habilitat
davant les instal·lacions
esportives municipals.
L'organització ha estat a
càrrec de l'Entitat Municipal
Descentralitzada (EMD) de
Bitem, el Consell Esportiu del
Baix Ebre i el Club Atletisme
Terres de l'Ebre. 
El Perelló organitzarà el prò-
xim cros el diumenge 26 de
gener.

Jocs Esportius Escolars
A CAMPREDÓ I A BITEM. CAP DE SETMANA PASSAT

Bar Aloha-Grup Amics 10-1
Roquetes- Casa Maso, 1-2
Moet-El 7 Blanco 1
SA Casals-Leis Clas 5-4
Rehau-Toscà 4-8

Classificació
Toscà, 15; Bar Aloha, 14;
SA Casals, 13; Moet,12;
Casa Maso, 11; Rehau, 6;
Roquetes, 5; Leis Clas, 4;
Graup Amics, 4; PM el 7
Blanco, 2.

Propera jornada
Roquetes-Bar  Aloha
P Firal 16 h 1
Moet-Casa Maso
P Firal 16 h 2
SA Casals-El 7 Blanco
P Firal 17.05 h 1
Rehau-Leis Clas
P Firal 17.05 h 2
Toscà-Grup Amics
P Firal 18.10 h 1 

Novena jornada

FUTBOL SALA TORTOSA

La Xallenger de BTT de les
Terres de l’Ebre ja té el
calendari definit. El certa-
men començarà el dia 2 de
març a Tivissa, amb la
carrera ‘A per la Cabra’, i
seguirà a Riba-roja
(Figotrace) el 30 de març,
abans de passar per la
Ràpita (Camí dels
Bandolers), el 6 de abril;
Masdenverge (Transplanes)

el 4 de maig; Xerta
(Marató del Riu) el 18 de
maig; Amposta (Duextrem)
el 8 de juny; Bellmunt de
Priorat el 22 de juny i
Benissanet (Auberge) el día
6 de juliol. 
S’ha de subratllar que la
carrera de Bellmunt està
en condició d’invitada i no
puntuarà per a la classifi-
cació.

Xallenger de les Terres de l’Ebre

BTT

La ‘V Cursa Les II Torres’ va
obrir el circuit ebrencabrió el
circuito ebrense de curses de
muntanye. La prova també va
comptar amb el VII canicros, la
marxa i la carrera junior. En
total, foren 366 participants
els que va congregar la cita de
Campredó. La categoria abso-
luta masculina va estar domi-
nada per Houssain Abaghad
(UEC Tortosa), que va marcar
un temps de de 1.47.12,
seguit de Ramon Curto (Trail
CER La Sénia) (1.48.06) i d’ah-
med El Qayed (UEC Tortosa)
(1.53.37). En categoria abso-
luta femenina:  Gemma
Colomé (Team Flowers-Lo
Corriol) (2.13.09); Judit Lamas
(Team Flowers-Lo Corriol)
(2.15.51) i Sílvia Puigarnau
(CE Guissonenc) (2.22.09).
Durant la jornada, també es va
disputar la carrera júnior,
novetat aquest any, que va
obligar a canviar el traçat esta-
blert per al canicrós i la
marxa. El nou recorregut va
tenir una distància de 9 quilò-
metres i un desnivell de 300
metres, a diferència dels 12.5
quilòemtres i 100 metres de

desnivell de curses anteriors. 
La carrera júnior va estar
dominada per Cristian Gisbert
(UEC Tortosa) (51.10),
Youssef Abaghad (UEC
Tortosa) (51.13) i de Salvador
Bertomeu (AE Cara Nord)
(51.34). En categoría femeni-
na únicament va participar
Sara Baiges (Trail Roquetes)
(1.12.16). Finalment, el cani-
crós tuvo va tenir com a guan-
yador en categoría masculina
a Dani Sánchez (Desakato
Tim) (44.05), seguit de Jordi
Bonavila (Trail Roquetes)
(46.42) i d’Albert Sales
(CEM_La Cameta Coixa)
(46.56). En fèmines: Anna
Maria Marín (UEC Tortosa)
(56.36); Roser Bel (indepen-
diente) (59.24) i Maite Ribot
(ATE Coll de l’Alba) (1.06.28).
Igualmente, se celebró la
marxa, pero aquesta no tenia
caràcter competitiu.

