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La maquinària ja es posa en marxa, camí de les eleccions del 24-M. Comencen les presentacions de nous candidats

El 47è premi Josep Pla de prosa en català té un nom ebrenc: Andreu Carranza (Ascó, 1957) és el guan-
yador d’aquesta edició, per l’obra El poeta del poble. La novel·la narra la vida de Jacint Verdaguer, des
de la seua època daurada fins a l’enfrontament amb la jerarquia eclesiàstica que va marcar els últims
anys de la seua vida. El lliurament del premi concedit per l'editorial Destino i dotat amb 6.000 euros per
l’obra 'El poeta del poble' sobre la vida convulsa de Jacint Verdaguer, va tindre lloc dimarts. P9

Andreu Carranza guanya el 47è Premi Josep Pla

Ja estem al 2015, any que serà molt intens en l’àmbit polític. Al maig arribaran les eleccions municipals i ja s’han presentat en algunes pobla-
cions els nous candidats per a l’alcaldia. Com a cas destacat en el nostre territori, ahir dijous en el transcurs de l’assemblea local de mili-
tants de CDC, es va anunciar el relleu de l’actual alcalde, Andreu Martí, per deixar el testimoni a Joan Pere Gómez com a candidat de
CIU a l’Ametlla de Mar. Cal remarcar que cap altre militant va presentat candidatura i que l’elecció de Gómez es va produir des de l’ab-
soluta unanimitat. P3
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Terres de l’Ebre. L’ANC reivindica que es
convoquin eleccions plebiscitàries abans del 15
de gener. P5

Esports. Manel Subirats, Àlex Forès i Sergi
José, tres rapitencs que desembarquen al
Gandia, de la 3a. divisió de València.         P11

Terres de l’Ebre. L’alcalde d’Amposta,
Manel Ferré, respon a les acusacions de
l’oposició. P8
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L’opinió del diari queda reflectida
exclusivament a través de l’edito-
rial. Els articles de la secció d’o-
pinió expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa seus

necessàriament.

12.000 exemplars 

55.000 lectors 

Com cada inici d'any afloren els bons propòsits per
canviar alguns hàbits i millorar en tots els àmbits.
Hem de ser capaços de rodejar-mos de gent amb
les mateixes inquietuds perquè tots sabem que la
unió fa la força. Hem d'aconseguir tenir la autoesti-
ma ben alta perquè vivim a un dels llocs més privi-
legiats de Catalunya, envoltat de parcs naturals i
magnífics paisatges. 
El nostre tarannà ebrenc ens fa ser lluitadors per
defensar «lo nostre». Per tant, amics lectors i lecto-
res del Més Ebre, acabarem en lo caragol poma,

lluitarem per tenir trens dignes, lluitarem pel nostre
riu, pel nostre Delta, pels regadius, pels tracta-
ments de residus. Aquest 2015 ens sentirem orgu-
llosos de ser Reserva de la Biosfera i ho aprofitarem
per augmentar la nostra activitat econòmica tot i
tenint cura del medi i a pesar dels pressupostos....
El nostre propòsit per aquest 2015 és enfortir tot
allò que hem assolit al llarg del 2014, ser valents i
seguir endavant, amb la autoestima ben alta en
aquests moments decisius per al nostre futur. Bon i
feliç 2015, Més Ebrencs!

Editorial
Afrontem el 2015 amb il.lusió

En el Ple municipal d'aquest gener, ERC-
Tortosa presenta una moció per a la paci-
ficació del trànsit a la ciutat, mitjançant
l’impuls de diverses mesures, entre les
quals la millora de l'estat i la visibilitat
dels passos de vianants. Segons el porta-
veu municipal republicà, Josep Monclús,
“cal tirar endavant actuacions per fer més
compatibles la mobilitat dels vehicles i la
seguretat en els desplaçaments a peu,
impulsant mesures per millorar-ne les
condicions”.
La moció d'ERC planteja la introducció
progressiva de millores per pacificar el
trànsit, en la línia de propostes estàndard
que ja s'apliquen a moltes ciutats del nos-
tre país. ERC denuncia que el Pla de
Mobilitat de Tortosa (aprovat el 2007) ja
preveia mesures que no s'han aplicat,
com ara la construcció de 7 passos de
vianants elevats en punts concrets, que
encara estan pendents. Els passos ele-
vats prop de centres educatius i de punts
concorreguts són, doncs, una de les
demandes que ERC ha inclòs en la moció,
una actuació que caldria completar amb
una senyalització més bona, i amb lloms
o bandes reductores allà on es detectin
casos d'excés de velocitat.
Simultàniament, ERC proposa elaborar un
estudi de les condicions en què es troben
els passos de vianants, augmentant-ne la
visibilitat allà on calgui, amb mesures
com les interseccions amb orelles, la ins-
tal·lació de pilones, canvis en els aparca-
ments, etc. De fet, moltes d'aquestes

mesures són de baix cost i tenen benefi-
cis afegits, com per exemple destinar a
motos i bicicletes l'aparcament immedia-
tament anterior als passos. 
Així mateix, aprofitant el procés de millo-
ra de l'enllumenat, ERC proposa la intro-
ducció d'il·luminació específica als pas-
sos de vianants, especialment dels
carrers més transitats, en la línia del que
ja s'ha implantat en moltes ciutats del
país. Aquesta és una proposta que caldria
impulsar simultàniament al repintat dels
passos de vianants, que ERC considera
positiu però insuficient, i per al qual pro-
posa que s'utilitzi pintura antilliscant per
reduir el risc de patinada, sobretot de
motos i bicicletes.
Finalment, la moció d'ERC proposa limitar
la velocitat a 30 km/h en els carrers veï-
nals, com també estava previst en el Pla
de Mobilitat de 2007, implantant mesures
de pacificació del trànsit, com ara el
constrenyiment de la via. De fet, aquest
mateix procés permetria alhora guanyar
vorera i aparcaments en carrers concrets
en què la calçada té prou amplada, i
s'hauria de vehicular mitjançant un Pla de
Pacificació del Trànsit, amb la participa-
ció de les escoles, les AMPA i les associa-
cions de veïns.

ERC presenta una moció amb mesures per pacificar el
trànsit a Tortosa

ACTUALITAT

La demarcació Terres de
l'Ebre del Col·legi de
Periodistes de Catalunya va
fer una concocatòria, ahir a
les 19 h, davant la seu del
Col·legi a Tortosa (Plaça
Ramon Cabrera, 7) per mani-
festar la ferma repulsa per
l'atac comés dimecres a
París contra la revista
Charlie Hebdo. 
Es va efectuar un comunicat
de condemna fet públic per
la Junta de Govern del
Col·legi de Periodistes.
Així mateix, les associacions
municipalistes van fer una
altra convocatòria de con-
centració, com a mostra de
condemna dels atemptats a
París. Aquesta fou al migdia.
Malgrat això, l’Ajuntament de
Tortosa i altres del territori
es van adherir també a la
concentració del Col·legi de
Periodistes.
“Fets com els d’ahir signifi-
quen un execrable atemptat
contra la vida de les perso-
nes  però també contra el
dret fonamental a la llibertat
d’expressió”, sosté el comu-
nicat, que també defensa
que “el periodisme és una
eina bàsica per al bon fun-
cionament de qualsevol

democràcia i algunes de les
víctimes del brutal atemptat
només eren periodistes que
van expressar lliurement el
pensament d’una societat
que vol ser plural i oberta.
Ho van fer, en alguns casos,
sabent que les seves vides
estaven amenaçades”.
També s’ha recordat que
este  setmanari ja havia
estat objecte d’amenaces
per haver publicat caricatu-
res de Mahoma.
Així mateix, els periodistes
han volgut fer seu el lema
‘Un llapis per la pau” i han fet
una crida a la tolerància
apel·lant a la força d’un llapis
“com a signe de llibertat i
per a seguir comunicant
idees, ja siga amb la paraula
o amb els dibuixos satírics
d’una revista com Charlie
Ebdo”.
Finalment, el col·lectiu ha
expressat el seu repte de
seguir defensant la llibertat
per damunt dels fanatismes:
“La contundent i pacífica
reacció a favor de la llibertat
d’expressió ens han d’ajudar
a reivindicar la necessitat de
la llibertat d’expressió, han
conclòs els convocants.
(Redacció/aguaita.cat)

Condemna pels atemptats 
de París

ACTUALITAT

El candidat a l’alcaldia i portaveu del PSC a
l’Ajuntament de Tortosa, Enric Roig, ha pre-
sentat aquesta setmana una nova moció
per tal de fer una ciutat més per als torto-
sins i tortosines. 
Es  tracta de la proposta, que anirà al ple
de dilluns en format de moció, per tal de
convertir la plaça d’Espanya en una illa de
vianants exclosa del trànsit. “Volem que el
centre neuràlgic de la nostra ciutat ofereixi
una imatge lliure de vehicles i a disposició
dels vianants com passa en moltes places
majors d’arreu del país”, ha exposat, “un

espai que afavoriria clarament les rela-
cions veïnals, que en podrien gaudir, i les
relacions comercials”.
Els socialistes proposen que l’Ajuntament
redacti el projecte de conversió que hauria
acompanyat d’un procés d’informació i par-
ticipació ciutadana per tal d’aconseguir el
consens necessari. Mentrestant, a partir
d’ara mateix demanen que ja es procedeixi
a tancar la plaça de forma provisional el
trànsit.

Proposta de conversió de la Plaça d’Espanya de
Tortosa en una illa de vianants

ACTUALITAT

El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

Segueix-nos a Internet entrant 
a la nostra nova web:

www.mesebre.cat
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AJUNTAMENT DE L’ALDEA

EDICTE

La Corporació Municipal, en la seva sessió del passat 12 de desembre de 2014, va adoptar l’acord la part dispositiva del
qual diu:

“1er.- Aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries i Complementàries de Planejament, amb tota la
documentació que conté l’expedient elaborat per dur-la a terme, i que es tramita per l’ampliació dels usos de les claus 2A i
1B de L’Aldea, amb l’ús d’estació de telefonia mòbil.

2on.-Exposar-ho al públic, mitjançant edictes que es publicaran en el tauler d'anuncis de la Corporació, en la web munici-
pal, en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat, al diari Mes Ebre i en el Diari de Tarragona,
durant el termini d'un mes, a l'objecte de presentació de reclamacions o al·legacions.

3er.-Tramitar l'esmentada modificació d'acord amb el procediment establert a les disposicions legals vigents, i complint amb
tot el què s'especifica a la legislació aplicable”.

Restarà exposat al públic, a la Secretaria de la Casa de la Vila, durant el termini assenyalat, a l'objecte de presentació de
possibles reclamacions o al·legacions.

L’Aldea, 16 de desembre de 2014.
L'Alcalde,

Daniel Andreu i Falcó.

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

PUBLICITAT
610 20 33 25
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Com a cas destacat en el
nostre territori, ahir dijous
en el transcurs de l’assem-
blea local de militants de
CDC, es va anunciar el relleu
de l’actual alcalde, Andreu
Martí, per deixar el testimo-
ni a Joan Pere Gómez com a
candidat de CIU a l’Ametlla
de Mar. Cal remarcar que
cap altre militant va presen-
tat candidatura i que l’elec-
ció de Gómez es va produir
des de l’absoluta unanimitat.
Andreu Martí deixa d’en-
capçalar la candidatura de
CIU a l’Ametlla de Mar des-
prés de 12 anys com a
alcalde i, aquests últims,
amb majoria absoluta.
Segons Martí, “un ha de ser

el suficientment conscient
per saber quan entra i quan
surt d’una responsabilitat
política malgrat tingui l’ener-
gia necessària per conti-
nuar“. Per a l’actual alcalde,
ara, sense dubte, és el
moment òptim per al relleu i
la seva proposta, avalada
per la militància, ha estat
optar per Joan Pere Gómez.
“La seva amplia experiència
política, l’excel·lent feina
feta com a director de l’ofici-
na del delegat del govern  i
el seu tarannà conciliador,
participatiu i obert a la ciuta-
dania han estat uns dels
principals arguments que
han validat l’opció de
Gómez”, en paraules
d’Andreu Martí. 
Tanmateix, el president de
CDC al Baix Ebre, Lluís
Soler, va voler destacar “la
generositat d’Andreu Martí
per fer un pas enrere en el
món municipal en benefici
de l’actualització del projec-
te de CIU a l’Ametlla de Mar
amb noves cares i idees”.
Per a Soler, “Martí ha esde-
vingut l’alcalde que ha trans-
format el municipi coster de
La Cala amb un referent
turístic arreu del territori

català i això fa que Martí
encara continuarà sent un
actiu per al partit”. A més,
Soler també va tenir parau-
les per a Joan Pere Gómez
dient que “estic convençut
que és el candidat ideal i
que la seva il·lusió, força i
entusiasme seran una
garantia d’èxit per al munici-
pi”. L’acte també va comp-
tar amb la participació del
coordinador general de
CDC, Josep Rull, qui donà
tot el seu suport i el del par-
tit al nou candidat: “En Joan
Pere i jo vàrem començar
junts en política a la JNC.
Ens uneix una bonica amis-
tat personal i és per això
que sé de la passió que sent
pel seu poble i pel seu país i
la fascinació per treballar
per millorar el benestar de

les persones. N’estic con-
vençut de que si els caleros
i caleres li donen la seva
confiança farà un molt bon
treball. Li he desitjat molts
d’encerts i li he transmès el
recolzament de tot el partit
a nivell nacional”. Rull també
va tenir paraules d’agraï-
ment per a l’actual alcalde,
Andreu Martí, per la seva
dedicació al municipi de La
Cala durant aquests anys.
L’últim parlament de l’as-
semblea va estar protago-
nitzat pel nou cap de llista,
Joan Pere Gómez. Així, va
començar agraint a l’actual
alcalde la tasca desenvolu-
pada i va continuar el seu
parlament exposant els
motius per encapçalar
aquest nou projecte munici-
pal: “Durant els darrers anys

l’Ametlla ha aconseguit tenir
uns serveis públics immillo-
rables i necessaris, és
indubtable que s’ha fet una
feina excel·lent. Ara anem a
iniciar una nova etapa on la
ciutadania tindrà participa-
ció activa en les decisions
importants, on els polítics
estarem prop de la gent i les
seves entitats. Apostarem
pels serveis públics de qua-
litat sense pujar els impos-
tos; serem molt creatius per
fer més amb menys; dedica-
rem gran part dels nostres
esforços a promocionar
econòmicament el municipi i
mantenir en un bon estat el
mobiliari urbà i la via públi-
ca. Aquests seran els pilars
bàsics del projecte que
encapçalaré a partir d’avui i
estic en el millor moment de

la meva vida per fer-ho. I ho
faré amb tots vosaltres, ja
que vull comptar amb la
complicitat de tothom, vull
ser l’alcalde de tots”.
Així mateix, Convergència i
Unió de l’Aldea també ha
donat a conèixer l’alcaldable
per a les properes eleccions
municipals del 24 de maig
mitjançant una roda de
premsa celebrada al Casal
de Joves de l’Aldea. En
aquest sentit, l’actual núme-
ro 2 del grup municipal,
Elisabeth Zapater,  serà la
candidata de CIU substi-
tuint, d’aquesta manera, a
Xavier Royo. 
En les properes setmanes,
al territori, hi haurà més
novetats, totes elles camí
del 24-M.

La maquinària ja es posa en marxa,
camí de les eleccions del 24-M

Ja estem al 2015, any que
es presenta molt intens en
l’àmbit polític. Al maig arri-
baran les eleccions muni-
cipals i ja s’han presentat
en algunes poblacions els
nous candidats per a l’al-
caldia.

Comencen les presentacions de nous candidats 

Andreu Martí, després de 12 anys com alcalde, deixa el relleu a Joan Pere Gómez com a candidat de CIU a l’Ametlla 

REDACCIÓ

ACTUALITAT

A l’Aldea també es va conèixer ahir que

Elisabeth Zapater serà la candidata de CIU

substituint a Xaver Royo. En les properes

setmanes, al territori, s’aniran coneixent les

novetats que puguin sorgir camí del 24-M
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El secretari
d’Infrastructures i Mobilitat,
Ricard Font, i l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, van
presentar els detalls d'a-
questa actuació, que té un
pressupost d'un milió d'eu-
ros i que s'iniciarà durant
els primers mesos de
2015, amb una durada
prevista de 6 mesos.

L'anunci es va fer a la
mateixa C-12, en una roda
de premsa a la qual van
assistir el delegat del
Govern, Xavier Pallarès, i la
tinent d'alcalde de Serveis
al Territori i diputada,
Meritxell Roigé, entre
altres autoritats.
Actualment, la C-12 al seu
pas sota l’antic ferrocarril,
crea un punt baix on es
concentren les aigües de la
pluja quan es produeixen
aiguats intensos. 
El projecte preveu la cons-
trucció d’un col.lector
general de 500 metres de
longitud que transportarà
directament l’aigua de pluja
fins al riu Ebre. 
Per interceptar l’aigua s’ha
previst la construcció d’uns
embornals als costat nord i
sud de la C-12, i la cons-
trucció de dos ramals,
nord i sud, per transportar
les aigües fins al col.lector
general. El desguàs, d'uns

800 metres de longitud, es
farà per gravetat, de mane-
ra que s’evita així l’ús de
bombes. L'alcalde va preci-
sar que aquesta canonada
serà aprofitable en les pos-
teriors obres de soterra-
ment de la C-12. 
Durant la construcció del
desguàs hi haurà petites
afectacions en forma d'ex-
propiacions menors i ocu-
pacions temporals. Ferran

Bel va voler destacar que
el problema de les inunda-
cions en aquest punt negre
de la C-12 fa molts anys
que s'arrossega i també
perquè la Generalitat ho
resolgui amb una inversió
"que arriba malgrat la difícil
situació econòmica que
pateix". De la seva banda,
el Secretari
d'Infrastructures va infor-
mar que en els propers

dies s'aprovarà el projecte
constructiu de la variant de
la C-12, que en el seu tram
urbà a Tortosa anirà sote-
rrat, de manera que es
compleixen els dos objec-
tius de legislatura que s'ha-
vien marcat: tenir aquest
projecte enllestit i donar
resposta als problemes d'i-
nundabilitat de la C-12.

El Departament de
Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de
Catalunya iniciarà en
els propers mesos les
obres de millora del
drenatge a la carretera
C-12 al seu pas per
Tortosa per evitar les
inundacions que es pro-
dueixen sota el pas
inferior de la via verda
cada vegada que hi ha
pluges intenses. 

La junta general de Copate
(Consorci de Polítiques
Ambientals de les Terres de
l'Ebre) ha aprovat un pres-
supost per al 2015 de prop
de 9 milions d'euros, el
81% del qual es destinarà a
gestionar els residus de les
comarques del Baix Ebre i
el Montsià. És una de les
cinc àrees en què es divi-
deix l'entitat i, segons el

seu president, Joan Castor,
permetrà reduir en
800.000 euros vist el
2011 els costos de gestió
de l'abocador que utilitzen
aquestes comarques. Les
altres quatre àrees es
posaran en marxa un cop
es liquidin els consorcis
actuals fet que, segons
l'entitat, permetrà un estal-
vi administratiu de

200.000 euros. Així, el
19% restant del pressupost
s'invertirà en les àrees de
salubritat pública, assistèn-
cia tècnica, entorn natural i
territori i l'Ebre Biosfera. 
La junta general de Copate
ha aprovat també qui seran
els vicepresidents que s'en-
carregaran de cada àrea.
El de l'EbreBiosfera serà
l'alcalde d'Arnes, Xavier

Pallarès; el d'Entorn
Natural el de Prat de
Compte, Juanjo Malràs; el
de Residus, l'alcalde de
Mas de Barberans, Josep
Lleixà; el de Salubritat
Pública, el de Sant Carles
de la Ràpita, Joan Martin, i
el d'Assessorament
Tècnics el president del
Consell Comarcal del Baix
Ebre, Lluís Soler.

El consorci ambiental de les Terres de l'Ebre destina 
el 81% del pressupost del 2015 a gestió de residus

Hortènsia Grau ha anun-
ciat que demanarà expli-
cacions al Govern, en seu
parlamentària, sobre el
cas del pacient que va
morir d’una afecció del
cor mentre el traslladaven
a Barcelona perquè el ser-
vei d’hemodinàmica del
Joan XXIII ja estava tancat
quan va ingressar a
urgències. Grau ha recor-
dat que el grup ecosocia-
lista va presentar al
Parlament una proposta
de resolució, el febrer del
2013, on es reclamava
l’obertura del servei les
24 hores al dia. Es dóna
la circumstància que “hi
ha més hospitals en la
mateixa situació. I al
Verge de la Cinta de
Tortosa, és més greu per-
què no hi ha servei a cap
hora del dia”.

ICV-EUiA
reclama el servei
d’hemodinàmica

Tot i que encara no es
disposa de les dades ofi-
cials, els resultats de la
campanya de Nadal pels
comerciants del Camp i
l'Ebre seran "molt supe-
riors als de l'any passat".
Així de confiat s'ha mos-
trat el president de
PIMEC Comerç a
Tarragona, Florenci
Nieto, que ha manifestat
que després del creixe-
ment d'entre el 5 i el 6%
en el mateix període de
l'any passat -i després
de set anys de pèrdues-
"estem sortint del pou".

La campanya de
Nadal, “molt
millor que l’any

passat”

La Generalitat millorarà el drenatge per evitar 
noves inundacions a la C-12

L’actuació té un pressupost d’un milió d’euros i s’iniciarà durant els primers mesos d’aquest 2015

La recollida conjunta de la brossa del Baix Ebre i el Montsià costarà 800.000 euros menys que el 2011

TORTOSA

ACTUALITAT
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Motius molt diversos han
portat els ebrencs a
autoinculpar-se pel 9-N.
Principalment, la solidari-
tat amb el president Mas,
la vicepresidenta Ortega i
la consellera Rigau, però
també la reivindicació que
el 9 de novembre no es
va fer "cap acte punible",
com va manifestar Marisa
Panisello, de Jesús.
"S'està judicialitzant el
procés quan és una qües-
tió política". 
Arribat des de Roquetes,
Gerard Lluís Climent, un
altre dels ciutadans que
es va autoinculpar aquest
dissabte, va exposar que
ho va fer "per donar
suport a la democràcia i
als nostres representants
polítics, per a que tirin

endavant el procés inde-
pendentista".
Josep Sabaté va recordar
que només s'acceptaven
autoinculpacions als jut-
jats fins ahir dijous que
ve, 8 de gener. També va
insistir que les autoincul-
pacions massives són
"una reivindicació molt
clara" a que hi ha d'haver
eleccions "de manera
immediata". 
"No podem esperar més
enllà del 15 de gener per-
què es convoquin aques-
tes eleccions", va alertar,
justificant-ho en què el
procés no es pot allargar
més.
Des de poc abans de les
onze les matí, i de forma
àgil i constant, sense cap
mena de problema, els
ciutadans van poder pre-
sentar i registrar al jutjat
de guàrdia de la capital
del Baix Ebre els formula-
ris corresponents. 

Molts els van omplir just
abans d'entrar, recolzant-
se en cotxes o parets, i
no van voler perdre l'opor-
tunitat d'immortalitzar el
moment amb una fotogra-
fia. Des de l'ANC, a més,
van facilitar els impresos
per fer efectiva l'autoin-
culpació a aquells que no
els portaven de casa.
Entre els que aquest dis-
sabte van presentar la
instància d'inculpació hi
va haver, entre molts
altres, la diputada de CiU
Meritxell Roigé, o l'alcalde
de Tortosa, Ferran Bel.

Prop d’un acord
D’altra banda, el presi-
dent d'ERC, Oriol
Junqueras, ha assegurat
que estan "a prop" d'un
acord perquè el president
de la Generalitat convoqui
"les eleccions que el país
necessita i obtenir així

una majoria independen-
tista inapel·lable". 
Ho ha dit a través de
Twitter després que Artur
Mas avisés que la setma-
na que ve anunciaria la
seva postura sobre les
eleccions amb o sense
acord amb els republi-
cans. (Text i foto: ACN).

Les vacances de Nadal
s'han tancat amb uns bons
registres d'ocupació turís-
tica a la Costa Daurada i
les Terres de l'Ebre.
L'ocupació ha estat molt
positiva a les comarques
d'interior, tant als allotja-
ments de turisme rural de
la Terra Alta, que han asso-
lit registres del 95%, com
als càmpings, que guan-
yen cada cop més adep-
tes entre les famílies del
territori i la resta de
Catalunya. A Salou,

Cambrils i la Pineda s'ha
registrat una ocupació mit-
jana del 65%, amb puntes
de gairebé el 100% per
Cap d'Any, malgrat que
només ha obert un 10% de
l'oferta hotelera disponi-
ble. Segons l'Associació
Hotelera, es tracta d'unes
dades "acceptables" en
temporada baixa, on han
destacat els turistes fran-
cesos i catalans.
La Terra Alta frega el
ple
Una opció que també pre-

fereixen moltes famílies és
la d'allotjar-se en una casa
de turisme rural. Al Delta
de l'Ebre els establiments
han assolit bones dades,
sobretot per Cap d'Any, en
què els allotjaments han
penjat el cartell de com-
plet. A la Terra Alta, l'ocu-
pació durant les festes
nadalenques i Cap d'Any
ha superat el 95%, segons
ha apuntat el president de
l'Associació de Turisme
Rural de la Terra Alta, Felip
Segura. Els visitants,

sobretot famílies, han
aprofitat per recórrer la
Via Verda, practicar sende-

risme o visitar els pobles i
cellers de la comarca.
(ACN, foto Jordi Marsal)

Bons registres d’ocupació turística, durant les vacances de Nadal

Revisió del Pla
de Conca, deu
mesos després

L'ANC reivindica que es convoquin eleccions 
plebiscitàries abans del 15 de gener

Segons Junqueras, “l’acord està prop per convocar-les. El país les necessita per obtenir la majoria independentista”

La Terra Alta frega el ple

ACTUALITAT

Cua al jutjat de

Tortosa per

autoinculpar-se 

pel 9-N, dissabte

passat

El Ministeri d'Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient
va traure recentment a
exposició pública, per un
període de sis mesos, la
revisió del Pla Hidrològic de
la Conca de l'Ebre, junta-
ment amb una desena de
documents de planificació
d'altres conques de l'Estat.
El Pla original, aprovat pel
consell de ministres el pas-
sat 28 de febrer, encara així
la recta final de la seva revi-
sió amb únicament deu
mesos de vigència. El
secretari d'Estat de Medi
Ambient, Federico Ramos,
va reconèixer que les pres-
ses responen a la voluntat
de Madrid de tancar la plani-
ficació abans de finals de
2015 i evitar així noves san-
cions de la Unió Europea
pels reiterats retards i
incompliments.

Més
revestiments 
al Delta

Paral·lelament, la junta de
govern de la Confederació
Hidrogràfica de l'Ebre
(CHE), va aprovar fa unes
setmanes el Pla d'Actuació
per a 2015 que inclou l'exe-
cució de projectes de millo-
ra de les infraestructures
de regadiu del delta de
l'Ebre "per aconseguir un ús
més racional de l'aigua".
Segons l'organisme de
conca, les actuacions s'e-
mes de gener i costaran
2,6 milions d'euros, que es
finançaran amb els recur-
sos procedents del nou
repartiment del cànon pel
minitransvasament a
Tarragona que cobren la
CHE i la Generalitat. 
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L'Ajuntament de Móra
d'Ebre va celebrar el passat
24 de desembre, una ses-
sió plenària en què es va
aprovar els pressupostos
de la corporació, de
l'Escola Municipal de
Música i Dansa i de les dos
empreses municipals (Móra
d'Ebre Bus i Societat
Esportiva Móra d'Ebre) de
l'any 2015. El pressupost
global ascendeix a
5.569.625,75 euros, dels
quals 5.225.405,13  euros
corresponen a l'Ajuntament.
El capítol d'inversions està
dotat amb 394.186,56
euros, si bé el regidor
d'Hisenda, Sixte Melchor,
va matisar que s'haurà d'in-
crementar posteriorment ja
que hi ha la previsió de
rebre subvencions que
encara no s'han materialit-
zat. Entre les obres més
importants que es preveu
tirar endavant durant

aquest any 2015 hi ha la
reforma de les piscines, l'o-
bra de construcció dels
talussos del Castell o la
millora del passeig de
l'Ebre.
En aquest sentit, l'alcalde,
Joan Piñol, va anunciar que
s'ha obtingut una subvenció
de 100.000 euros del pro-
grama Leader per tirar
endavant la millora del pas-
seig de l'Ebre, amb un pres-
supost total de 193.000
euros. Es confia que la
resta del pressupost es
cobrirà en un 95% per part
de les quantitats que té con-
signades el municipi a Llei
de barris de la Generalitat.
En l'apartat de debat, el
portaveu del PSC, Josep
Solé, va criticar la insufi-
ciència de les partides pre-
vistes en matèria social i de
dinamització econòmica
per lluitar contra l'atur.
També es va referir al fet
que hi ha diverses partides
que s'han reduït respecte a
la liquidació de l'exercici
passat. El regidor

d'Hisenda, Sixte Melchor,
va replicar aquest darrer
punt indicant que això
també passava en els
governs municipals del

PSC. L'aprovació dels pres-
supostos va ser per majoria
absoluta de 8 vots a favor
(CiU i PP), 4 vots en contra
(PSC) i 1 abstenció (ERC). 

Per acabar dir que l'alcalde
de Móra d'Ebre i set regi-
dors de l'Ajuntament es van
autoinculpat pel 9-N.

L’Ajuntament de Riba-roja
d’Ebre va presentat la nova
documentació turística que
ha editat: un catàleg i un
mapa que compilen els llocs
d’interès i serveis del munici-
pi, que en promociona les
potencialitats en el marc de
la Ribera d’Ebre i de la marca
turística Terres de l’Ebre.
Amb el lema Riba-roja
d’Ebre: l’aigua en tots els

sentits, el catàleg recull imat-
ges de gran qualitat i textos
que presenten Riba-roja
d’Ebre, els seus valors i el
seus recursos. Són 24 pàgi-
nes, en català, castellà i
anglès, on es repassa la
història i els actius del muni-
cipi i en les quals s’inclou
també un plànol de la vila
amb informació útil i de ser-
veis, així com el llistat d’em-

preses i comerços locals.
Complementant el catàleg
s’ha editat també el plànol
de la vila amb informació de
serveis i un mapa amb rutes
a peu i en BTT pel terme
municipal. S’han editat, en
una primera tirada, 1.000
exemplars de cada docu-
ment, que es repartiran per
establiments locals, empre-
ses del sector turístic del

territori, oficines de turisme,
fires, al centre d’informació
de la CN Ascó i l’Espai

Natural de Sebes.

Riba-roja d’Ebre edita nou material turístic
amb atractius addicionals a la pesca

La Plataforma Ciutadana en
Defensa de les Terres del
Sénia, tal com va acordar
en assemblea, ha convocat
una mobilització que tindrà
lloc diumenge a Alcanar on,
simbòlicament, “incinerarà”
el deute general pel projec-
te Castor. La concentració
serà a les 12 hores a la
plaça Major d'Alcanar i dis-
correrà fins a la plaça de
Bous en “marxa fúnebre”
(es demana a tothom que
acudieixi vestit de negre).
L'objectiu d'esta mobilitza-
ció és “mostrar la més
enèrgica protesta pel paga-
ment de la indemnització a
l'empresa Escal UGS”.
(aguaita.cat)

Castor:
mobilització
diumenge 

L’Ajuntament d’Ascó ha
finançat la realització d’un
projecte innovador a nivell
de l’Estat espanyol, per tal
que una vintena de joves
entre 15 i 19 anys del seu
municipi puguin descobrir
quins són els seus talents
per explorar i desenvolupar
millor la seva carrera pro-
fessional. Aquest projecte
s’ha portat a terme a través
de 3 tallers que han tingut
lloc els dies 29 desembre,
3 i 10 de gener a les aules
del Casal Municipal d’Ascó i
l’objectiu a sigut facilitar el
descobriment dels talents
dominants, segons la meto-
dologia StrengthsFinder®,
dels joves nascuts els anys
1996, 1997 i 1998 del
poble d’Ascó.

L'Ajuntament
d’Ascó ajuda els
estudiants a
orientar la seva

carrera

Móra d'Ebre aprova el pressupost 2015 de l'Ajuntament,
l'Escola de Música i de les empreses públiques

El pressupost global ascendeix a 5.569.625, 75 euros

Es tracta d’un mapa i un catàleg que compilen els principals atractius turístics

ACTUALITAT
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Els grups municipals del PSC
i ERC han comparegut
aquesta setmana  en una
roda de premsa que han tit-
llat “d’excepcional” i “obliga-
da” donada la gravetat que
revesteix l’aprovació de la
nova relació de llocs de tre-
ball de l’Ajuntament
d’Amposta per part del
govern de CiU, tot i l’informe
desfavorable de la secretària
i la interventora municipals.
La proposta “que afavoreix
nou treballadors” va ser
rebutjada per tots els grups
de l’oposició en el darrer ple
extraordinari quan també es
van aprovar els pressupos-
tos que inclouen la nova rela-
ció de llocs de treball.  Cal
explicar que amb la nova
relació de llocs de treball el
complement de productivitat
que s’atorgava a aquests tre-
balladors, denunciat en més
d’una ocasió per l’oposició,
es converteix en comple-
ment específic incorporant-
se al seu sou fix sense que
consti cap justificació
segons denuncien les dues
habilitades nacionals.

“Estem davant una situació
que denota que aquest
acord s’ha pres amb una
clara manca de garanties
jurídiques i econòmiques”,
ha denunciat el candidat del
PSC a l’alcaldia, Francesc
Miró, que ha recordat que
aquesta no és la primera
vegada que el govern de
Manel Ferré desobeix els
informes de Secretaria i
Intervenció assenyalant que
el mes de setembre passat
es va donar compte de fins a
50 informes contraris a pro-
postes del govern. “És un fet
inusual i greu, una mala
praxi, i no admetem l’excusa
que posa l’alcalde que
aquest és un acord inicial,
perquè tots ho són i després
fer marxa enrere és difícil”. 
Així ho ha criticat també el
candidat d’ERC a l’alcaldia i
portaveu a l’Ajuntament
d’Amposta, Adam Tomàs,
que ha advertit que “s’està
cometent una il·legalitat fla-
grant”. Tomàs ha lamentat
que “hem estat esperant una
relació de llocs de treballs i
quan ha arribat s’ha aplicat
de la forma més  partidista”,
tot recordant que de 300 tre-
balladors, 9 continuen sent
els “afavorits”. En aquest
sentit, ha recordat que qua-
tre treballadors cobraven la

meitat de la borsa de la pro-
ductivitat. També ha fet un
toc d’atenció a la majoria
absoluta de CiU recordant
que l’oposició representa
4.100 votants a Amposta
mentre que CiU en represen-
ta 3.900. “Es prenen deci-
sions que ens afecten a tots
en minoria”. De  la seva
banda, el portaveu socialista
a l’Ajuntament d’Amposta,
Antoni Espanya,  també s’ha
referit a un apartat de l’infor-
me que “és molt rellevant” en
què tant la secretària com la
interventora denuncien la
voluntat de l’equip de govern
de “diluir les seves funcions
amb la creació de dues
noves figures, responsable
jurídic i responsable de
recursos humans i econò-
mics”.   Espanya ha denun-
ciat que “es treuen aquestes
dues places noves empa-
rant-se en un informe de
Diputació perquè està clar
que l’alcalde o diferents regi-
dors no estan còmodes amb
la fiscalització que fan la
interventora i la secretària”.
L’edil socialista ha titllat a
més de molt desafortunades
les declaracions d’un mem-
bre de l’equip de govern
durant el ple de pressupos-
tos en què “es va atrevir a
qualificar d’opinions els infor-

mes” de les dues habilitades
nacionals. “Algú hauria de
sortir a demanar-los discul-
pes”. També ha anunciat que
els dos grups  es reuniran
amb el comitè d’empresa en
breu per informar de les
accions que emprendrem a
partir d’ara.  “Convençuts
que s’ha comès una il·legali-
tat, farem arribar la nostra
denúncia tant a l’administra-
ció de l’Estat,  a través de la
subdelegació del govern per-
què ho traslladi al Ministeri
d’Administracions,  i a la
delegació de Govern, perquè
ho traslladi a la conselleria
de Governació”.
D’altra banda, tots dos grups

han aprofitat la comparei-
xença per reclamar a Manel
Ferré com   a president del
Consell d’Administració que
assumeixi les seves respon-
sabilitats i donin comptes de
la situació arran de la imputa-
ció de l’exgerent de l’hospital
d’Amposta i han denunciat
“una vegada  més la poca
transparència i opacitat que
danya la imatge d’aquesta
institució”. 