Abaghad i Colomé 
s’imposen a Campredó

CURSA DE LES II TORRES

CH AMPOSTA-LAGRAMA, 25
BM MISLATA, 24
Victòria treballada i soferta de
l’Amposta contra el Mislata, en
un partit igualat en el que les
visitants van avançar-se abans
del descans amb un 10-15. A la
represa, l’Amposta va estar
molt posat i es va viure una
gran confrontació, amb dificul-
tats per les quatre ocasions en
què les ebrenques van jugar
amb inferioritat. El Mislata, amb

poc avantatge, va anar sempre
per davant i això va comportar
un gran desgast de l’Amposta
que, no obstant, va saber
reconduir-lo. En el darrers
minut, les ebrenques es van
posar per davant. Malgrat l’em-
pat posterior de les valencia-
nes, un gol de Rieres va valdre
un gran triomf davant d’un rival
molt competitiu. Tot i les bai-
xes, l’Amposta va estar a l’alça-
da, amb bona actitud.

Sofriment per guanyar
CH AMPOSTA LAGRAMA

H St. Vicenç 29
H Tortosa Hidrocanal 26
Darrer partit de la primera
volta d’un temporada molt
difícil per l’Handbol Tortosa
que arriba a l’equador de la
competició sense poder
recuperar les lesionades i
que, tot i no disposar de
canvis a la banqueta, com-
pleix amb el calendari de la
competició de més alt nivell

de l’handbol femení.
Balanç positiu de l’enfronta-
ment on les tortosines, tot i
el resultat, van demostrar la
seva qualitat personal, la
compenetració del grup i el
gran estat físic de les juga-
dores de camp. No és justi-
ficació, però els àrbitres
van influir, van xiular poc i
malament, amb una actitud
poc desitjable.

Bona imatge a St. Vicenç
HANDBOL TORTOSA HIDROCANAL

En el primer partit després de
l'aturada de Nadal, el sènior
no ha pogut endur-se la victò-
ria final enfront l'equip del BC

S. Joan Despí.
La primera part ha estat molt
igualada. Un primer quart
amb molt nivell ofensiu per

part dels dos equips (20-21),
ha donat pas a un segon
quart on s'ha vist la millor ver-
sió tortosina (38-35).A la
represa dos factors han
variat totalment el desenvolu-
pament del partit: una defen-

sa zonal de l'equip visitant,
que només ha permès acon-
seguir 3 cistelles de camp; i
un canvi en el criteri arbitral
per part de l'àrbitre principal
que ha castigat als principals
jugadors amb decisions

absolutament arbitràries i
injustificables. Fins a tal punt
ha estat radical l'ensanya-
ment d'aquest senyor que al
darrer quart l'equip visitant ha
gaudit de 28 tirs lliures en els
7 últims minuts! Tot i aquesta

injusta i premeditada actuació
arbitral, l'equip no ha deixat
de lluitar per intentar reduir el
desaventatge encara que
l'empresa ha estat del tot
impossible. Al final, doncs,
derrota per 59-68.

Derrota del primer equip
CLUB BASQUET CANTAIRES. 59-68

Supercopa d’Espanya
El pavelló de Ferreries va viure
una intensa activitat de judo,
amb molt de públic a les gra-
deries. En la Supercopa de
Espanya (infantil), els represen-
tants provincials van signar als-
guns podis. Segon lloc per
Júlia Borrell (Nucli de
Tecnificació Priorat-Tortosa) (-
40 kilos) i Marina Garriga (Els
Pallaresos) (-44 kilos); i el ter-
cer lloc per Natàlia Torres (Vital
Esport Tarragona) (-40 kilos) i
Pol Ciurana (Nucli de
Tecnificació Priorat-Tortosa) (-
42 kilos). El pavelló també va
acollir la  VII Copa Ebrenca-
Provincial 13/14, en benjamí i
aleví. En la Copa Ebrenca, en
benjamins, van destacar les
primeres posicions de Lucia
Domingo (Club Tot Judo Reus)
(-30 kilos); Maria Losa
(Hospitalet de l’Infant) (-42
kilos); Xavi Navarro (Hospitalet
de l’Infant) (- 30 kilos); Iker
Pauls (Hospitalet de l’Infant) (-
34 kilos); i Roc Robres (Nucli
Tecnificació Priorat-Tortosa) (-