L’oposició denuncia «l’opacitat del govern a Amposta que desobeix els

informes de Secretaria i Intervenció per afavorir nou treballadors municipals»

ERC i PSC titllen d’il·legal la nova relació de llocs de treball i traslladaran la denúncia a l’Estat i a la Generalitat

A partir de dilluns,  els
caleros i caleres poden
passejar pel  Parc del Bon
Repòs, situat a l'entrada
de l'Ametlla de Mar, finalit-
zat.  Com un regal dels
Reis Mags l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar ha enlles-
tit aquest projecte i l'ha
obert al públic després de
portar-hi anys treballant.
El Parc és un dels projec-
tes històrics per a la vila
que suposa la recuperació
d'un espai verd al cor del

municipi perquè hi pugui
gaudir tothom. Tot i que el
parc s'obre al públic la
inauguració oficial es pre-
veu que es faci en el marc
de les festes de la
Candelera. "És un dia de
satisfacció. Després de
dedicar-hi tant d'esforç i
treball, finalment, el parc
està obert perquè tothom,
infants i grans, puguem
gaudir d'aquest nou espai
públic de lleure", subratlla
Andreu Martí, alcalde de

l'Ametlla. Cal recordar
que, en una primera fase,
es va reformar la zona per
tal d'habilitar l'espai on es
va ubicar l'Oficina de
Turisme i la seu de l'Àrea
Municipal de Turisme.
Alhora es va completar la
primera fase amb l'habilita-
ció d'una zona de joc infan-
til i una petita pista per a
l'activitat esportiva, just al
costat de la concessió de
bar que hi ha a l'espai. En
la  segona fase s'ha actuat

sobre 6.391m2 i ha supo-
sat la finalització definitiva
del parc, amb una zona
enjardinada de 3.350m2
que està dividida en diver-
ses zones i vegetacions
temàtiques de palmeres i
pinars. També s'han esco-
llit diverses plantes gene-
radores de color i amb
gran diversitat de respos-
ta a les diferents èpoques
de l'any, i fàcil manteni-
ment.
El parc disposa també

d'un gran espai multifun-
cional i polivalent central
de 638m2 que s'habilitarà
per a acollir qualsevol
tipus d'acte públic. A més,
de passejos interiors que
uneixen  transversalment
el carrer Pau Casals amb
l'Avinguda Batlle Pijoan, i
un camí de saulor que
uneix l'Av. Amistat
Hispano-Italiana amb el
carrer Llibertat, comple-
mentats amb bancs de
descans.

El Parc del Bon Repòs de l’Ametlla, obert al públic

El passat mes de desem-
bre es va fer l’acte de sig-
natura dels contractes de
comodat amb el President
del Consell Comarcal del
Montsià i els alcaldes dels
ajuntaments de Mas de
Barberans, Masdenverge i
La Galera per ingressar
els fons municipals res-
pectius a l’Arxiu Comarcal
del Montsià. Es tracta de
3 fons municipals datats a
partir del 1680 (docu-
ment més antic del fons
municipal de Mas de
Barberans) fins a l’any
2000 i d’un volum aproxi-
mat de 100 metres lineals
respectivament. Els fons
que fins a l’actualitat es
troben a les dependèn-
cies municipals es trans-
feriran properament a
l’Arxiu Comarcal del
Montsià per garantir la
correcta conservació”.

Fons
documentals
del Mas de
Barberans, la
Galera i

Masdenverge, a
l’Arxiu
Comarcal

ACTUALITAT

“L’oposició a Amposta

representa 4.100

votants mentre que

CiU, 3900”

A partir d’aquesta setmana. La inauguració es preveu per la Candelera

L’ens comarcal del Baix Ebre
i l’Obra Social “la Caixa” han
signat un conveni de
col·laboració mitjançant el
qual l’entitat bancar̀ia aporta-
ra ̀ una quantitat de 15.000€
per tal de sufragar la prime-
ra anualitat del cost de l’ad-
quisició d’un nou vehicle per
al servei de transport adap-
tat. En aquest sentit, el presi-
dent del Consell Comarcal
del Baix Ebre, Lluís Soler, ha
volgut agrair el gest realitzat
per l’entitat i ha manifestat
que “amb la rúbrica d’aquest
acord fem un pas endavant
en la millora de la qualitat
dels serveis socials i, en
especial, del servei de trans-
port adaptat”. Aquest servei
beneficia diar̀iament a 119
persones  mitjançant una
flota de cinc vehicles que,
cada dia, realitzen més de
850 Km per a transportar
als usuaris als diferents
municipis i/o centres ocupa-
cionals o centres de dia.

Vehicle de
transport

adaptat per al
Consell

Comarcal del
Baix Ebre

“El fet que sigu il·legal és una apreciació dels mateixos portaveus, perquè, en cap
moment l'informe de secretaria i intervenció diu que sigui cap il·legalitat, sinó que
es diu que la tramitació ha estat del tot correcta. En tot l'informe es diu en cap mo-
ment que la relació de llocs de treball sigui il·legal. Els portaveus asseguren que ho
denunciaran però això només demostra desconeixement, perquè per llei ja s'envia
a les instàncies a les que diuen que ho volen denunciar. La relació de llocs de tre-
ball es va encarregar a una administració pública com és la Diputació de Tarrago-
na precisament per garantir la transparència i la imparcialitat i l'han elaborat treba-

lladors de l'administració pública. A més, a proposta de la Diputació fou acceptada
en la seva pràctica totalitat del comitè d'empresa. El comité unitari de personal no
es deixarà portar per pressions polítiques. D'altra banda, cal assenyalar la situació
en què es fa aquesta roda de premsa en la que s'uneixen els grups d'ERC i el PSC,
una imatge que sobta bastant i que, a més, parlin en nom també del regidor de PxC
que és el tercer grup de l'oposició i afirmen que l'equip de govern pren acords en
minoria quan té majoria absolulta al ple. Això demostra quin és el seu grau de co-
neixement del sisema de representació democràtica”.

La resposta de l’alcalde, Manel Ferré:
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Noèlia es va convertir el
passat 1 de gener en el
primer nadó nacut, no sols
a Catalunya. Ho va fer per
cesària, avançant-se dues
setmanes a la data previs-
ta, a l’Hospital Verge de la
Cinta de Tortosa i va pesar
2,760 kg. i va medir 48
cm.
Entre els regals típics per
a aquesta  ocasió, flors,
bombons, etc. cal desta-
car 2.000 euros en una lli-
breta de “La Caixa”, el que
en diem arribar amb un pa
baix del braç.
La Noèlia a més a més de
ser el primer nadó de les
Terres de l’Ebre, també ho
va ser en Catalunya i  fins i
tot en tot l’Estat espanyol.
El delegat del Govern a les
Terres de l’Ebre, Xavier

Pallarès, juntament amb
l’alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, la visitaran avui a les
19.30h al seu domicili

familiar, on aprofitaran per
felicitar els pares de la
petita: la mare Raquel
Benet i el pare Òscar

Martí, i també el seu
germà, l’Unai de 4 anys.

La seva obra “El Poeta del poble” ha sigut el motiu de ser guardonat amb aquest prestigiós premi

El molinet màgic

L'Associació Sociocultural
Tarambana projecta dins del
cicle 'el documental del mes'
una pel·lícula multipremiada
que s'endinsa en diferents
moviments socials que
estant actuant arreu del món.
A les Terres de l'Ebre es
podrà veure al Casal
d'Amposta avui divendres a
les 21.30 h. i el dissabte 10

de gener a les 18.00 h. Com
sempre la projecció es farà
en versió original subtitulada
en català i aquest any el preu
per entrada serà de 4 euros.
Aquest documental reuneix
moviments de tot el món
amb reivindicacions dife-
rents, però amb un format de
protesta comú: el de la no
violència. 

Everyday Rebellion, l’art del canvi

Aquest any els Reis Mags, a
Tortosa, van arribar acompan-
yats de diverses carroces
amb els personatges de
Dysney tals com Mary
Poppins, La bella i la bèstia,
Blancaneus i Peter Pan. Van
arribar pel riu a la platja fluvial
de Ferreries i Melcior, el més
ancià d'ells, va ser l'encarre-
gat de saludar des de l'ajunta-
ment als nens expectants i les
seves famílies. Segudament
van fer la Cavalcada Reial al
llarg dels carrers de la ciutat

on centenars de xiquets, i no
tant xiquets, els van rebre per
poder veure'ls en persona. Va
comptar amb 20 estructures
mòbils i més de 400 volunta-
ris que van repartir 1.500 qui-
los de caramels. 
El dia de Reis, Ses Majestats,
acompanyats de l'alcalde i els
regidors van visitar els
pacients dels Hospital de
Tortosa Verge de la Cinta,
Santa Creu de Jesús,
Residència Sant Miquel,
L'Onada, entre d'altres.

Cavalcada de ConteLa novel·la narra la vida de
Jacint Verdaguer, des de la
seua època daurada fins a
l’enfrontament amb la jerar-
quia eclesiàstica que va mar-
car els últims anys de la seua
vida. El lliurament del premi
concedit per l'editorial
Destino i dotat amb 6.000
euros per l’obra 'El poeta del
poble' sobre la vida convulsa
de Jacint Verdaguer, va tindre
lloc dimarts a l’hotel Palace
de Barcelona. El lliurament
del premi a Carranza, afegeix
el nom d’un escriptor ebrenc
més al palmarès. Al 1985, el
tortosí Gerard Vergés ja va
obtindre aquest guardó, per
l’obra Tretze biografies
imperfectes. Més recent-
ment, Genís Sinca es va inspi-
rar en part en les Terres de
l’Ebre per escriure Una famí-
lia exemplar, el títol pel qual
va guanyar el premi al 2013. 
La història comença amb la
primera gran obra de Jacint
Verdaguer 'L'Atlàntida'
(1877). Carranza va recordar

durant el discurs que va ofe-
rir al rebre el guardó, "els
meus avantpassats són de la
Terra Alta i la meva àvia Maria
em recitava Verdaguer de
memòria", i va afegir "era la
primera vegada que sentia un
poeta en català". En aquest
sentit el guardonat va recor-
dar que el poeta va buscar la
llengua al fons del poble i va
"rescatar la llengua" a partir
d'aquelles veus. L'autor va
voler dir sobre Verdaguer que
tot i ser “el poeta del poble
que la gent estimava i venera-
va, la seva vida va ser una
tortura constant". A més d'es-
tar "entre la lira i el calce",

l'autor d''Al cel' "viu el luxe
però també la contradicció
del monjo franciscà: volia ser
asceta". "Hi ha la coincidièn-
cia que tres grans personat-
ges van morir vestits amb
l'hàbit de Sant Francesc:
Gaudí, Maragall i Verdaguer.
Aleshores hi havia una místi-
ca de contemplació del pai-
satge", va concloure
Carranza.
La trajectòria literària de
Carranza, guardonat l'any
2000 amb el premi Sant Joan
per 'Anjub. Confessions d'un
bandoler', va arrencar el
1991 amb el llibre de relats
'La tinta de la immortalitat'

(editorial Pòrtic, premi Recull-
Francesc Puig i Llensa de
narració). La seva primera
novel·la, 'El desert de l'oblit'
(El Mèdol), es remunta al
1993 i des d'aleshores ha
publicat 'Llibre de les set
xibeques: la riuada'
Tarragona (El Mèdol, 1997),
'La filla de la memòria' (El
Mèdol, 2001), 'El que l'her-
bolària sap' (Planeta, 2002),
'L'hivern del Tigre' (Planeta,
2004), 'La Clau Gaudí', escrit
juntament amb Esteban
Martín, (Rosa dels Vents,
2007), i 'Imprenta Babel'
(Temas de hoy, 2009).  tra-
ducció catalana.

L’ebrenc Andreu Carranza guanya
el 47è Premi Josep Pla

El 47è premi Josep Pla de
prosa en català té un nom
ebrenc: Andreu Carranza
(Ascó, 1957) és el guan-
yador d’aquesta edició,
per l’obra El poeta del
poble.

La primera catalana del 2015 és roquetenca

Noèlia Martí Benet va nàixer 32 segons després de la mitjanit, l’1 de gener

ACTUALITAT

Diumenge a migdia l’Auditori
Felip Pedrell de Tortosa els
més petits podran gaudir d’a-
quest conte tradicional fet
espectacle per part de la
companyia Engruna Teatre.

Aquest espectacle basat en el
tradicional conte més conegut
com El molinet de sal, es cen-
tra en la part més màgica de
la història, incentivant la imagi-
nació dels més petits.

I també demà a les 20 hores
la pianista Neus Peris
actuarà gratuitament a
l’Auditori de l’Escola de
Música amb La música és lo
nostre. És tracta d’un viatje-
calidoscòpic, des de quatre
punts de vista contrastats i
emocionants: la teatralitat
de Haydn, la proposició de

Ravel, la llum de Messiaen i
la passió de Chopin. Amb
presentacions de les peces
que acostaran al món de
cada compositor: en quin
moment històric van viure?
per a qui van escriure la seva
música? quines històries s’a-
maguen darrere les seves
composicions?

Diumenge a Campredó des
de l’Associació Campredó
Esport posen en marxa un
cop més la Cursa que inicia
el VIIIè. Circuit de Curses per
Muntanya de les Terres de
l’Ebre. Es disputarà la 8a.
edició del Canicros i la 6a.
edició de la Cursa de
Muntanya. S’espera una

gran participació i que tot-
hom pugui gaudir d’un
fantàstic dia pel terme de
Campredó, visitant llocs
emblemàtics com són les
Torres Templeres i altres
paratges naturals; barranc
de Rocacorba, argilers, les
antenes, coll de Rajolers,
l’Espluga, etc.

L’any tindrà un gran nombre d’exposicions al llarg de tot el territori.
Demà conclouen “Espai revisat” de Miquel Paton a La Ràpita, “Àpat
kaníbal” de Mariaelena Roqué a Amposta i “Modelats en paper” de
Manolo Ripollés a Tortosa. I diumenge les exposicions commemora-
tives “Escultor Julio Antonio” a Móra d’Ebre.

Actualitat

Demà dia 10 de gener en el
marc de la 11a temporada
'Dissabtes de Teatre', organit-
zada per Ulldeteatre Grup
Escènic, l’espectacle DOT ens
sorprendrà amb un mix de dis-
ciplines tals com el teatre, la
dansa o les noves tecnologies.

Aquest espectacle de la com-
panyia Maduixa Teatre ha estat
premiat com a millor especta-
cle a la Fira Feten 2014 es
podrà gaudir a la Mostra
d'Igualada, Mercat de les Flors,
Festival GREC Barcelona, entre
d’altres.

DOT a Ulldecona

Cursa Les II Torres a Campredó

Miralls i miratges
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CRAC de la setmana: Joan Rovira, cantautor
ISABEL CARRASCO

“EM SENTO COMPROMÈS AMB EL NOSTRE TERRITORI”
Joan Rovira jove compositor
i músic català nascut a
Camarles és, per damunt de
tot, una gran persona a més
de gran professional. Ell
sempre ha estat com-
promès amb el nostre
Territori (premi Ebre Líder
2014 com ambaixador de
les Terres de l'Ebre), amb
les causes solidàries
(Alzheimer, Marató...), amb
els amics de sempre, amb
la família. Joan Rovira és lli-
cenciat a l'ESMUC (Escola
Superior de Música de
Catalunya) en Saxo Jazz i
Música Moderna. Joan
Rovira, artista polivalent;
íntim amb el seu saxo,
explosions d'emocions amb
la seva guitarra, pell de galli-
na amb la seva veu, va visi-
tar el Més Ebre per contes-
tar al «Crac» de la setmana.

Més Ebre: Explica una
mica els teus inicis i com
vas intuir que et dedicaries
al món de la música
Joan: Tinc un record borrós
cantant el "Carrilet de la
Cava" davant de tota la clas-
se quan anava al parvulari!
(hehe) Més tard, als set
anys vaig començar a
tocar la guitarra i va ser allà
l'inici d'una història d'amor
que duraria fins avui.
Bàsicament vaig decidir
dedicar-me a la música per-
què no hi havia res que m'a-
gradés tant.
ME: Guanyador de
l'Ebrelíder 2014 com ambai-
xador de les terres de
l'Ebre. Què ha suposat
aquest premi per tu?
Joan: Per mi és molt impor-
tant sentir-me recolzat
pels meus, per la meva
gent. Jo, sempre ho dic,
sóc un romàntic de les
Terres de l'Ebre, i per mi és

un privilegi i un orgull portar
el nom de les nostres terres
a cada lloc on vaig a tocar.
Explicar els nostres paisat-
ges i costums. Encara ara
em sento feliç per aquest
reconeixement!
ME: Has viatjat a molts paï-
sos portant la teva música
arreu del món. Quins
records guardes i quines
han estat les ciutats que
més t'han agradat i per
què?
Joan: Els records i sensa-
cions són innumerables.
Possiblement Paris és el
lloc on més experiències he
viscut i més em conec. A
part, allà hi viu el meu gran
amic Olivier Sicard, una de
les millors persones que he
conegut. Ell em va obrir les
portes de casa seva quan
més ho vaig necessitar, i
això no ho oblidaré mai. He
tingut una sort infinita amb
els amics que he conegut.
De totes maneres, una ciu-
tat on m'agradaria viure ara
mateix és Londres.
ME: Alguna anècdota?
Joan: N'hi ha moltes. Ara
recordo una nit a Paris quan
tocava pels carrers de la
ciutat. Estava tocant al Pont
Saint-Louis i quan vaig aca-
bar l'actuació se'm va apro-
par un noi. Em va explicar
que era l'aniversari de la
seva xicota i que em volia
contractar aquella mateixa
nit per un "concert privat i
sorpresa" davant del riu
Sena. Recordo que al princi-
pi vaig desconfiar, però
aquell noi tenia una mirada
sincera i el vaig seguir.
Finalment va arribar la noia i
vam baixar al riu, estàvem
els tres sols. Ells es van
començar a fer petons, i
allà, a menys de 2 metros
estava jo cantant! Era molt

"raro"! (hehe) El millor de tot,
va ser que de sobte apa-
reix un cotxe de la
Gendarmerie (Policia), que
sempre em prohibien tocar
pel carrer. Aquella nit, la
imatge dels tres al costat
era tan rara que el cotxe,
després d'aturar-se, va
pegar mitja volta i va marxar
sense dir-nos res!
ME: Les lletres de les teves
cançons estan basades en
les teves vivències?
Joan: Sí. Tot i que hi han
històries que, tot i no pas-
sar-te a tu personalment,
les pots arribar a sentir si
les viu algú que està a prop
teu. La majoria de cançons
del nou disc estan escrites
a Paris, que és la ciutat on
més m'he inspirat.
ME: Es diu que quan un
compositor té mal d'amor
és el moment «ideal» per
compondre, és així?
Sempre ho havia pensat
això, és curiós. Però t'he de
dir que quan te sens feliç i
content poden sortir
cançons molt boniques
també. Amb altres ritmes i
diferents missatges, però
ideals per escoltar-les i
començar el dia amb ener-
gia i optimisme! M'agrada
fer cançons alegres.
ME: Has cantat pels
carrers, en festes privades,
pubs...i últimament, al
Liceu. Quin canvi, no?
Joan: "Una flor no fa Maig"
diuen, però la veritat és que
aquest any he tocat per
llocs increïbles com el festi-
val Cruïlla de Barcelona, La
Daurada de Vilanova i la
Geltrú compartint escenari
amb els Manel i els Amics
de les Arts; festival
Músiques Sensibles a la
Sala Foyer del Teatre
Liceu,... El fet d'haver tocat

pel carrer i sentir-te tants
cops desemparat fa que
ho valoris molt més. Em
sento absolutament agraït!
ME: El 9N amb la teva
cançó «germans del llen-
gua», que ha suposat per
tu?
Joan: Per una banda, sentir
que aporto el meu granet
d'arena al meu poble català.
Per altra, donar a conèixer
les meves altres cançons a
la gent que m'ha conegut a
través d'aquesta cançó.
ME: Si haguessis d'escollir
una de les teves cançons,
amb quina et quedaries i per
què?
Joan: Això és com si et fan
dir a quin fill t'estimes més.
No podria escollir. Cada
cançó representa un
moment, i s'ha d'escoltar al
moment que ho necessites.
Escoltar "M'agrada", "Peix
sense espina" o
"M'agradaria ser un Beatle"
em pot carregar les piles un
matí. "Cendra i poesia",