38 kilos). D’altra banda, foren
segons, Anna Alubilla (Club Tot
Judo Reus) (- 34 kilos) (1ª pro-
vincial) i Julio Fernández (Nucli
Tecnificació Priorat-Tortosa) (-
42 kilos) (1º provincial).
Alevins, primeres posicions
per Núria Rodríguez (Vital
Esport Tarragona) (+ 47 kilos);
Gonzalo Plazas (Vital Esport
Tarragona) (- 34 kilos); Arnau
Masdeu (Nucli de Tecnificació
Priorat-Tortosa) (- 42 kilos);
Àlex Garcia (Club Tot Judo
Reus) (+ 47 kilos) i Joan Martí
(Club Tot Judo Reus) (+ 47 B).
Els segons llocs: Paula Quero
(Club Tot Judo Reus) (- 34 kilos)
(1ª provincial); Amelia Sánchez
(Club Tot Judo Reus) (- 38 kilos)
(1ª provincial); Virginia Anguera
(Sagrada Família) (- 42 kilos)
(1ª provincial) i Ivan Ortiga
(Nucli de Tecnificació Priorat-
Tortosa) (- 47 kilos) (1º provin-
cial). Alejandro Sande (Nucli de
Tecnificació Priorat-Tortosa)
fou tercer (- 38 kilos) (1º provin-
cial).

En total, van haver-hi
366 participants

Participació

Missatge de comiat del
tècnic Edu Català

Els Muntells
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PATROCINADORS
GASTRONOMIA «Primentons i Tomates»

Avui: Guacamole amb llagostins  

RESTAURANT LA COSTA, LA CUINA MEDITERRÀNIA - ALCANAR

GASTRONOMIA

Imatge de la setmana.

INGREDIENTS:

- Llagostins
- Alvocats
- 1 llimona
- 1 seba
- torrades
- sèsam
- sal i pebre

PREPARACIÓ:
Bu l l i r  e l s  l l a gos t i n s  amb  a i g ua  i  s a l   i

p e l a r - l o s .
E s  x a f e n  e l s  a l v oca t s  amb  u na  f o rq u i l l a

i  e s  t r i n x a  mo l t  l a  s eba  i  e s  b a r re j a .
Amb  l ` a l v oca t ,  s ` a f ege i x  s u c  de  l l imo -

n a ,  s a l  i  p eb re  i  e s  f a  l a  p a s t a .
S ` u n t e n  l e s  t o r r ades  i  e s  posen  e l s  l l a -

g o s t i n s  a  s o b re .  S ` e s p o l v o re j a  a m b  s è -
s am .
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
La nuvolositat minvarà de matinada fins a deixar el cel serè o poc ennuvolat
arreu. A partir de llavors, dominarà l'ambient assolellat tot i l'arribada d'al-
guns núvols prims, en especial a partir de la tarda. A més, a partir del ves-
pre arribaran intervals de núvols baixos a la meitat sud del litoral.

Precipitacions
No se n'esperen.

Temperatures
Mínimes moderadament més baixes. Es mouran entre -5 i 0 ºC al Pirineu,
entre -2 i 3 ºC al Prepirineu, a la depressió Central i al prelitoral nord, entre
0 i 5 ºC a la resta del prelitoral i al litoral nord, i entre 4 i 9 ºC a la resta del
litoral. Les màximes seran semblants o lleugerament més altes. Oscil·laran
entre 6 i 11 ºC al Pirineu, entre 8 i 13 ºC al Prepirineu i a la depressió
Central, i entre 11 i 16 ºC a la resta del país.

Visibilitat
Entre bona i excel·lent, tot i que es formaran bancs de boira i boirina a pla-
nes i fondalades de l'interior, sobretot al nord de la depressió Central. A par-
tir del vespre empitjorarà la visibilitat al litoral i al prelitoral sud.

Vent
Fins a migdia bufarà de component oest fluix amb cops moderats, més
reforçat al litoral central i sud, tot i que hi haurà estones de vent fluix i de
direcció variable de matinada al nord de la depressió Central. A partir de lla-
vors s'imposarà el component sud entre fluix i moderat, més reforçat al lito-
ral i prelitoral nord on hi haurà cops forts.