"Quatre amics" o "Nit de
Nadal", en canvi, em poden
emocionar una nit.
ME: El teu darrer disc
acaba de sortir del «forn»,
ens pots fer cinc cèntims?
Joan: És un disc fresc que
combina tot el que sóc jo
com a músic i persona.
Amb els canvis d'estat d'à-
nim que experimento al meu
dia a dia. Em considero una
persona amb molts alts i
baixos emocionals, i això es
reflecteix al meu disc.
Potser l'element que unifica
totes les cançons és el posi-
tivisme de cada història tot i
tractar temes molt dife-
rents. És un disc que em fa
ballar i m'emociona en qües-
tió de minuts.
ME: Ja saps, a l'inici d'any,
nous propòsits i també nous
projectes.Quins són els
teus?
Joan: Un dels objectius que
m'he proposat és preparar
encara més vídeos per als
meus amics i seguidors de

Facebook i YouTube.
Vídeos musicals, però
també vídeos quotidians on
poder fer-los passar una
bona estona. Crec que si
em coneixen més com a
persona això farà que enten-
guin millor el meu univers
musical. Només desitjo que
tothom s'ho passi bé amb
les cançons i les tonteries
que pugui explicar-los!
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I les possibilitats no eren
les pevistes. Resultat: dimis-
sions i ara una gestora que
ha plantejat reduccions al 50
%, com a mínim, pel que que-
da de lliga.
Entre els afectats, tres ra-

pitencs que jugaven amb l’e-
quip castellonenc. Tots tres,
davant de la situació, han de-
cidit marxar. I ho fan al Gan-
dia de la Tercera divisió. Ahir
dijous havien de signar. Per
tant, hi ha desembarcament
de rapitencs a Gandia. 
En el cas d’Alex Forès, el

Tortosa sembla que s’havia
interessat però finalment se-
guirà els passos dels seus
companys. 

Agus, a Finlàndia
La Rapitenca, per la seua

banda, presenta novetats.
Ha incorporat al davanter
ampostí Dani Fatsini que,
amb el seu germà Joab, es-
tava a l’Orino (Andorra).
Es una alta que compensa

la baixa d’Agus Ojeda, davan-
ter de Vinaròs que va estar a
la Cava i que ara jugava amb
la Rapitenca i que marxa al
club on està l’extècnic rapi-
tenc, Garcia Sanjuan.

Rapitencs que marxen a Gandia

El CF Vinaròs passa per
un moment conflictiu. Sí,
gairebé tots els clubs el
passen. Però el blanciblau
està tenint dificultats afe-
gides perquè es va fer una
posta ferma, amb un pres-
supost molt unflat.

ESTAVEN AL VINARÒS

Manel Subirats, Àlex Gómez i Sergi José fitxen per al club valencià

M.V.

No és comparable l’esport
territorial amb el professional.
Però tenen sempre analogies,
salvant les  distàncies.
Han hagut casos, encara n’hi

ha i sempre n’hi hauran, de juga-
dors determinants en equips de
regional que no han estat del tot
sacrificats en el moment d’en-
trenar. Però marcaven les
distàncies. Mentre les mar-
quen....tot es pot permetre i la
tolerància pot existir. Però el
problema està quan no determi-
nen els partits....sempre acaba
havent-hi enrenou. Llavors, un
entrenador ha de pendre deci-
sions. I no són populars. Si no
les pren, dinamita un vestidor.
Perquè perd credibilitat davant
de la resta de jugadors. Per
tant, estem davant d’una disjun-
tiva complicada. Al crac se’l pot
cuidar però dins d’un limits.
El cas de Messi penso que

és totalment diferent. Estem
parlant del millor jugador que jo

he vist i que
mai més veu-
ré. 
I ara iniciem

el debat. Messi
ho ha donat tot
al barcelonisme, malgrat que
ara sembla que no hi ha exces-
siva memòria. Ell és qui fa i
desfà. En altres èpoques, de
bonança, se li acceptava. Ara,
no. Entenc a Luis Enrique, però
jo hagués posat a Messi diu-
menge des de l’inici, mirant si
cal a un altre costat. Encara té
crèdit. No obstant, el tècnic va
decidir entre ell i l’equip o el ju-
gador. Al final del partit, si el re-
sultat a Anoeta hagués estat un
altre, res hagués tingut tanta im-
portància. La derrota ho magni-
fica tot. Per tant, la conclusió
novament és que al futbol regio-
nal i al professional el que mana
i ho marca tot és el resultat. La
victòria. Potser les distàncies
no són tantes...

Va fer bé Luis Enrique?

L’ampostí Dani Fatsini (Orino) s’ha incorporat a la
Rapitenca. Va interessar a l’Amposta però ja estava
compromès. I el davanter de l’equip rapitenc, Agus
Ojeda, ha marxat a Finlàndia, amb l’extècnic Garcia

Sanjuan. Alex Forès va poder estar a l’òrbita del Tortosa. 

Més novetats del mercat d’hivern

Sergi José, controlant una pilota amb el Vinaròs. Baix, Agustin Ojeda.

GOLSMEDIA

No ha pogut ser

Per les obres, l’Amposta és
probable que jugui a

Tortosa els diumenges 18 i
25 de gener (17 h)

Dani Fatsini interessava
però ha anat a la Rapitenca

Desmentit
No fou cert que l’Amposta
havia fitxat a Folch i a

Dominguez

Falta confirmar

Ja s’ha anunciat

Móra N. tindrà gespa artificial
INICI D’OBRES: ES PREVEU AL MARÇ

Móra la Nova tindrà gespa
artificial. Una demanda de fa
anys del club escapulat i que
serà una realitat aquest 2015.
El darrer partit del 2014, al
camp del Batea, ja es va co-
mentar la possibilitat i la ma-
teixa nit, al programa d’Edu Pi-
no, Dins l’Estadi, l’alcalde de la
localitat moranovenca, Ferran
Bladé, ja va manifestar-ho que
les obres es farien i que s’ins-
tal.laria la gespa.
Podria ser que comencin a

finals de febrer o al març. I,

per tant, podrien estar per al
final de la temporada.
S’acabarien de tancar els

accesos al camp i s’arranjaria
la tribuna ja existent com a mi-
llores complementàries que
també estan previstes.
El Móra la Nova, el primer

equip, està fent una sensacio-
nal campanya fins ara a la Ter-
cera catalana i la il.lusió que
s’ha generat al club enguany
ha tingut repercussió amb una
notícia que ha causat molta
satisfacció. 

L’Ascó és tercer, a dos punts de la Pobla, líder

Aquest any, sí!!!
TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó, tercer classificat,
afronta el darrer partit de la pri-
mera volta, demà al camp del
Santfeliuenc (18 h). Una victòria
podria permetre als de Rubio
dormir el dissabte com a líders
i campions d’hivern. 
L’equip de la Ribera, refer-

mat anímicament per com va
acabar l’any 2014, sap que ha
d’anar setmana a setmana per
poder fer història. Hi ha molta

il.lusió per poder-ho aconse-
guir: jugar una lligueta d’ascens
a la Segona B. 

Demà l’Ascó visita el
Santfeliuenc (18h). Si
guanya, dormiria com a

líder

Dissabte

Amb molt d’ànim després de guanyar al Catllar

L’Amposta visita el Santboià
PRIMERA CATALANA. ANY DE CENTENARI

L’Amposta va protagonitzar,
en la darrera jornada del 2014,
el resultat sorpresa quan va go-
lejar el Catllar (1-4). Fou una
victòria amb gran valor, espor-
tiu i anímic després de la derro-
ta inesperada contra el Juventut
25 de Setiembre, dos dies més
tard d’aquella fatídica represa al
Morell. La victòria dóna força
per començar l’any nou tenint
en compte que queden partits
compromesos, com el del diu-
menge al camp del Santboià,
equip en plena forma i que s’ha
recuperat en les  últimes jorna-
des estant a l’alçada que per
plantilla ha d’estar. Posterior-
ment, l’Amposta rebrà el Lleida
i el Vilanova, tots dos partits es
jugaran, molt probablement, a
Tortosa per les obres del muni-
cipal ampostí. Serà a les 17 ho-

res. El club de la capital del
Montsià, celebra enguany el
centenari, pel qual ja fa temps
que treballa per efectaur la
commemoració amb nombro-
sos actes. D’altra banda, l’Am-
posta es va interessar per recu-
perar al davanter Dani Fatsini,
però aquest ha fitxat amb la Ra-
pitenca. En les darreres setma-
nes, s’ha comentat per Tarrago-
na que l’Amposta fitxava a
Ramon Folch i a Dominguez.
Més Ebre ha pogut saber que
fou una innocentada transmesa
per xarxes socials. 
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El problema del Barça no és ni de Luis Enrique, ni Bartomeu, ni Zubiza-
rreta. L'autèntic és que és un club que genera molts diners i els direc-
tius actuals i els passats van pendre decisions que suposen grans cos-
tos i cada any repercuteix en un deute que cada cop s’incrementa més.
Si els directius haguessin de posar diners de la seva butxaca per les se-
ves decisions, un altre gall cantaria. El Barcelona no va renovar Martino
i suposo que li pagarien alguna cosa pels dos anys de contracte que te-
nia. Ara cessen a Zubizarreta que no se n’anirà de bades a casa; co-
brarà la seua indemnització, el mateix que els dos últims directors generals, Antoni Ros-
sich i Oliver que van marxar amb uns 600.000 euros de liquidació aproximadament. Luis
Enrique en unes setmanes o en uns mesos pot ser cessat i també tindrà una bona liqui-
dació per tenir dos anys de contracte. I no parlem de Messi que ja no sé quantes renova-
cions de contractes se li han fet perquè no se’n vagi. Es va pagar una bestiesa per Ney-
mar i no la justifica pel seu joc i a sobre se li vol renovar. I si sumem a Luis Suarez pel
que també es va pagar una barbaritat (gairebé 100 milions) i en pocs partits ja s'ha de-
mostrat que no ha fet el que d’ell s’esperava. Un Barça que enguany fa aigues per tots
els costats. Un tècnic, Luis Enrique, que cada diumenge prepara una alinenció diferent,
un equip filial que està camí de la Segona divisió B i una pedrera que en les classificacions
dels equips és de les més pobres de els últims anys. I tot això unit a una inestabilitat pre-
sidencial: Laporta, Rosell, Bartomeu... que cadascú busca el seu espai, de vegades no
definit. El problema del Barça és que genera massa diners i la directiva que entra vol to-
car el cel a qualsevol preu, fitxant els millors costi el que costi i si cal acomiadar direc-
tors esportius, directors generals o entrenadors, doncs ho fan sense miraments pagant,
a canvi, unes liquidacions que no haurien d'estar permeses i per això abans de fitxar hau-
rien de pactar el seu sou anual i res més. El Barça té un problema ha de ser més que un
club, més que el Madrid i guanyar cada any una lliga i si és possible la Champions. I això
és impossible. El Barça ha de baixar sous de plantilla a la meitat, ha de tenir un superà-
vit de 100 milions a l'any, no sense abans baixar el deute fer a zero, traspassant primer
a Messi i una amb rebaixa del 50% de les nòmines de les seves estrelles. 
Jo aventuro aquests esdeveniments: Luis Enrique serà cessat, Messi marxarà a preu de
saldo perquè se’n vol anar i, com no, el Barça anirà regalant els diners producte d’una
gestió empresarial que, mal que ens pesi a tots els barcelonistes, ha estat calamitosa.
Com ja he dit, aquest és el problema dolent d'aquest club, que no es mira ‘la pela’. No-
més es mira ser el millor encara que caigui qui caigui i prenent decisions cada any amb
fitxatges que molt pocs són rendibles mentre ens oblidem del planter que, en gran part,
sempre ha donat molta rendibilitat. 
El Barça no necessita una altra vegada a Laporta. El Barça necessita un president amb
seny i una directiva que siguin diferents als últims mandataris i donin un gir de 180 graus.
La directiva que aconsegueixi que aquest club tingui dèficit zero i que sapigue gestionar
una gran empresa com aquesta és la que triomfarà. Només amb els ingressos que gene-
ra sobren milions per fitxar els millors jugadors de món però això si pagant salaris nor-
mals i no les barbaritats que el Barça paga als seus estrelles a les que a sobre després
els indemnitza com si sobressin els diners.
El Barça és un gran club però en gestió econòmica deixa molt que desitjar. Aquest és l’in-
covenient número 1 del Barça i mentre això passi, canviarem cada any d'entrenador o es
faran malament els fitxatges o viurem uns ‘culebrons’ continus en les presidències. S'hau-
ria canviar els estatuts i exigir cada directiva rebaixar 100 milions el dèficit en el seu man-
dat, 25 per any, sinó s’haurien de convocar eleccions anticipades i una vegada posat el
dèficit a zero, cap directiva podria tenir dèficit cada any. Sempre superàvit. I si tingués
dèficit, la directiva hauria de presentar la seva dimissió. Potser es perdrien uns anys d’è-
xits esportius però es construiria un gran club a llarg termini. El dia que es presenti un
president amb idees clares i en el seu programa presenti un pla econòmic prioritzant
aconseguir un dèficit a zero en quatre anys i amb una baixada del 50% dels sous, guan-
yarà les eleccions sobradament. I amb tot això vull aclarir que visc a Madrid i que sóc i
sempre seré del Barça. I que en els mals moments, és quan més estima tinc a aquest
club que tantes alegries m’ha donat. Peerò, a la vegada, penso que manca un canvi ge-
neral en la gestió. S’ha de començar per aquí. 

El problema del Barça no és esportiu

El Gandesa va acabar l’any
amb derrota a Jesús, on es va
trencar la ratxa. Diumenge
(16h) rebrà l’Alcanar, un partit
en què tots dos no poden ce-
dir i volen mantenir-se engan-
xats a les primeres places.
Amb els locals, tornen, recu-
perats d eles lesions, Barceló,
Dani i Pol. 

Torna Pol

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Gandesa-Alcanar

El Catalònia visita el penúltim,
el Camp Clar, demà dissabte
(17h). Buscarà seguir la bona
ratxa de resultats amb la que
va acabar el 2014, amb tres
victòries seguides i havent
guanyat fora de casa, a Roda.
Enric, el tècnic, no disposarà
dels lesionats de llarga dura-
da que encara són baixa. 

Seguir la ratxa
Camp Clar-Catalònia

El Camarles, que va oferir
una bona imatge contra el
Valls, amb més agressivi-
tat i intensitat, visita el
cuer. La permanència pas-
sa per aquest partit. No hi
ha novetats. Després, ju-
garà 4 partits a casa se-
guits: Tortosa, R. Bítem,
J. i Maria i Cambrils.

No pot fallar
SP i SP-Camarles

Diumenge a les 16 h. Els locals
tenen baixes: Manu, Pep i Enric.
Mikel és dubte. Es busquen dos
fitxatges per això s’ha parlat amb
diversos jugadors. El Deltebre no
pot fallar i tampoc la Cava que,
tot i empatar al camp del líder, ha
de clarificar la seua situació. Abra-
ham ha causat baixa per motius
personals.

EL DERBI
Deltebre-la Cava

El Tortosa va acabar el 2014 perdent a la Canonja, en un partit en el que guanyava 0-1 al descans
però en el que en deu minuts a la represa, els locals van remuntar. Els ebrencs, malgrat jugar bé, no
van poder amb el fort i agressiu equip de J. Fernando Mora, tècnic que va dirigir el partit i que segueix,
malgrat els comentaris que indicaven que ho volia deixar abans del mateix, per un enfrontament amb
un jugador. Al final, 2-1. L’expedició roigiblanca va marxar molesta per unes incidències al descans, al
vestidors, on jugadors locals van intentar agredir a Moha. En qualsevol cas, segona derrota del Torto-
sa. Per això els de Crespo tenen obligació de guanyar diumenge a l’Ampolla per no despenjar-se i per-
què no entrin els nervis per poder-se allunyar de l’objectiu. El Tortosa recupera a Josep Vilanova i a Ma-
nolo Puig, sancionats. I també a Arnau que tornarà a la convocatòria. Una bona notícia perquè és un
jugador necessari ofensivament. Marc Gisbert i Gerard Estrella seguiran sent baixa. L’Ampolla, per la
seua part, va guanyar el cuer i va agafar aire però encara necessita millorar per estar més còmoda a
la taula, tenint en compte que hi ha quatre descensos i amenaça novament de compensacions. Cotai-
na podrà comptar amb Edén que ja debutarà. L’ampostí Batalla també pot acabar fitxant. Dani Jime-
nez i Pardo han estat baixa.   

Retorn d’Albert Arnau i debut d’Edén amb l’Ampolla
Tortosa-Ampolla (diumenge 17 h)

El R. Bítem, quart, rebrà la Ca-
nonja, tercer. Ho farà amb bai-
xes en defensa: Aaron i Osca
Benet. Dues baixes que són
importants. Dos equips que
estan fent, sense tenir pres-
sió, una gran campanya. Es
un partit, diumenge 16 h, amb
doble valor de punts en la llui-
ta per les primeres places. 

Duel al cim
R. Bítem-Canonja

Són els que porta el Jesús i
Maria en les darreres set jor-
nades. Diumenge rebrà el
Cambrils, “un partit en què
hem de jugar molt atents, en
la línia dels darrers, i que no
ha de ser trampa”, deia To-
rres. Diumenge 16 h. Aleix
Masdeu rebrà l’alta mèdica
el dia 21.

17 punts d 21
J. i Maria-Cambrils

Primera jornada de l’any
L’ANÀLISI

Antonio Morales va debutar diu-
menge passat, en partit de recu-
peració, amb el Pinell, al camp
del Roquetenc (1-1). La directiva
va decidir destituir a Àngel Alva-
rez i va contactar amb Morales.
El tècnic va debutar puntuant,
malgrat les nombroses baixes
que van comportar només poder

disposar d’11 jugadors. El Ro-
quetenc va dominar i es va
avançar amb gol de falta magis-
tralment executada per Aleix
(45’). A la represa, en una acció
en què els locals van ser tous en
defensa, el jove Marc va fer l’em-
pat. No va poder desfer la igua-
lada el Roquetenc, reclamant un

penal i diversos fores de joc xiu-
lats per Gisela Cisa, l’àrbitre. Els
de Roquetes es distancien, amb
els dos darrers resultats a casa,
de les dues primeres places. 
El Pinell seguirà lluitant per fugir
de la zona compromesa de la
taula. Diumenge, partit clau a
Campredó. 

És dels anys que la categoria està més oberta. El líder Batea visita demà la Cala i el Santa Bàrbara,
molt il.lusionat, afronta el derbi a Godall. No menys il.lusió té l’Aldeana, que va acabar guanyant 3-1 al
Godall en la represa i és tercer. Diumenge visita un Alcanar B que està molt minvat per les baixes. El
Móra la Nova rebrà la Sénia. El Perelló, que recupera Àlex Clua i que té la baixa de Mohedano (fins el
febrer) ,rebrà un Ginestar amb dos perellonencs, Rafel i Enric. Darrer cartutx per als de Paco Brull. 

Morales debuta a la banqueta pinellana
Roquetenc i Pinell van empatar (1-1)

Apassionant 3a. catalana: 2 punts separen els 5 primers

PARTIT DE RECUPERACIÓ

Partit de recuperació amb
punts amb molt de valor en
jc. Els caleros amb les baixes
d’Avraham,  Dani, Sam, Pepe,
Angel Balfegó, Koto, Waka i
Mamadou van apel.lar a l’or-
gull i van tenir al seu orter,
Gerard, com l’autèntic salva-
dor. Gran partit del porter ca-
lero, un dels  millors de la ca-
tegoria. L’Horta, des dels
primers minuts, va dominar i

va gaudir d’un gran nombre
d’ocasions, sense encert.
Amb els minuts, la necessitat
de guanyar va accelerar els
intents dels locals que fins al
descompte van tenir opcions.
Però, com en altres partits,
es van quedar sense marcar.
Ja són 9 jornades sense
guanyar (3 punts de 27). I diu-
menge reben a l’Ulldecona,
equip en ratxa: sis victòries

seguides. Igor i Froilan, que
estaven al juvenil de l’Ascó,
tornen a l’Ametlla. 

L’Horta, de pega
Va dominar, va tenir moltes ocasions, però no va poder marcar

ELS CALEROS, AMB VUIT BAIXES. HORTA-AMETLLA (0-0)

Els de Cantó rebran un
Ulldecona en ratxa: 

6 victòries seguides (22
punts de 24)

Proper partit
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EQUIP
D.

Ulldecona
Aldeana
Remolins
Jesús i Maria
Roquetenc
Ascó
Santa Bàrbara
Catalònia

Gandesa
La Senia
Corbera
Alcanar
Tortosa
Amposta
Batea
Ampolla
Móra Nova
Rapitenca

Alcanar B
Perelló
Ametlla
Campredó
La Cava
Ginestar
Flix
Pinell
Godall
Camarles

Deltebre
Horta
S. Jaume

Darreres sis 
jornades

18
15
14
14
13
12
12
12

12
11
10
10
9
9
9
9
8
8

8
8
8
8
7
7
5
5
5
4

3
3
21

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31

ELS EQUIPS MES EN FORMA
Nº P.

JOAQUIN CELMA

Anàlisi de tots els equips ebrencs
Nou rànquing de les plantilles

Aprofitant l’aturada del nostre futbol, pel Nadal, comencem el nou any amb les classificacions
de la regularitat de tots els equips ebrencs. Cada setmana, des de l’inici de la lliga, oferim, en
aquesta secció, els rànquings i anem alternant les categories. Avui, les mostrem totes des de
l’Ascó a la Tercera divisió fins els conjunts ebrencs de la Quarta catalana, en un altre especial
que poden trobar en aquesta plana, en la 17 i la 18.

Fotos: Iris Solà (Ascó), 
Jordi Gil (Rapitenca), 
Leo Bel (R.-Bítem) i 

Jesús Cardona (Catalònia).

JUGADORNº

Virgili
Eizaguirre
Cristino
Artur Godia
José Ramon
Socias
Genís
Dani Argilaga
Gerard Roigé
Munta
Chiné
Del Moral
Galceran
Edu Vives
Taranilla
Roca
Gabernet

36
28
27
25
21
15
14
13
12
8
6
6
5
5
4
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

FC ASCÓ
Nº P. JUGADORNº

Victor Reales
Gustavo Soriano
Marc Vernet
Jonatan Llorach
Josep Becerra
David Callarisa
Diego Becerra
Victor Calsina
Cristopher
Isaac Casanova
Aleix Iniesta
Marcel
Barrufet
Sergio Mañas
Dani  Bel
Obi

36
25
25
24
23
17
14
13
13
11
10
5
4
4
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF AMPOSTA
Nº P. JUGADORNº

Xavi Anell
Alex Borrull
Alexis Jiménez
Ivan Gasparin
Toño
Agus Ojeda
Gerard Verge
David Silva
Josué Andreu
Raul Istoc
Sam
Ivan Pàez
Vilarroya
Adrià Alonso
Didac Rius
Miguel Gasparin
Pascual

28
23
22
19
18
17
13
12
12
11
11
11
7
7
5
3
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

UE RAPITENCA
Nº P. JUGADORNº

Josep Trinquet
Ivan Diaz
Chimeno
Jan Esteller
Adrià Valsels
José Romero
Raul Vates
Ion Oslabanu
Xavi Molas
Genís Valls
Edu Aguilar
Figo
Pau Castro
Moisés Muñoz

30
27
25
22
21
20
18
17
11
10
9
6
4
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CD ALCANAR
Nº P.

JUGADORNº

Maikel Fernandez
Paco Casas
Manel Sol
Roldan
Sergio Ruiz
Chema Esteban
Albert Sanchez
Cristian Regolf
Aitor Arasa
Enric Safont
Joan Costes
Marc Perelló
Robert Cabrera
Oscar Masdeu
Xavi Callau
Edgar Pasto
Dani Jiménez

32
31
28
20
17
16
12
9
8
7
7
6
5
5
4
4
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF L’AMPOLLA
Nº P. JUGADORNº

Cristian 
Pau Sansaloni
Abraham Navarro
Edgar Samper
Francesc Melich
Gerard Fresquet
Leo Sosa
Marc Prades
Quim Esteban
Juanjo Centelles
Joseph Ongola
Carlos Solé
Brigi Garcia
Samu
Roger  Prats
Koteb Maelanin
Micael 

38
33
19
18
17
15
13
12
11
10
10
6
6
6
4
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF CAMARLES
Nº P. JUGADORNº

Jaume Pedra
Enric Ferré
Manu Sosa
Marc Mars
Jordi Porres
Marc Casanova
Miquel Mola
Javier Chacon
Pep Lucas
Marc Toledo
Robert López
Oriol Bertomeu
Nico
Carlos Bullon
Joel Tomàs

52
33
22
21
16
15
15
13
12
9
6
5
5
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

UE DELTEBRE
Nº P. JUGADORNº

Jaume Gumiel
Dilla
David Rojas
Federic Giné
Pere Martínez
Pol Bladé
Jaume Guiu
Francesc Barceló
Marc Domènech
Joan Batiste
Josep Domènech
Jaume Soriano
Roger
Genis Navarro
Alex Almestoy
Dani Benaiges
Arnau Cugat

39
22
19
17
17
15
13
11
11
11
10
8
8
7
6
5
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF GANDESA
Nº P.

JUGADORNº

Toni Ondozabal
Dani Iniesta
Fran Reolid
Sergi Escoda
Cristian Arasa
Eugeni Del Cerro
Isaac Casanova
Carlos Ferreres
Aleix Robert
Ivan Cornejo
Pau Diez
David Ibañez
Joan Casanova
Cosido
Eric Sebastià
Juanjo Rovira
Nacho Orozco

34
30
28
20
20
17
16
14
7
6
6
5
5
5
4
4
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF J CATALÒNIA
Nº P. JUGADORNº

Raul Teixidó
Sebas Albacar
Ivan Gonzalez
Mauri
Carlos Herrero
Jesús Ferreres
Albert Torres
Nico Diaz
Sergi Curto
Raul Gonzalez
Julio Pardo
Jose Mari  
Victor Pujol

46
31
30
28
20
16
9
9
7
5
4
3
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

UD J I MARIA
Nº P. JUGADORNº

Ferran Roig
Joan Esteban
Narcís Franch
Mario 
Jordi Lleveria
Temitayo
Selu
Jordi Fabregat
Raimon Fosch
Abraham
Joan Queralt
Oscar Ruibal
Marc Pardo
Eric Fernandez
Roger Santaella

42
31
24
21
17
15
15
13
11
11
9
8
4
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CD LA CAVA
Nº P. JUGADORNº

José Ramon
Jota
Àngel Sánchez
Aaron Navarro
Sergi Bel
Josep Llaó
Oscar Benet
Vizcarro
Alex Guarch
Joel Crespo
Xavi Gisbert
Claudiu
Edgar Bartolomé
Guillem Navarro
Emili Descarrega
Enric Ubalde
Mario

34
32
31
29
28
13
8
8
7
7
6
6
5
4
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

UE R.BÍTEM
Nº P.

JUGADORNº

Avram
Dani Jerez
Pepe
Ruben Bonachi
Sam Figueras
Sergi Brull
Gerard C.
Jaume 
David Arteso
Robert 
Sergi Garcia
David Lopez
Ivan Romeu
Sergi Quintana
Andrei Vasilica
Marc Castillo
Jon Bayo

33
24
22
18
16
16
15
10
9
9
8
8
7
7
6
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

SCER L’AMETLLA
Nº P.

JUGADORNº

Joel Forné
David Vilanova
Moha
Manolo Puig
Alfonso Povill
Cristian Ventura
Aleix Salvadó
Josep Vilanova
Carles Daker
Foaud
Pere Bosqued
Albert Forcadell
David Monge
Gerard Estrella
Marc Gisbert
Pau Valmanya
Javi Asin

32
29
26
23
21
19
13
12
7
7
6
5
5
5
5
5
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CD TORTOSA
Nº P. JUGADORNº

Gerard Curto
Andreu Queralt
Moha 
Oriol Queralt
Pau Gonzalez
Jordi Fibla
Sergi Solà
Ricard Reverte
Tomaquet
Joan Forcadell
Ionut
Eric Segarra
Ruben
Sisco Faiges
Pau Morralla
Marc Chillida
Pau Sancho

39
26
21
16
15
14
10
9
8
6
6
5
5
4
4
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CD ALCANAR B
Nº P. JUGADORNº

Fran Corella
Manel Llambrich
David Moya
Joel Rios
Moha
Ignasi 
Salva Gómez
Sergi Auré
Oscar Insa
Adrià Sánchez
Josep Reverté
Floren Alegre
Aleix Calvet
Monforte
Marc Montesó
Lluc Pepiol

40
39
27
27
16
14
13
10
9
6
3
3
3
3
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

UE ALDEANA
Nº P.

JUGADORNº

Kiko
Agustí Fornos
Eloi Almestoy
Jordi Vilanova
Abel Maijo
Cristian Vallès
Joan Aubanell
Miguel Adrià
Enric Sunyé
Aleix Muñoz
Adrià
Enric Amado
Miquel Adrià
Jordi Vilanova
Eloi Gavaldà
Jorge Estaña
Jordi Calvo

38
30
28
21
18
16
14
13
12
8
7
5
4
3
2
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF BATEA
Nº P. JUGADORNº

Edu Roig
Johan
Joel Rodriguez
Julio Freire
Òscar Camarero
Jaume Cortiella
Miquel Barsi
Edgar Montserrat
Pau
Jordi Benaiges
David Escandell
Ramon Zaragoza
Carlos Roca
Joan Ventura
Paco López
Moha
Bonilla

24
21
21
20
15
14
12
12
8
8
7
7
6
5
4
4
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

UE CAMPREDÓ
Nº P. JUGADORNº

Oscar Gilabert
Toni Calafat
Lachem
Oscar Colat
Quique Cornejo
Bernat 
Ahmed Abou
Jordi Julià
Marc Miravete
Robert Costa
Oriol Saladie
Marc Gonzalez
Jaume Vela
José Gallego
Manu 
Josep Blanch
Albert Saladié

39
30
28
19
18
17
12
10
9
9
8
7
5
4
3
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CD CORBERA
Nº P. JUGADORNº

Jaume Esteve
Joan Mani
Yuri
Llorenç Peral
Andreu Peral
Raül Carrasco
Joel Calvillo
Andreu Carranza
Oleguer Baldoma
Oscar Casals
Jordi Llorens
Marc Llurba
Albert Saltor
Abel Tarragó

42
30
27
27
26
22
15
10
8
5
5
4
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

JE FLIX
Nº P. JUGADORNº

Sergi Anguera
Aleix Figueres
Jordi Chico
Arnau Alcovero
Arnau Galbany
Enric Sentís
Albert Batiste
Josep 
Juan Caballos
Bernat Galvany
Jordi Sabaté
Rafel Rodriguez
Manel Martínez
Alex Domènech
Alex Bladé
Raul Montané

42
29
28
19
17
15
14
13
8
7
6
5
3
2
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF GINESTAR
Nº P. JUGADORNº

Kevin Moreno
Oriol Matamoros
Joan Zaragoza
Àlex Ramos
Marius
Ruben Ibeas
Aleix Royo
Ferran Ventaja
Joan Labernia
Robert Altadill
Jaume Lletí
Marc Lleixà
Carlos Querol

45
35
32
25
17
15
8
8
7
6
5
4
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

FC GODALL
Nº P.
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JOAQUIN CELMA

Més de 900 jugadors
46 plantilles, a escena

46 equips ebrencs formen aquest projecte. Cada setmana, els cinc jugadors que més han des-
tacat en el seu partit, reben punts (5, 4, 3, 2 i 1). D’aquesta forma, 230 sumen cada setma-
na dins d’un projecte que agrupa més de 900 jugadors perquè, lógicament, cada jornada són
diferents els que poden ser puntuats. 

JUGADORNº

Marc Baiges
Salva Clua
J. Vicenç Pellisa
Sergi Rodriguez
Alex Martinez
Davis Bes
Joan Esmel
Oscar Celma
Carlos Montesó
Ernest Asensio
Pau Cortiella
Guillem Aubanell
Xavi Revuelta
Gerard Alcoverro
Josep Estrada
Alejandro Prats

28
22
21
19
16
15
15
11
7
7
7
5
5
5
5
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF HORTA
Nº P. JUGADORNº

Didac  Prades
Manu Fernández
Aitor  Fuster
Amado Clotet
Quim Bonet
Fèlix Gómez
Jordi Garcia
Ivan Garcia
Xavi Pomada
Ramon Ibañez
Andreu 
Pau Muñoz
Ramon Centelles
Marc Fonollosa
Raimon Tolosa
Jordan Querol
Jordi 

26
26
26
23
22
22
15
10
9
8
7
6
3
3
3
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF LA SÉNIA
Nº P. JUGADORNº

Edu Llop
Jacob Papaseit
Ferran Argilaga
Narcis Miró
Ionel 
Jordan Alvarez
Ruben Barceló
Juli Segarra
Massi
Àlex Robles
Albert Jiménez
Genis Peña
Marc Palomar
Jonatan Rios
Xavi Royo
Raimon

29
29
26
23
19
13
12
8
8
7
7
6
5
3
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

C AT M. NOVA
Nº P. JUGADORNº

Vicent Brull
Àlex Clua
Magí Andreu
Marc Andreu
David Pena
Mohedano
Marc Martí
Ramon Grau
Robert Sánchez
Arnau Pallarès
David Flox
Rafel Fandos
Jordi Gilabert
Ruben Sanchís

45
32
30
27
23
16
10
7
7
6
5
2
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CE PERELLÓ
Nº P.

JUGADORNº

Jelti
Jordi Arasa
Anton Ferchuk
Marc Panisello
Cristian Alvarez
Ibrahima Thierno
Marc Queixalós
Ivan Cornejo
Ismail
Reduane
Oriol Mayor
Alex Escrihuela
Carlos Montagut
Albert Gallego
Quim Bru
Oscar Gómez
Addesamt

39
18
16
16
16
14
14
13
11
10
9
9
9
8
8
4
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF PINELL
Nº P. JUGADORNº

Cristian Diaz
Llorençl
Josep Otero
Aleix Chavarria
Jordi Valls
Ivan Arasa
Jesús Barbera
Albert Gordo
Marc Alegre
Stephane
Robert Pujol
Ferran Forné
Ramon Castells
David Cid
Ismail
Karim
Marti

35
26
25
25
19
18
13
12
12
7
6
6
5
3
2
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CD ROQUETENC
Nº P. JUGADORNº

Carlos Gilabert
Nico Aguiar
De La Torre
Jordi Roda
Ximo Martí
Francesc Millan
José Mulet
Adelassis
Raul Gilabert
Xavier Arasa
Mustafa
Ivan Vallès
Xavi Pastor
Agusti Martí
Lluis Domènech
Pio
Edgar Esbrí

42
39
28
17
15
12
11
10
10
10
4
4
4
4
2
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF S. BÀRBARA
Nº P. JUGADORNº

Marc Garriga
Gerard Benito
Juanjo Magrinyà
David Magrinyà
Saul Aurea
Josep Curto
Hristo
Gustavo
Salva Gisbert
Ramon
Sierra
Aitor
Sergi Garcia
Mateu Martinez
Ivan Garcia
Àlex Panisello
Adrià

55
54
29
18
10
7
6
6
5
5
3
3
3
3
3
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

UE S. JAUME
Nº P.