El temps. Previsió

MATÍ

SOL

TARDA

MIG ENNUVOLAT

TEMPERATURES

Màxima Mínima

14º 8°
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ebre

Farmàcies de guàrdia.

Martí Marin, Mª dels Angels      

Av. Goles de l'Ebre, 217 (Deltebre) 977480032

Joanna Pedrola - Roser Olivella    

A. Llambrich, 22 (L'Ametlla de Mar) 977456132/637733985

Sauras Pons, Rosa

Passeig Jaume I, 8 (Tortosa) 977443304 

Pilar Delgado , Jordi Delgado        

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459 

Mª Cinta Vidal - Cinta Baixauli  

Avgda. Catalunya, s/n. (Amposta) 977701495

Laura Lluís - Aida Noe ,               

Sant Isidre, 187  (St. Carles de la Ràpita)  977745545

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

Aquest llistat correspon a la data d’edició del diari, per a conèixer

les farmàcies de guàrdia de la resta de dies, es pot consultar a

través de la web http://www.coft.org/.

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Si no tens  parella, el trànsit  de Venus  per la
teva casa  cinc indica  que tindràs  més  d'una
oportunitat per enamorar-te. Per estar  tran-
quil  has de  dur  una vida  ordenada. 

Taure
20/4 al 19/5

Venus  transitant  per la teva casa  tres  et fa  ser
més  comunicatiu. Potser  ara puguis  seduir  a
la  persona  que t'interessa .Si practiques
esport  farà  que augmenti  la teva vitalitat.

Bessons
20/5 al 21/6

Mercuri  transitant  per  la teva cinc  et  convida  a
treure  la teva  part més seductora. Respecte  a
la teva salut , en l'actualitat  et trobes en un bon
moment  de forma.

Cranc
22/6 al 21/7

En assumptes d'amor  avui  pots oferir  el millor
de tu. Et mostraràs  ple  d'encant. Respecte  a
la teva salut , la força  que tens  en aquest
moment  si no  la utilitzes  bé  pot desgastar-te. 

Lleó
22/7 al 22/8

En assumptes d'amor  és important  que sàpi-
gues gaudir  dels petits detalls  que t'ofereix  la
vida en aquest  moment. Fes-te  una revisió , vés
amb compte  amb  l'excés  de colesterol.

Verge
23/8 al 21/9

Amb la teva parella  buscaràs  tenir més
equilibri  i una comunicació  que sigui  més
autèntica. Respecte  a la teva salut , avui  tot
transcorrerà  amb bastant  placidesa.

Balança
22/9 al 22/10

Ho deixaràs  tot molt clar  amb la teva pare-
lla. Avui  no vols  que res es quedi  en l'aire.
Per perdre  els quilos  que et sobren  has de
ser més  intel·ligent  a l'hora  d'alimentar-te.

Escorpí
22/10 al 21/11

El teu  magnetisme  actual  afavoreix  el con-
tacte  amb  persones noves del sexe oposat.
Respecte a la teva salut , el teu ànim serà  ale-
gre, de molta  confiança  en tu mateix.

Sagitari
21/11 al 21/12

És  important  que et mostris  més flexible
amb la teva parella. Avui et tocarà  viure  algun
tipus  de desengany. Per  estar bé  del tot  pot-
ser  necessitis  una mica més de descans.

Capricorn
21/12 al 19/01

Venus per la teva casa  vuit indica  que hi ha  més
passió  en la teva vida sentimental. Entres  en una
etapa  de major activitat  mental on els teus  nervis
poden ser perillosos.

Aquari
20/1 al 18/2

Aprofita  el dia d'avui  per dedicar-hi més
temps  i sobretot  més atenció  a la teva pare-
lla. Respecte a la teva salut, intenta millorar  o
afinar  més en els  hàbits  alimentaris.