JUGADORNº

Yassine
Santi  Sancho
Roberto Márquez
Ivan Abat
Tortajada
Damià Bordes
Davide Bisegilie
Saül Lopez
Joaquim Martí
Oriol Grau
Xavi Reverté
Dani Bandau
Ramon Queralt
Josep Millan
Dani Fluixà

34
30
28
28
19
19
19
14
11
9
6
5
3
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF ULLDECONA
Nº P. JUGADORNº

Albert Alegre
Àlex Alegre
Nicolàs Rios
David Pujol
Raül Tomàs
Josep Reverté
Xavi Codorniu
Albert Arnau
Nando Calduch
Jordi Alemany
Pau Buera
Maian
Fortunato
Robert Margalef
Dani Andreu
Manel Martin
Joan Nicolàs

37
34
22
22
20
13
8
8
6
5
5
5
4
4
3
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

UE ALDEANA B
Nº P. JUGADORNº

José Luis Amador
Miquel Malràs
Joaquin Miralles
Raül Martinez
Fernando
Roger Blanch
Victor Gil
Mustafha
Omar Hamdqui
Xavier Vilagrasa
Josep Alvarez
Joan  Carbó
Jordi
David Blanch
Ruben Cuello

36
25
20
17
16
15
14
13
12
8
6
5
4
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF ARNES
Nº P. JUGADORNº

Alexis Pedraza
Fernando Maña
Nacho Aroca
Albert Troyano
Albert Miró
Xavi Suàrez
Sisco Méndez
Albert Falcó
Marc Fuertes
Victor
Adrià Miró
Xavi Marrodán
Jordi Garcia
Oriol Biarnès
Adrià
David Vilar
Dani Monforte

37
29
22
18
14
12
10
9
8
7
5
4
4
4
2
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

FC ASCÓ B
Nº P.

JUGADORNº

Xavi Roldan
Joan Clua
Ruben Brull
Roger Mora
Ivan Bladé
Miguel González
Alex Grau
Miguel Rozas
Toni Manyé
Marc Mauri
David  Gómez
Xavi Miró
Joan Ribes
Marc Mauri

33
24
21
21
13
13
13
12
11
5
3
3
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF BENISSANET
Nº P. JUGADORNº

Jordi Segura
Pau Povill
David Domènech
Wili
Oriol Salvadó
Alvar Ramos
David Fontanet
Genís Aubanell
Josep Soro
Didac Ayuda
Ruben
Robert Martorell
Guillem Perís
Cristian Monllau
Oriol Fidel
Juanjo Vilalba

34
25
21
18
16
11
10
7
7
6
6
4
4
3
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CE BOT
Nº P. JUGADORNº

Marc Gilabert
Toni Sanz
Roger Prats
Hristo
Héctor Monteso
Jack Davenport
Jordi Alifonso
Loreto
Àlex Castells
Jhon Melich
Jonatan Melich
Elvis Balagué
Juanjo Vilalba
Gerard Mora
Àlex Rovira
Jonatan Reverté
Khalid

34
20
18
12
11
10
10
9
8
8
8
7
5
5
4
4
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF CAMARLES B
Nº P. JUGADORNº

Diego Gonzalez
Pau Jornet
Lluís Matamoros
Pau Galiana
David Espuny
Paco Rodriguez
Toni Aranda
Moha
Jordi Baucells
Àlex Estorach
Àlex Mola
Abde Machou
Lluís Matamoros
Valentín Dellà
Toni Aranda
Àlex Lara
Jesús Montesó

26
24
20
18
18
18
15
14
13
9
7
3
3
2
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

EBRE ESCOLA
Nº P.

El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

Segueix-nos a Internet entrant 
a la nostra nova web:

www.mesebre.cat
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Va valdre la pena la idea. Tot i la pallissa que un ser-
vidor es pega el diumenge tarda per aconseguir la
puntuació dels 46 equips de les Terres de l'Ebre, que
són un total de 230 jugadors cada setmana amb
puntuació (els cinc millors de cada equip), els resul-
tats, en tots els àmbits, són satisfactoris. 
El 0,60% de la població de les Terres juga a futbol en
categoria amateur i si sumem el futbol base és el
2%. Els diré, els confessaré, que quan em salta una
idea al cap, sóc persona d'inspiració. Se m'acut una idea i al tall. Doncs bé, amb
aquest projecte no creia que podia quedar tan bé, tan bonic, tan genial. 
Els explicaré un secret. La idea inicial era fer sol la 3a divisió, amb l’Ascó, la Ra-
pitenca i l’Amposta i tots els equips de 2a catalana. El cap de setmana que es
va iniciar el campionat, em vaig animar a fer la Tercera catalana. Ja em sabia
greu deixar a banda poblacions grans i amb tradició futbolera com Ulldecona,
la Sénia, Santa Barbara, Perelló, Roquetes, l’Ametlla... I només quedava la Quar-
ta per a poder fer. Llavors, Michel em va dir: "Joaquin, si féssim la Quarta Ca-
talana també?. Es la categoria més sacrificada per tots els que la formen i la
que més s’ha de valorar. I seria una forma de fer-ho. A més, serien els jugadors,
tècnics i directius ho agrairan moltissim". Jo li vaig respondre: "impossible, és
molta feina i em falten molts contactes". Aquesta conversa era a les tres de la
tarda, dimarts següent a la primera jornada del campionat a Quarta. Al cap d’u-
na hora, vag tornar a trucar a Michel: "Bé, m'ho he pensat i si ho fem, farem no-
més deu equips de Quara. Em falten contactes que siguin de confiança". A les
set de la tarda ja estava posat i a les vuit ja teníem deu equips de la 4a. Cata-
lana amb els primers jugadors puntuats. I un dia més tard, vaig aconseguir els
contactes necessaris de la resta dels clubs de Quarta, en una gestió celerada
i que va ser una odissea. Però amb l'ajuda de Michel, vam tancar també aques-
ta categoria i, per tant, tots els equips ebrencs de futbol amateur.
46 conjunts controlats amb els seus jugadors, cada setmana. Ni jo m'ho crec.
Sempre he pensat que l'ésser humà si es proposa alguna cosa no té límits. No-
més és qüestió de fe, esforç, constància, lliurament, passió, il·lusió i mai per-
dre l'esperança. Els explico això, aquesta setmana, perquè entenguin que ha es-
tat gairebé un miracle fer aquesta secció, parir-la, ampliar-la...i no perdre cap
puntuació de cap equip cap setmana. És com tenir trigèmins. La meu aporta-
ció al futbol ebrenc des de fa anys, primer a Icompeticion, després a la colum-
na setmanal de Més Ebre que s'ha anat ampliant i ara amb la secció dels mi-
llors jugadors de cada equip, és passió, estima a un esport i a una Terra.
També, bogeria. No ho sé, ni m'importa. Ho faig a gust però és una barbaritat.
I, a sobre, no perdre les dades de tots els jugadors. Són com un tresor. Un dia
els diré quines mesures tinc per evitar un virus a l'ordinador o qualsevol proble-
ma que em fes trontollar totes les puntuacions.  En tinc 33 mesures i són ca-
solanes. Gaudeixin i en acabar la temporada tinc una altra mini-bomba per ana-
litzar tots els equips i els jugadors. Mil gràcies als que cada setmana m’aporten
les dades. Puntualitzar que no intento aconseguir qui és el millor jugador de ca-
da categoria, només és un rànquing global  i una informació molt bona per tots
els amants del nostre futbol. I bon any nou per a tots!
PINELL, MASSA CANVIS. Sis temporades va estar Albert Lizaso a Pinell i des
que se’n va anar, ha estat una vaivé d'entrenadors: Pepe Curto, Pachan, Rovi-
ra, Xavi, Angel i ara Morales. Als darrers 10 mesos, tres nous místers. Va ple-
gar un president, Paco, i des de llavors aquest club no és el mateix i és que els
temps daurats del Pinell van passar i potser ha arribat el moment de començar
de zero i consolidar-se altre cop en la seva categoria mare, la quarta catana,
que és on més campanyes ha militat: 23.

920 jugadors fotografiats

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

JUGADORNº

Cristian Cid
Àlex Castrejon
Lachen
Dani Fernàndez
Àlex Calle
Sergi Oliver
De La Vega
Lluís Beltran
Carlos Ferreres
Òscar Oliver
Nestor Altaba
Abdel
Manuel
Aleix Alegria
Anselm
Toni Barberà
Rosemberg

23
21
21
20
18
16
13
13
8
8
6
5
5
4
3
3
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF J CATALÒNIA B
Nº P. JUGADORNº

Aaron Casanova
Dani Badea
Didac Navarro
Isma Gutierrez
Gerard Betoret
Josep Rovira
Aaron Kora
Àlex Curto
Marc Vizcarro
Juan Cortes
Dani Beltran
Llorenç Lozano
David Panisello
Sergi Ramírez
Juanjo Alcalà
Jesse Pareja

32
24
18
18
17
13
12
9
9
9
9
5
5
5
4
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

UD J. I MARIA B
Nº P. JUGADORNº

Reinaldo Rocha
Ferran Adell
Gilabert
Miquel Tomàs
Eric Sales
Rafel Reverté
Stan Alin Inonel
Eric Bernat
Charly 
David 
Alin Adrian
Lluch Girbes
Marc Fibla
Bodgan
Adrià
Oriol Lázaro

25
23
19
18
17
16
16
13
11
11
6
6
6
2
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF LA GALERA
Nº P. JUGADORNº

Johan Pérez
David Ferré
Ignasi Vernet
Sergi Vila
Dany Calvo
Pete
Pau Muñoz
Joaquin Vila
Alejo
Arnau Prada
Marc Castellví
Dani Calvo
Josep González
Jordi Moya
Aitor Giné
Yuber Alejo

26
24
21
19
18
17
14
11
10
8
8
6
6
4
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

OLIMPIC
Nº P.

JUGADORNº

Miquel Pinyol
David Martínez
Pau Rius
Lluís Zaragoza
Àlex Pallares
Hector Duran
Lander Vicente
Cristian  Melero
Àlex Sunyer
Efren Talarn
Abdelali
Jonatan Ruiz
Didac Chavarria
Alex Fernández
El-Mhadi
Vicente Lander
Elies

22
18
18
16
15
14
14
13
9
9
9
8
7
5
5
4
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

UE R.-BÍTEM B
Nº P. JUGADORNº

Josep Martí
Roger Martí
Jorge Rodriguez
Josep Cid
Gerard Castells
Jordi Rovira
Lluis Escoda
Albert Gallego
Raimon Pardo
Josep Rovira
Joseph
Marti  Farreny
Sergi Madueño
Bruno Pitarch
Emili Mestre
Javier Genaro
Roger Marti

18
16
16
11
11
10
9
7
6
5
5
5
5
4
4
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CD ROQUETENC B 
Nº P. JUGADORNº

Robert Beltran
Jordi Sanz
Josep Folqué
Izquiano
Juan Miguel
Rafel Adell
Diego Gascon
Victor Bertomeu
Pere Nacher
Francesc
Sergi Doblado
Maza
Pau Emili
Vicente

36
18
17
16
14
13
12
10
9
7
7
4
4
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

UE TIVENYS
Nº P. JUGADORNº

Jhon  Moukset
Mustafa
Abdul
Joan Aregio
Ros Arrufat
Didac
Joel Garriga
Joel Gimenez
Younes
Albert Aubanell
Rafel Esteruelas
Vallespí

36
29
26
23
18
9
7
5
5
2
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF VILALBA
Nº P.

JUGADORNº

Soufiane 
Marc Vericat
Angel Garcia
Xavi Lafarga
Didac Martinez
Jordi Cid
Edgar Pepio
Toni Cid
Younnes
Zouhir
Caballo
Alix Figueres
Eudald
Alex Ribes
Joaquin Morales
Luis Angel

45
30
24
23
14
13
10
9
8
7
4
3
3
2
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF XERTA
Nº P.
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

J. i Maria-R. Bítem (16 h)

Tivenys-Xerta (15-15 h)

Aldeana-Olimpic (17 h)

Catalònia-Vilalba (16.30 h)

Roquetenc-Arnes (16.30h)

diumenge 

Camarles-Ebre E. (16.15 h)

Bot-Benissanet (16 h)

la Galera-Ascó (16.15 h)

RESULTATS

13a jornada 4a catalana 

Xerta-R.Bítem 2-4

Olimpic-Tivenys 6-1

Ebre E.-Aldeana    1-0

Benissanet-Camarles    3-4

Ascó-Bot 5-2

Vilalba-la Galera     0-0

Arnes-Catalònia  1-5

J. i Maria-Roquetenc    3-2

Rec. la Galera-Arnes    1-2

Ebre E- R. Bítem            2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF  GC   P

1. Vilalba           13 37 11 32

2. Olimpic          13 40 15 32

3. J. i Maria        13 29 16 28

4. Ascó             13 28 16 27

5. Catalònia       13 32 22 25

6. R. Bítem        13 23 20 20

7. Roquetenc     13 27 21 18

8. Arnes            13 24 26 18

9. Aldeana         13 22 29 18

10. Tivenys       13 32 41 15

11. la Galera      13 17 20 14

12. Ebre Escola  13 16 28 14

13. Camarles     13 30 41 11

14. Benissanet   13 18 34 11

15. Xerta          13 20 40 9

16. Bot             13 18 33 7

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
S. Eugenia-Tortosa Ebre

Pardinyes-Fontsanta

Cerdanyola-Palleja

S. Quirze-Santpedor

Llerona-At. Prat

Guineueta-S. Gabriel

Sabadell-Bonaire

La Roca-S. Pere

RESULTATS

13a jornada 

Fontsanta-Tortosa E 0-1

Palleja-Pardinyes  3-0

Santpedor-Cerdanyola 0-4

At Prat-S. Quirze      8-1

Guineueta-Llerona     4-3

Bonaire-S. Gabriel    2-1

S. Pere-Sabadell         sus

S. Eugenia-La Roca    2-2

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. La Roca 36 13 30

2. Cerdanyola 32 9 29

3. Palleja 36 14 27

4. S. Pere 30 16 25

5. At. Prat 37 21 20

6. Sabadell 27 15 20

7. S. Gabriel 26 15 20

8. Tortosa E 24 16 20

9. Pardinyes 27 27 19

10. S. Eugenia 30 30 18

11. Fontsanta 23 26 14

12. Guineueta 19 37 12

13. Bonaire 19 26 11

14. S. Quirze 20 43 11

15. Santpedor 17 52 4

16. Llerona 20 63 3

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA 

Gandesa-Tortosa E

Aldeana-Olimpic

S. Jaume-Horta

R. Bítem-Alcanar

S. Bàrbara-Ginestar

RESULTATS 

9a jornada 

Tortosa E-J. i Maria   14-0

Olimpic-Gandesa  0-4

Horta-Aldeana 3-1

Alcanar-S. Jaume    12-0

Ginestar-R. Bítem    2-2

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Alcanar 62 6 24

2. S. Bàrbara 29 2 22

3. Aldeana 19 9 14

4. Horta 19 25 13

5. Tortosa Ebre 23 13 11

6. Gandesa 18 14 10

7. Ginestar 23 23 9

8. Olimpic 13 23 9

9. S. Jaume 5 30 6

10. Rem. Bítem 7 22 5

11. J. i Maria 5 56 1

Femení. 1a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 

Dissabte 17-1-15:

Filrey R. Bítem-Alcanar

Catalònia-la Sénia

Amposta-Roquetenc

Perelló-J. i Maria

Aldeana-Vinaròs

Tortosa-Rapitenca

Canareu-Ulldecona

RESULTATS

10a jornada 

Perelló-Rapitenca 3-2

Ulldecona-Amposta   1-2

la Sénia-Filrey R Bítem 6-2

Aldeana-Tortosa 7-2

Roquetenc-Catalònia 4-4

Alcanar-J. i Maria 5-2

Vinaròs-Canareu 2-0

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC   P

1. Aldeana 36 7 25

2. Amposta 40 11 24

3. Rapitenca 24 17 19

4. Alcanar 30 24 19

5. Ulldecona 26 23 16

6. Tortosa 35 21 16

7. Vinaròs 24 11 15

8. Catalònia 24 28 13

9. la Sénia 30 31 12

10. Jesús i Maria 14 24 10

11. Roquetenc 19 21 9

12. Canareu 13 18 9

13. Perelló 12 35 5

14. Filrey R. Bítem 5 63 0

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

Móra la Nova-la Sénia (16.30 h)
l’Ametlla-Batea (16 h)

diumenge 
Perelló-Ginestar (15.30 h)
Campredó-Pinell (16.30 h)
Flix-Roquetenc (16 h)

Corbera-S. Jaume (16 h)
Godall-S. Bàrbara (15.30 h)
Alcanar-Aldeana (16 h)
Horta-Ulldecona (16 h)

RESULTATS
15a jornada, Tercera catalana  
Pinell-Ginestar 3-3

Roquetenc-Campredó1-2

S. Jaume-Flix 0-0

S. Bàrbara-Corbera 2-1

la Sénia-Godall 1-1

Batea-Móra Nova 3-1

Aldeana-Ametlla 4-1

Ulldecona-Alcanar 2-0

Perelló-Horta 1-1

Recu. Horta-Ametlla 0-0
Roquetenc-Pinell 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Batea 15 39 23 31

2. S. Bàrbara 15 35 21 30

3. Aldeana 15 32 18 30

4. Ulldecona 15 35 16 29

5. Móra Nova 15 25 14 29

6. Roquetenc 15 28 17 26

7. Perelló 15 26 18 24

8. Corbera 15 30 28 23

9. la Sénia 15 29 28 22

10. Godall 15 33 21 21

11. Flix 15 21 26 19

12. Pinell 15 22 28 18

13. Alcanar 15 17 26 16

14. Ginestar 15 25 38 15

15. Horta 15 21 30 14

16. l’Ametlla 15 14 25 14

17. Campredó 15 21 29 13

18. S. Jaume 15 14 61 6

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

Camp Clar-Catalònia (17h)
diumenge

Deltebre-la Cava (16 h)
Roda Berà-Vilaseca (16.30 h)
Gandesa-Alcanar (16 h)
Valls-Tancat (16.30 h)

SP i SP-Camarles (12 h)
Tortosa-Ampolla (17 h)
R. Bítem-Canonja (16 h)

Jesús i Maria-Cambrils (16 h)

RESULTATS

15a jornada, Segona catalana

Vilaseca-la Cava 0-0

Alcanar-Roda Berà 1-1

Catalònia-Gandesa 2-1

Tancat-C. Clar 3-2

Camarles-Valls 2-2

Ampolla-SP i SP 2-1

Canonja-Tortosa 2-1

Cambrils-R. Bítem 0-2

Deltebre-J. i Maria 0-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilaseca 15 39 5 39

2. J. i Maria 15 34 18 32

3. Canonja 15 31 15 32

4. R. Bítem 15 47 14 30

5. Tortosa 15 38 17 29

6. Gandesa 15 23 20 25

7. Alcanar 15 35 20 24

8. Valls 15 24 23 22

9. Catalònia 15 20 20 22

10. Ampolla 15 22 26 22

11. Roda Berà 15 20 17 20

12. la Cava 15 26 21 18

13. Cambrils 15 16 34 15

14. Tancat 15 17 45 15

15. Deltebre 15 12 35 13

16. Camarles 15 15 32 10

17. Camp Clar 15 16 35 9

18. SP i SP 15 12 50 7

Segona catalana

Els
resultats
de la

jornada

Aquest cap de setmana
torna la competició

després del descans, en el
que s’han recuperat alguns

partits.