Peixos
19/2 al 20/3

No vas  desencertat, no et deixis  seduir  tan
fàcilment. Confia  en la teva experiència en
matèria d'amor. Seràs  més feliç si et retires
per un temps  del món  competitiu  laboral.  
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IMMOBILIARIA�

        

Amposta. Passatge
Guada la jara ,  zona
camp de fu tbo l .
Pisos de l loguer a
estrenar de 2 habi -
tac ions,  menjador,
cuina, bany complet
i  ba lconada.  A l ta
qual i tat .  A l  costat
de col· legis, super-
mercats  i  zona
comerc ia l .   Preu
450E/mes 
Tel: 607538304    

A l c a n a r . C a r r e r
Trafalgar. Local
comercial en l'avingu-
da principal de Les
Cases d'Alcanar.
Façana acristalada.
Totalment condicio-
nat. Ideal com oficina
o per a desenvolupar
activitat de cara al
públic. 
Tel: 610203144

Amposta. Avda. de
la  Ràp i ta  110.
Local en l loguer de
216m2. Centre del
pob le .  Tota lment
equipat. Possibi l i tat
de l loguer o com-
pra. 
Tel: 977249700 

L'Ampolla. LLoguer.
Local comercial
55m2, molt bé situat
enfront del club naú-
tic. Ampli aparador,
sòl de parquet. Sala
gran i despatx bany.
Tel: 670516520

La Ràpi ta .  C/
Gorr ia .  Loca l
comerc ia l  amb
soterrani, 100 m2.
Nou per  estrenar.
En l loguer al mil lor
carrer de la pobla-
c ió .  Preu:
1 .100 Û /mes  Te l :
610203144

Ul ldecona. Edi f ic i
Verderol. Fantàstics
pisos a estrenar de
3 dormitoris, cuina
equ ipada,  a .c .  i
acabats de primera
qual itat. Pàrquing i
t raster  opc iona l .
Consult i  preus i dis-
tr ibucions. 
Tel: 977252727  

Miami Platja. Urb.
C a s a l o t .
O p o r t u n i t a t !
Adossat  cantoner
de 3 habitacions i 2
banys.  P isc ina
comunitària per a 4
ve ïns.  Pàrqu ing.
Barbacoa. Jardí de
180m2. A 5 min. de
la  p la t ja .  Te l :
977249700   

Reus . Passeig Prim
nº 36. Local en la
zona més comercial
de Reus. Esquinero,
100m2 en dues
p lantes,  cond ic io -
nat per a qualsevol
negoc i .  Ub icac ió
i m m i l l o r a b l e .
Poss ib i l i ta t  de
venda o l loguer.
Tel: 977249700  
La Ràpi ta .  C/
Gorr ia .  L loguer.
Local en 1ª planta.
54 m2 en sala amb

ba lcó i  bany.
Ascensor. Nou per
estrenar. Preu men-
sua l :  425E.  Mol t
centr ic .  Te l :
977249700 
Ul ldecona. Local
en l loguer de 35m_,
reformat, amb apa-
rador al carrer, sòl
de parquet i bany,

tota lment equ ipat ,
Ideal per oficina o
botiga. Situat en el
carrer  Major
d 'U l ldecona.  Preu
390E. 
Tel: 977743399

Caste l ló . Avgda.
Sant Pere 31. Local
comercial de 70 m_
aprox.  mol t  bé
situat en Grau de
Castel ló. Dividit en
àmplia sala d'aten-
ció al públ ic, des-

patx i  lavabo, par-
quet. Aparador a 2
carrers. Preu de l lo-
guer  800E.  Te l :
977252727   
Deltebre . Zona La
Cava,  avda. Goles
de l 'Ebre.  Ampl i
loca l  comerc ia l ,
ideal per of ic ines.
Es cantoner i  total -

ment acristalat. En
el centre del poble.
Reformat i  condico-
nat .  L loguer  o
venda.  Consu l t i
preu. 610203144 

La Ràpita.C/Gorria.
Local en lloguer. 2ª
planta amb ascen-
sor. 61m2 en sala
amb balcó i bany.
Asensor. Per estre-
nar. Edifici nou en la
mil lor zona del
poble. Lloguer
451E/mes. Tel:
977249700 

MOTOR�

                            

DIVERSOS�

  

TREBALL�

  

Caravana seminova
KNAUS Sudwind
KU-500 (oct-2004),
equipament de
sèrie + extres
(calefacció, aigua
calenta, potes
reforçades, estabi-
litzador ALKO, cla-
raboia panoràmica
HEKI II, tapallança
Knaus, toldo viatge
Inaca Ibiza, roda de
recanvi i gat, ante-
na TV, etc. PREU
DE GANGA

654 375 373

La Ràpita. C/ Gorria. 
Local comer-
cial i oficines
amb soterra-
ni i altell. En
l loguer al
millor carrer
de la pobla-
ció.