Torna 
PRÒXIMA JORNADA 
Sabadell-Vilafranca
Masnou-Palamós
Castelldefels-Prat
Figueres-P. Mafumet

Terrassa-Rubí
Vilassar-Europa

Martinenc-Peralada
Manlleu-Muntanyesa

Santfeliuenc-Ascó (dissabte 18 h)
Cerdanyola-Gavà

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. P. Mafumet 18 11 3 4 25 14 36
2. Rubí 18 9 8 1 29 17 35
3. Ascó 18 10 4 4 27 18 34
4. Masnou 18 8 6 4 24 26 30
5. Terrassa 18 8 5 5 29 21 29
6. Europa 18 8 5 5 25 17 29
7. Cerdanyola 18 6 7 5 23 18 25
8. Peralada 18 7 4 7 16 20 25
9. Santfeliuenc 18 6 6 6 21 21 24
10. Figueres 18 7 3 8 20 20 24
11. Vilafranca 18 7 3 8 26 29 24
12. Prat 18 6 5 7 22 20 23
13. Muntanyesa 18 8 5 7 16 15 23
14. Sabadell 18 5 8 5 19 19 23
15. Palamós 18 6 4 8 25 28 22
16. Castelldefels 18 6 2 10 22 24 20
17. Manlleu 18 4 7 7 24 27 19
18. Gavà 18 6 1 11 19 27 19
19. Martinenc 18 4 5 9 23 35 17
20. Vilassar 18 3 3 12 13 32 12

Tercera divisió RESULTATS
17a jornada, Tercera divisió

Gavà-Sabadell 1-2
Vilafranca-Masnou 3-1
Palamós-Castelldefels 2-1
Prat-Figueres 1-2
P. Mafumet-Terrassa 1-0
Rubí-Vilassar 3-1
Europa-Martinenc 0-0
Peralada-Manlleu 1-1
Muntanyesa-Santfeliu. 0-0
Ascó-Cerdanyola 3-0

PRÒXIMA JORNADA 
Santboià-Amposta (diu 12 h)

Lleida-Catllar

Vilanova-J. 25 Setiem.

Torreforta-Morell

S. Ildefons-Reddis

Rapitenca-Torredemb (diu12h)

Mollerussa-Viladecans

Igualada-Almacelles

Balaguer-Tàrrega

RESULTATS

15a jornada, Primera catalana

Catllar-Amposta 1-4

J. 25 Seti.-Lleida 0-1

Morell-Vilanova 2-0

Reddis-Torreforta 4-2

Torredemb.-S. Ildefons 1-2

Viladecans-Rapitenca 2-2

Almacelles-Mollerussa 2-0

Tàrrega-Igualada 1-0

Santboià-Balaguer 3-1

Primera catalana

L’Ascó és tercer. Demà dissabte, darrer partit de la primera volta. 
IRIS SOLÀ

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Morell 15 24 16 32

2. Catllar 15 18 16 26

3. Santboià 15 27 18 25

4. Sant Ildefons 15 24 16 24

5. Vilanova 15 21 17 24

6. Reddis 15 25 17 23

7. Balaguer 15 20 16 22

8. Almacelles 15 18 15 22

9. Rapitenca 15 20 17 21

10. Lleida 15 20 17 21

11. Tàrrega 15 15 14 20

12. Amposta 15 21 19 19

13. Torredembarra 15 18 21 16

14. Viladecans 15 17 22 16

15. Mollerussa 15 15 22 15

16. Torreforta 15 24 30 14

17. Igualada 15 13 23 14

18. J. 25 Setiembre 15 14 22 12
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

EL 27 DE DESEMBRE. A JESÚS

Torneig de Reis
BÀSQUET

I Torneig Ramon Lapeira i Leandro Rovira 
El dissabte 27 de desembre
de 2014 va tindre lloc la pri-
mera edició del Torneig
Ramon Lapeira I LEANDRO
ROVIRA a la Santa Creu de
Jesús. Torneig organitzat
pel CF Jesús Catalònia amb
la col·laboració de la EMD
en categories benjamí i pre-
benjamí amb la fi de seguir
amb la tradició dels tornejos
de Nadal, amb tot el que
comporta una diada com
aquesta, experiències i
vivències noves per als juga-
dors, aprenentatge mit-
jançant la competició, cohe-
sió de grup i adquisició de
valors. En aquesta ocasió,
el CF Jesús Catalònia va
tenir la iniciativa de rememo-
rar a dos persones que
malauradament ja no estan
entre nosaltres però que
han sigut molt importants,
tan com a president, Ramon
Lapeira, com a jugador,
Leandro Rovira, però a més
a més, com a grans perso-
nes que han sigut i sempre
han estat al costat del club
en els moments difícils, han
sentit els colors com ningú i
per tot això, és de justícia
dedicar-los aquest esdeveni-
ment. “Sempre estaran a la
nostra memòria i a la histò-
ria del club, i d’aquesta

forma, any rere any, en
seguiran formant part”. Per
la part esportiva, podem dir
que va ser un èxit, es va
veure molta gent al camp,
molt bon ambient, bons par-
tits de futbol, grans gols,
emoció, esportivitat i ganes
de gaudir d’un gran torneig.
L’Escola de Futbol Delta de
l’Ebre es va emportar el tor-
neig ambdues categories,
imposant-se per 1-0 al amfi-
trió, el CF Jesús Catalònia
Verd en una final molt dispu-
tada que es va decidir als
últims minuts; i en categoria
prebenjamí, a l’Ampolla per
3-1 en un gran partit. Des
de l’organització del torneig
i del club, agraïm a tots els
col·laboradors el seu

suport, a totes les persones
que ens van ajudar, a la
EMD de Jesús, i com no, a
tots els equips i pares parti-
cipants en la diada pel seu
comportament i ganes de
gaudir d’un dia com aquest.

El torneig de Reis d'aquest
any ha enfrontat els equips
del CB Cantaires de les
categories, cadet, Júnior i
Sènior Masculí amb els
equips corresponents de les
categories dels CBT.
L'entrega dels premis va ser
a càrrec de la secretària de
l'esport a les Terres de
l'Ebre Cinta Espuny, el regi-
dor d'esports, Pere
Panisello i l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel. Així
doncs, els resultats  van ser
els següents:
Cadet : CBCantaires 66 vs
CBT 69
Júnior CBCantaires 67 vs
CBT 74

Crònica Sènior

El Torneig de Reis no podia
Ser més esperat ja que el
Cantaires s’enfrontava al
gran CB Tarragona de 1ra
Catalana. En un dia festiu on
l'afluència de públic  va ser
molt interessant i inspirador.
Començava el partit prenent
el control de l'equip visitant

amb un ritme alt des de l'ini-
ci. Amb Sortides al contraa-
tac molt ràpides i un dinà-
mic joc exterior, més l'ajuda
dels seus  interiors. Per la
seva  part el  CB Canteires
començaria amb alguns
dubtes més pèrdues de pilo-
ta i finalitzacions impreci-
ses.
De quan va saber imposar el
seu joc a partir del 3r quart
i estar més encertats acon-
seguiría una petita escletxa

de 8-10 punts,  aquesta
renda es veuria reduida  als
minuts  finals.
Encara s’ha de destacar que
l’equip tortosí fou capaç de
controlar el temps de joc en
l'últim quart. 
Els 4 períodes Serien de 21
/ 26-21 / 19-23 / 15-15 /
15 Fent un últim de 80-75
per l''equip local.
És interessant remarcar l'es-
forç i treball de tot un equip
el per igual, de tot  fem

èmfasi en l'aportació de 5
jugadors que ens van apor-
tar 78 Punts Sobre el total,
l'Increïble rendiment de
David K-Sandy Jr., Ken
Smith, Xavi Fortuño i Iván
Pitarch.
Aquesta victòria  “ens omple
d'energia per afrontar la set-
mana d'entrenaments i pre-
parar de la millor manera
possible la  trobada següent
contra el CB Salou”.

La UE Sant Jaume va organitzar el dia 3 de gener un torneig
en categoria benjamí i un altre en prebenjamí. Es va fer un
triangular i el conjunt de Vinaròs, Control y Pase, va quedar
campió en les dues categories. En benjamins van jugar el
Sant Jaume, Santa Bàrbara i Control i Pase i en prebenjamins,
Sant Jaume, Ebre Escola i C. y Pase.

Torneig UE Sant Jaume

FUTBOL BASE

HANDBOL. GAIREBÉ 50 EQUIPS

Torneig 3 Reis
El passat dissabte 4 de
gener al Pavelló de
Remolins es va dur a terme
per quart any consecutiu el
Torneig 3 Reis que organit-
za el Centre d’Esports
Tortosa. Aquest esdeveni-
ment aplega equips des de
les categories escolars de
mini-handbol (prebenjamí,
benjamí i aleví) fins les de
l’handbol federat (infantil,
cadet, juvenil i sènior) tant
masculines com femenines
en equips tant de les Terres
de l’Ebre com del País
Valencià, del Camp de
Tarragona i de Barcelona
Comarques.
Durant tot el dia des de les
10 del matí fins les 21h es
van disputar partits simulta-
nis a les 4 pistes que el
Pavelló de Remolins dispo-
sa sent el torn del matí per
als més petits i per la tarda
per a l’handbol federat on hi
va un bon ambient que
segur que farà que aquest
Torneig referent de l’hand-
bol es pugui repetir en nom-
broses ocacions més.
Equips guanyadors:
Prebenjamí: 1r: Escola
Cinta Curto; 2n: Escola
Ferreries
Benjamí: 1r: Escola Puig
Cavaller; 2n: Escola Cinta

Curto; Aleví masculí: 1r:
Escola Ferreries; 2n: CE
Tortosa; Aleví femení: 1r:
Escola Ferreries; 2n: Lluís
Viñas; Infantil masculí: 1r:
Balonmano Vinaròs; 
2n: CE Tortosa;
Infantil femení; 1r: CH Ascó
1; 2n: CH Ascó 2; Cadet
masculí; 1r: CE Vendrell

2n: CE Tortosa; Cadet
femení; 1r: CH Ascó; 2n:
CE Vendrell; Sènior masculí
1r: CH Cambrils; 2n: CE
Tortosa; Sènior femení
1r: CH Ascó 
2n: CE Tortosa.
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GASTRONOMIA

«Per a tots els gustos». Avui: Sopa de Miso

Imatge de la setmana. 

INGREDIENTS:

• 1 ceba
• 1 Pastanaga
• 1 Nap
• ½ Alga Wakame
• Llorer, Mugi Miso

PREPARACIÓ:

• Tallar totes les verdures, la ceba a mitges llu-
nes i la pastanaga i el nap a quadrats.

• Salteja uns minuts la ceba amb una mica de
sal, afegir la resta de verdures i el llorer, incorpo-
rar l'aigua i bullir uns 20 minuts, al final el Mugi mi-
so, deixar un parell de minuts al foc i apagar.

•  Servir amb cibulet o julivert picat.

Beneficis d'aquesta Sopa:

• És molt reconfortant i sobretot ens crea un
bon nivell d'energia i vitalitat.
• Augmenta la nostra immunitat.
• Manté una temperatura corporal estable en

estacions fredes.
• Regenera i conserva la flora intestinal
• Nodreix la pell i el cabell.
• El Miso conté àcid linoleic i lecitina, que aju-

den a dissoldre el colesterol.

A l’hivern, no pot faltar la cullera!

Les sopes són una important font d’hidratació durant aques-
ta època de l’any. Totes les versions que se us acudeixin
són bones: amb verdures, amb llegums, amb algues, amb
miso, etc. És un primer plat fàcil de preparar i s’hi poden
incloure un gran ventall d’ingredients.

Les sopes són una especialitat culinària molt antiga. El seu
origen es troba en la necessitat d’estovar els aliments de
consistència més dura i de difícil masticació, ja que amb l’a-
juda d’aigua bullint s’aconsegueix afavorir la digestió i l’as-
similació dels aliments, i tota la mescla dóna, a més, una
aroma i un sabor especial a l’aigua de cocció. A l’aigua
escalfada amb pedres calentes s’hi afegien herbes, llavors,
ossos, carn o peix, que es col·locaven en un forat a terra
revestit amb fulles. Aquest caldo va evolucionar gràcies a
l’ús de recipients de metall i de ceràmica. I ja a l’edat mitja-
na, el pa era un ingredient important perquè es feia servir
en substitució de la cullera actual. Però no és fins al
Renaixement que la sopa pren el sentit que té avui dia com
a proposta de primer plat.

Sopa de Miso:
El miso és una pasta sòlida d’un color marronós resultat de
fermentar la soja amb kogi. Com que és el resultat d’una
fermentació, conté enzims naturals, que ens ajudaran a des-
fer i digerir millor els nutrients als intestins. D’aquesta
manera, també ajuda a tenir uns intestins més sans i funcio-
nals, amb una flora millor, ja que ajuda a eliminar les toxici-
tats del cos.
Quins tipus de miso hi ha? 
Hi ha tres varietats de miso que estan barrejades amb cere-
al; així doncs, tenen una proporció d’aminoàcids (proteïna)
més alta perquè combinen llegum i cereal:
- Kome o shiro miso, amb arròs blanc.
- Genmai miso, amb arròs integral.
- Mugi miso, amb ordi.
Si no n’hem pres mai, comencem pels sobrets que venen
preparats o pel més claret de color que trobem (el kome
miso). El sabor és fort i salat. Amb una cullereta per tassa
en tindrem suficient. Cal afegir-lo a l’aigua o al brou quan
aquesta ja és calenta i fora del foc, i dissoldre la pasta en
ella. Recordeu afegir-la al brou que no hagi estat salat! Si ja
som consumidors habituals, podem passar a canviar la
varietat segons l’estació degut a la seva potència energèti-
ca (a l’hivern el hatcho miso, a l’estiu kome miso, a la pri-
mavera genmai miso i a la tardor mugi miso).
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Cel serè, si bé puntualment quedarà poc ennuvolat per alguns núvols alts i
prims durant les hores centrals del dia i al quadrant nord-est. A banda, a la
depressió Central hi haurà estrats de núvols baixos fins a primera hora del
matí, si bé seran persistents a Ponent al llarg del dia.

Precipitacions
A causa de la boira són probables algunes precipitacions febles i inaprecia-
bles o minses.

Temperatures
Les mínimes seran semblants, si bé a punts de la depressió Central podran
baixar lleugerament. Les màximes pujaran lleugerament, tret dels punts on
la boira sigui persistent. Ambient fred, puntualment hi haurà inversió tèrmi-
ca matinal i glaçades moderades o localment acusades a les valls del
Pirineu i Prepirineu. Les mínimes oscil·laran entre -8 i -3 ºC al Pirineu, entre
-6 i -1 ºC al Prepirineu, entre -4 i 1 ºC a l'interior del quadrant nord-est,
entre -1 i 4 ºC a la resta de la depressió Central, resta del prelitoral i al lito-
ral nord, i entre els 3 i 8 ºC al litoral central i sud. Les màximes oscil·laran
entre 1 i 6 ºC a Ponent, 10 i 15 ºC al Pirineu, el Prepirineu, la resta de la
depressió Central i l'interior de la Vall de l'Ebre, i entre 12 i 17 ºC al litoral
i el prelitoral.

Visibilitat
Entre bona i excel·lent en conjunt, tret de la depressió Central on serà regu-
lar o dolenta fins a mig matí i de nou al final del dia amb boires i boirines,
que en el cas de Ponent persistiran durant tota la jornada. De matinada la
boira podrà ser gebradora a l'interior del quadrant nord-est.

Vent
Bufarà fluix i de direcció variable amb predomini del component oest en
conjunt a l'interior. Al litoral bufarà vent de component oest, amb predomi-
ni del terral de matinada i del llebeig al centre del dia, entre fluix i mode-
rat. Tot i això, a l'Empordà bufarà tramuntana i mestral amb alguns cops
forts a les Terres de l'Ebre.

El temps. Previsió

MATÍ

SOL

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

17º 0°

Farmàcies de guàrdia.

Martí Marin, Mª dels Angels  

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

Ruiz Félez, Jaime  

Plaça Major, s/n (Urb. Les Tres Cales) (L'Ametlla de Mar) 977457821/606347127

Bertomeu Lázaro, Maria Teresa

Verges Pauli, 24   (Tortosa) 977440715

Ulldemolins Reverter, Xavier       

Generalitat, 17  (Alcanar) 669794921

Albella Beltran, Mª. del Carme

Carrer Isabel Soriano Montagut, 31  (Amposta) 977702613

Mercè Bel - Carles Mur              

Sant Isidre, 87  (St. Carles de la Ràpita)  977741460

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

T’agrada ocupar-te de les coses grans i impor-
tants , però ara hauràs de realitzar coses de
rutina i hauràs de fer-ho amb disciplina. És
possible que realitzis un viatge curt.  

Taure
20/4 al 19/5

Pren les coses amb calma i no t’acceleris
per no esgotar-te . En l’econòmic, molt aviat
les coses seran prometedores . Fes tot el
possible per renovar-te.     

Bessons
20/5 al 21/6

La sort està del teu costat i has de seguir els
teus somnis , perquè en ells hi ha possibilitats
que et conduiran als diners i a l’èxit en un
assumpte relacionat amb el comerç.  

Cranc
22/6 al 21/7

Si mantens la serenitat i treus el teu encant,
equilibraràs la balança al teu favor i podràs
aconseguir  que la teva posició  laboral sigui
ferma i el teu futur més segur..    

Lleó
22/7 al 22/8

Actua amb molta iniciativa, però no et
desesperis ni pretenguis que les coses sur-
tin massa ràpides , la teva paciència serà
fonamental . Demana ajuda i col·laboració.  

Verge
23/8 al 21/9

Fes tot el possible per enfortir la teva volun-
tat i tracta de mantenir la teva claredat men-
tal a tota hora. Però sobretot, no et deixis
portar per persones negatives. 

Balança
22/9 al 22/10

Fes-li cas als teus pressentiments i somnis ,
perquè podràs treure molt profit d’això.
Procura reunir-te amb amics que desperten
la teva imaginació i que et contagiïn d’ànim.   

Escorpí
22/10 al 21/11

Si t’afanyes a prendre una decisió sentimen-
tal , sense consultar al teu cor i sense analit-
zar bé les conseqüències , acabaràs lamen-
tant-te  després.  

Sagitari
21/11 al 21/12

És possible que ara estableixis una forta atrac-
ció cap a algú que fins ara només t’havia inte-
ressat com a amistat. Pensa bé les coses, es
podria tractar d’una confusió.  

Capricorn
21/12 al 19/01

Podràs resoldre situacions incòmodes. Moltes
qüestions que et semblaven insuperables, es
corregiran de forma  efectiva. Un amic que fa
temps no veus, se t’aproparà.   