610203144 

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT

LA RÀPITA
ES TRASPASSA

LLIBRERIA PER NO
PODER ATENDRE.
BEN SITUADA I EN
PLE RENDIMENT.

660 58 47 87

NEUMATICOS 
LOW COST !!!!!

Venta de neumaticos
seminuevos desde
20 Eur. y nuevos
desde 60 Eur. 

montaie y
equilibrado incluidos.

Cra. N-340 
Km. 1121,8
(Gasolinera

Almadrava) Tnos. : 

642284440,
678756409.

610 20 33 25

comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!
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Iolanda Espuny,
Coordinadora de Biblioteca
del centre, ens explica que
“fins al moment, la valoració
és molt positiva perquè els
alumnes han assimilat força
bé la idea i la veuen com
una forma diferent de llegir
podent conèixer notícies de
casa nostra. Estan il.lusio-
nats i se’ls nota que els
agrada. Ha estat una nova
aposta i gràcies a Més Ebre
l’hem pogut tirar endavant”.
Iolanda afegia que “una
vegada acaba la feina a l’es-
cola, els alumnes s’empor-

ten el Més Ebre a casa per
compartir-lo amb les fami-
lies. D’aquesta forma, com-
parteixen la informació amb
els seus familiars i poden
comentar-ho” 
Opinió dels alumnes
Daniela, Cristina, Carlos,
Joel, Alex i Martí, alumnes
de tercer han opinat sobre
l’activitat, i sobre el Més
Ebre. 
“El Més Ebre ens ha servit i
ens serveix d’ajuda per
conèixer de noticies impor-
tants de la nostra ciutat,
Amposta, i dels voltants”.

“Ens permet assabentar-nos
del que passa als nostres
voltants. I familiaritzar-nos
amb la lectura, i la informa-
ció”.
“Espero que sigui divendres
per a llegir el diari Més Ebre.
Es una activitat de l’escola i
a més és de gran valor per
rebre informació i habituar-
nos a estar al dia del que
passa a casa nostra”. 
“Ens permet conèixer parau-
les noves i el seu significat”.
“Estem molt agraits als sen-
yors de Més Ebre que han
fet possible aquesta activi-

tat que ens agrada i que és
un al.licient els divendres”.
Aquesta és la valoració dels
joves sobre una activitat que
es va originar fa uns mesos
i que ha estat molt ben
acceptada pels alumnes
que cada divendres la tenen
com un argument més de
formació.
Des del col.legi, “la direcció,
el claustre del Soriano-
Montagut agraim la col.labo-
ració desinteressada de
Més Ebre per poder dur a
terme aquet activitat que
està sent tan profitosa entre

els alumnes”.
Cada divendres, quan els
joves arriben a l’escola pel
matí, ja disposen d’un bon
nombre d’exemplars de Més
Ebre per iniciar la sessió
educativa a través del nos-
tre mitjà.
La iniciativa pionera del
Soriano Montagut tindrà
continuitat en altres centres
ebrencs que ja tenen previst
posar-la en marxa en les
properes setmanes, amb la
col.laboració de Més Ebre
que serà l’eina comunicativa
per fer l’activitat. 

El Més Ebre com a eina educativa

L’escola Soriano-
Montagut d’Amposta, dins
del Pla Lector del centre,
va iniciar fa uns mesos
una activitat educativa
amb el Més Ebre. Una ini-
ciativa que tindran altres
centres properament grà-
cies al setmanari gratuït
que, d’aquesta forma,
arriba a les escoles i
entre les famílies dels
alumnes. Un dels objec-
tius de l’activitat és la
diversificació de les lectu-
res. El treball envers l’en-
torn proper fent-se ressò
de les notícies de les
Terres de l’Ebre. El Més
Ebre el llegeixen alumnes
de cicle mitjà i superior
de l’escola.

Activitat inclosa dins del Pla Lector del col.legi Soriano Montagut d’Amposta

A L’ESCOLA

Des de l’escola: 
“fins al moment, la
valoració és molt

positiva perquè els
alumnes han 

assimilat força bé la
idea i la veuen com
una forma diferent

de llegir podent
conèixer notícies de
casa nostra, amb el

Més Ebre”

ACTUALITAT

REDACCIÓ

                               