Aquari
20/1 al 18/2

Pren els  assumptes de feina molt serio-
sament perquè això representarà un gran
pas cap  al teu desenvolupament econò-
mic.   

Peixos
19/2 al 20/3

Podràs aplicar les teves idees i resoldre els
problemes que sorgeixen en el teu treball si
comptes amb el suport dels teus companys.
Altrament , et seria molt difícil.  
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Pis en venta a Ferreries.
3 habitacions, 2 banys,
a/c. i calef. Ascensor, exte-
rior. Preu : 107.000€. Tel.
977 44 55 27
Alquilo local en
Amposta. Céntrico. 13
m2. Buen estado.
Equipado. Apto para cual-
quier negocio. Tlf.
680341620
Pis en venta a Remolins:
4 habitacions + 2 banys+
parquing Amoblat, esterior,
a/c. i calefacció:
112.000€. Tel. 977 44 55
27
Estudi en lloguer al cen-
tre de Tortosa; amoblat,
ascensor 290€/mes. Tel.
977 44 55 27
Local en lloguer.
Tortosa-centre. A/c. i
calefacción Superficie
30m2. Totalment nou;
350€/mes. Tel. 977 44
55 27
Local en lloguer. Zona
Temple 330m2. planta
baixa. 1200€/mes .
Possibilitat de venta. Tel.
977 44 55 27
Pis en lloguer al Temple,
3 habiatcions, 1 bany,
ascensor 330€/mes.
Tel. 977 44 55 27
Es ven plaça de parking al
centre de Tortosa. VENUT
Pis en venta a
Roquetes. Raval Nova, 2
habitacions, amoblat,
ascensor Calefacc. i a/c.
66.000€. Te l .
977 44 55 27
Estudi en lloguer a
Roquetes. Terrassa gran;
amoblat 250€/mes. 
Tel. 977 44 55 27
Pis en lloguer a Tirante
lo Blanc, 2 habitacions,
amoblat, balcó Preu:
390€/mes. Tel. 977 44
55 27
Pis en venta a Ferreries-
ATIC, 3 habitacions, terras-
sa gran, ascensor, 2
banys. Preu: 128.000€. 

Tel. 977 44 55
27
Amposta. Passatge
Guadalajara, zona camp
de futbol. Pisos de lloguer
a estrenar de 2 habita-
cions, menjador, cuina,
bany complet i balconada.
Alta qualitat. Al costat de

col·legis, supermercats i
zona comercial.  Preu
450E/mes 
Tel: 607538304    
Alcanar.Carrer Trafalgar.
Local comercial en l'avingu-
da principal de Les Cases
d'Alcanar. Façana acristala-
da. Totalment condicionat.
Ideal com oficina o per a
desenvolupar activitat de
cara al públic. Tel:
610203144
Amposta. Avda. de la
Ràpita 110. Local en llo-
guer de 216m2. Centre
del poble. Totalment equi-
pat. Possibilitat de lloguer
o compra. 
Tel: 977249700 
L'Ampolla. LLoguer.
Local comercial 55m2,
molt bé situat enfront del
club naútic. Ampli apara-
dor, sòl de parquet. Sala
gran i despatx bany.
Tel: 670516520
La Ràpita. C/ Gorria.
Local comercial amb sote-
rrani, 100 m2. Nou per
estrenar. En lloguer al
millor carrer de la població.
Preu: 1.100€/mes Te l :
610203144
Ulldecona. Edifici
Verderol. Fantàstics pisos
a estrenar de 3 dormitoris,
cuina equipada, a.c. i aca-
bats de primera qualitat.
Pàrquing i traster opcional.
Consulti preus i distribu-
cions. 
Tel: 977252727  

MOTORÑ

Suzuki Swift 1.3 92cv ,
any 2007 , 80.000km
,5.750 €.
Tel.655844218  /
977442537

- Venc Seat León1.8 20v
Turbo. Any 2000.
156000km. Revisions i
pneumàtics al dia. 2900€ .
Tel. 670441497

Kia Ceed AUTOMATIC
143cv , any 2008 ,
58.000km ,   7.975 €.
Tel.655844218  /
977442537

Renault Megane 1.5 DCI
,5 P ,  105cv , any 2006 ,
148.000km ,   5.750 €.
Tel.655844218  /
977442537

BMW X3 XDrive 20D ,
177cv , any 2010 ,
121.000km ,   19.990 €.
Tel.655844218  /
977442537

Volkswagen Passat TDI ,
2.0 , 140cv , any 2010 ,
126.000km ,   14.900 €.
Tel.655844218  /
977442537

Toyota Auris 120D
Active, 2.0 , 126cv , any
2012 , 72.000km ,
12.975 €.
Tel.655844218  /
977442537

Toyota Verso Active D4D
, 2.0 , 126cv , any 2011 ,
148.000km,   13.975 €.
Tel.655844218  /
977442537

BMW 320D , 150cv, any
2002 , 125.000km,
9.500 €. Tel.655844218
/  977442537

Toyota Land Cruiser VXL
3P , 173cv, any 2008 ,
169.000km ,   23.000 €.
Tel.655844218  /
977442537

Ssangyong Actyon , 2.0
, 142cv , any 2007 ,
97.000km ,   12.000 €.
Tel.655844218  /
977442537

Audi A3 1.6i, 3P , 115cv,
any 2007 , 81.000km ,
11.500 €.
Tel.655844218  /
977442537

Mega Caja Aluminio , any
2007 ,   4.995 €.
Tel.655844218  /
977442537

BMW X1 SDrive 18D ,
143cv , any 2011
,99.000km ,   21.900 €.
Tel.655844218  /
977442537

BMW X3 XDrive 20D ,
184cv , any 2012 ,
94.000km ,   32.900 €.
Tel.655844218  /
977442537

Golf automàtic 106 fsi
115 cv Sport 3 portes, any
2006, 54.000km,
7.300€. Tel 977446116

Chevrolet Kalos 5 portes
1.2 72 cv, any
2007 ,127 .000km ,

2.990€ .
Tel 977446116  

Toyota Auris diesel 5 por-
tes del 2008, 76.000km,
9.000€ .Tel 977446116

BMW 120 diesel  3 por-
tes, 177 cv, automátic ,
any 2006, 197.000km,
pack M, 9.900€. 
Tel 977446116

Mini Cooper 1.6 167 cv,
2005, 120.000km,
9.750€, perfecte estat. Tel
977446116

VW Caddy Kombi Pro tdi
, any 2014, 17.985€. tel
977446116

VW Transporter Zombi
tdi, any 2013, 9 places,
23.000km, 23.900€.
Tel 977446116

VW Polo 1.2 70 cv advan-
ce, any 2014, gasolina, 5
portes, color negre,
12.800€. Tel 977446116

Golf tdi 105 cv DSG 7
velocitats, any 2013,
11.000km, 5portes , color
plata,19.000€. T e l
977446116

Golf tdi 105 Sport Vermell
metalitzat 5 portes,
24.000km, any
2013,19.900€. 
Tel 977446116

Venc Citroën Berlingo
2010 diésel 75cv
157,000km combi gris
plata. 977445713

Venc Citroën C4 Coupé
2005 diésel 110cv
123,000km azul claro.
977445713

Venc Citroën Grand C4
Picasso 2007 “exclusive”
diésel 138cv 134,500km
marrón. 977445713

Venc Ford Focus Coupé
2003 diésel 115cv
144,220km azul.
977445713

Venc Ford Focus Sedán
2005 diésel 136cv
106,471 km gris plata.
977445713

Venc Hyundai Santa fe
2001 gasolina 145cv
137,500km marron.
977445713

Venc Hyundai Santa fe

2002 gasolina 175cv auto-
mático 216,000km
marron. 977445713

Venc Land Rover
Freelander techo targa
2001 diésel 112cv
200,000km rojo.
977445713

Venc Mercedes Vito
2006 diésel 95cv
229,000km blanca.
977445713

Venc Mitsubishi Canter
2008 (basculante) diésel
79,000km blanco.
977445713

Venc Nissan Micra2004
diésel 80cv 139,000km
negro. 977445713

Venc Opel Vectra 2005
diésel 150cv 140,000km
negro. 977445713

Venc Peugeot 2006 dié-
sel 2003 90cv
212,000km gris plata.
977445713

Venc Peugeot Bipper
diésel 2010 68cv
106,000km blanca.
977445713

Venc Seat Leon diésel
2010 105cv 142,500km
negro. 977445713

Venc Seat Leon diésel
2010 105cv 81,000km
blanco. 977445713

SERVEISÑ

Professionals de la jardi-
neria. Empresa especialit-
zada en prevenció i tracta-
ment de palmeres afecta-
des per la plaga del picut
roig s´ofereix per a pressu-
postar feines sense com-
promís previ. També qualse-
vol altra feina de jardineria.

Interessats trucar als tels: 

615 24 66 99 - 651 110 923
www.florestajardineria.com
florestajardi@hotmail.es

OCUPACIÓÑ 

S'ofereix administrativa
titulada GFS Administració,
finances i Secretariat.
ACTIC2. SAP, Contaplus,
Autocad.Nivell Anglès B1.
Amplia experiència en
administració i atenció al
públic. Bona presència i
disponibilitat horària. Sara

677039081

Seleccionamos aseso-
res para Gas Natural,
residencial y PIMES con y
sin experiencia. Pagos
semanales. Formación a
cargo de la empresa. Se
valorará vehículo propio.
Oficina Amposta. Tlf.
660152509

Cambrer amb experièn-
cia, amb discapacitat del
44% que no m'impideix tre-
ballar.Amposta i comar-
ca.Tlf.650756727

FORMACIÓ Ñ

S'ofereix cangur titulada i
classes particulars.
Amposta. Telf. 722183706.

RELAXÑ

Deltebre Kelly chica
caliente, cariñosa, morbo-
sa, sensual. Hago todos
los servicios 642071406.

Tortosa. Chico Joven,
deportivo, morenazo. Muy
completo y discreto. Bien
dotado. Solo mujeres.
654922331

FENG SHUI
Taller práctic de
decoració.

T'ensenyarem a
aplicar-ho en el teu
habitatge o negoci
per crear espais on
l'energia flueixi posi-
tivament. Tortosa.
Tlf. 680.724.644

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

877 180 170
comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!
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A L’ÚLTIMA

Gerard Verge, jugador senienc de la Rapitenca
JOAQUIN CELMA

“QUAN FERNANDO EM VA DIR QUE JO ANAVA A LA SELECCIÓ, NO M’HO CREIA”
Ja és un crac. Solament té
16 anys i, a hores d’ara, és
el jugador d'aquestes
comarques amb més futur,
en tan sols quatre mesos ja
ha vestit 3 samarretes: la
del juvenil de la Rapitenca,
primer equip i la de la selec-
ció catalana sub-18, amb
qui va debutar fa unes set-
manes. El segueixen molts
equips: Barça, Madrid, Vila-
real, entre d'altres, però és
humil i no es creu res. El
senienc Gerard toca de
peus sobre terra. Màxim
golejador de la Rapitenca i
els entrenadors de la
Rapitenca i Garcia Sanjuán i
Delfin coincideixen en les
seves opinions: "És un juga-
dor diferent a tots". L'última
vegada que el vaig veure va
ser abans de fitxar per la
Rapitenca, al meu poble, la
Sénia, a la Clotada, el seu
pare em va dir: "el més
important és que li agrada
molt el futbol". I, a més, pel
que jo vaig veure i s’esta
demostrant, té qualitat.
Molta.
Avui és un jugador que aspi-
ra a jugar en categories
superiors. D'entrada, la
temporada propera, gaire-
bé amb seguretat fitxarà
per un equip de Divisió
nacional de juvenils. Jo no
sé si jugarà a 1a., 2a. o 3a
divisió, només que té fusta
per arribar en un equip
gran. Solament el destí ho

sap.  Edu Albacar va vestir
la samarreta de la Sénia
dues temporades. Un
senienc, Gerard, pot seguir
els mateixos camins. La
propera temporada potser
clau per a Gerard, que és
juvenil de primer any. Li
desitjo el millor
Joaquin Celma: A Quina
edat vas començar a jugar
a futbol?
Gerard Verge: Als sis
anys, ja amb el benjamí
vaig marcar 100 gols en
una temporada. Tenia com
a entrenador a Antonio.  
JC: Vas saltar a l’aleví. 
GV: Si, com entrenadors
tenia Ivan Lozano i Joan
Vilarroya i en aquesta tem-

porada contacten amb mi
Tortosa i Rapitenca. Em
vaig decidir per aquest
equip perquè ja estava des-
puntant en futbol base i ja
jugo com aleví de segon
any a preferent amb Agustí
Zaera com a entrenador.  
JC: És un dels entrenadors
que més t’ha aportat?
GV: És el més m'ha ensen-
yat. L'he tingut en tres cate-
gories: aleví, infantil i cadet
ell m'ha ensenyat a donar el
millor en cada moment,
saber llegir els partits. El
seu lema és ser bon juga-
dor i persona. I jo, en gene-
ral, he après molt.
JC: Vas saltant de catego-
ries.
GV: Si, i cada any la intensi-
tat és més gran, és més
difícil guanyar i són fona-
mentals els entrenaments i
els plantejaments dels par-
tits. Amb l'infantil ja vaig
jugar uns partits amb el
cadet i sent cadet també
alternava amb el juvenil. I
ara amb el primer equip. En
aquests anys, també he tin-
gut bons entrenadors que
m’han ensenyat com Joan
Subirats, que ara està
Santa Bàrbara, David o
Albert Bel.
JC: Fins ara, en totes les
categories, sempre has
destacat. Com ho has fet?
GV: Sempre m’ha agradat
molt i m’he esforçat per
millorar. I el que em queda

per seguir fent-ho. He inten-
tat cuidar l’alimentació, no
faltar a un entrenament i no
sortir dissabtes a la nit si
diumenge hi havia partit. I
sempre tocant de peus a
terra, sóc conscient que no
he fet res i que he de seguir
aprenent, dia a ida.
JC: Et consideres un gole-
jador?
GV: En la meva primera
etapa jugava davant i tenie
més opcions; quan vaig
passar a la Rapitenca vaig
començar a jugar de mig
centre i des que vaig debu-
tar a la Primera Catalana,
estic jugant de mitja punta
tot i que també puc jugar
de pivot. En els darrers par-

tits he tingut la fortuna
necessària i he pogut mar-
car. Fer gols sempre és
bonic, però penso més en
ajudar a l’equip i, com he
dit, millorar.
JC: Un gol a destacar? 
GV: Un des del mig camp
contra el Jabac de
Terrassa.
JC: Com va ser el teu
debut al primer equip?
GV: Jo, aquesta tempora-
da, tot i que era jugador de
juvenil de primer any, per al
primer partit hi havien mol-
tes baixes en el primer
equip i em van trucar, i vaig
entrenar tota la setmana. I
quina va ser la meva sor-
presa que vaig sortir de
titular. Sabia que per fer-ho
bé no podia tenir por, i vaig
sortir fer-ho el millor possi-
ble, a anar a per totes. Vaig
marcar dos gols i vaig fer
dues assistències. Encara
recordo els dies abans del
partit, amb 16 anys, al ves-
tidor sense dir res per la
timidesa. 
JC: Ets el màxim golejador
de la Rapitenca.
GV: Si, però és anecdòtic.
He de seguir treballant,
aportant tot el que pugui i
millorant dia a dia. Es el
que penso fer
JC: Tot i tenir 16 anys i ser
jugador de primer any de
juvenil ja tens fitxa de pri-
mer equip.
GV: Si, així es va decidir i
estic molt agrait perquè,
amb 16 anys, demostren
que confien amb mi i això
il.lusiona per continuar pro-
gressant. 
JC: Et dóna l'oportunitat
García Sanjuan exmíster del
Vilareal C, Vinaròs i Borriol i
que ara dirigeix a un equip
de Finlàndia. Quin record
tens d’ell?
GV: La intensitat dels entre-
naments i com ho vivia. Li
estic molt agraït, va confiar
amb mi tot i tenir només 16
anys. També estic molt
agraït a Delfin Ferreres que
és una gran persona i sap
molt de futbol.
JC: Comences a destacar i
ets seguit per observadors
del Barça, Madrid i Vila-real
i arriba el dia més feliç, el
més important...
GV: Em crida Fernando
Garcia, secretari tècnic del
meu club, i em diu que
m’havien seleccionat per la
Sub-18 de Catalunya. Jo no
m'ho creia, pensava que
era una broma...truqueu de

seguida als meus pares, va
ser el primer que em va
venir al cap.  
JC: Ets l'únic jugador selec-
cionat d'aquesta comar-
ca...
GV: I de tota la província
però arribar-hi no era fàcil
ja que abans hi havia 4 con-
vocatòries i un cop per set-
mana anava entrenar i jugar
un partit contra equips de
tercera divisió. Al final, vaig
entrar a la convocatòria
definitiva amb 5 del Barça,
5 de l'Espanyol, 2 del
Damm, 1 Jabac Terrassa, 1
Mercantil i jo com a repre-
sentant de la Rapitenca.
Només som tres de 16
anys.
JC: És una lligueta de qua-
tre equips.
GV: Si, hem jugat dos par-
tits, vam guanyar contra

Galícia (2-0), aquí vaig estar
de suplent però contra
Balears vaig jugar de titular.
En el primer partit vaig
jugar nerviós però en el
segon vaig estar millor.
JC: Què us va dir el míster
de la selecció, Nacho
Segura?
GV: Què sortim al camp a
gaudir que molt pocs arri-
ben a ser seleccionats que
érem uns agraciats. En l’as-
peste esportiu, és un tècnic
que treballa molt la tàctica
de la defensa i l'atac. 
JC: Un dels partits va ser a
Vilanova amb el camp gai-
rebé ple.
GV: Sí, va ser així. A més,
ens van dir que hi havia
molts observadors del
Barça, Madrid, Manchester
Unide i estava Ivan de la
Penya, també seguint juga-

dors. Però la veritat és que
nosaltres estàvem al marge
d’això, tot i que lògicament
es nota a l’ambient i n’ets
conscient de tot el que
representa. 
JC: Explica'm un secret. 
GV: (JEJE) si ho dic, no
serà exactament un
secret...fa uns dies va venir
a casa nostra, a la Sénia,
l'exjugador del Barça,
València i Castelló, Roberto
Fernández, vam estar hora
i mitja reunits els quatre,
perquè li era fonamental
conèixer els meus pares.
Ell és observador de juga-
dors i ja m'ha vist en quatre
partits i em va anar a veure
amb la selecció catalana.
Ja veurem. 
(a les fotos, Gerard amb la
selecció catalana i en un partit
de la Rapitenca).

Amb 16 anys, jugador juvenil de primer
any, és el màxim golejador del primer

equip de la Rapitenca. Ha jugat 
amb la selecció catalana sub-18. Està a
l’agenda de Barça, Madrid i Vila-real


