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Artur Mas ha anunciat eleccions anticipades el 27 de setembre després de l’acord amb el líder d’ERC, Oriol Junqueras

Com tantes altres poblacions del nostre territori, aquest cap de setmana el Perelló sortirà al carrer tot
i el fred que s’espera, per celebrar la seva festa més popular i patronal: la Festa Major de Sant Antoni.
La Vespra, comença amb una cercavila de gegants i cap grossos i el correfoc amb una tronada que
marca l'inici de la festa. Dissabte, dia 17 de gener, té lloc un dels actes més representatius: els Tres
Tombs. Serà un cap de setmana de Festa en un bon nombre de municipis. P6 i 9

Festes de Sant Antoni 2015

Serà amb llistes separades però baix un mateix ‘full de ruta acordada’ en els programes electorals. L’acord reafirma el pacte de legislatura sig-
nat entre CiU i ERC al 2012 a través del qual s’impulsaran estructures d’Estat. Mas destaca que aquesta decisió refà la unitat soberanista, “garan-
titzant la continuitat del procès politic de transició nacional i que ens portarà a la victòria”. A les Terres de l’Ebre, on també han hagut veus
discordants, s’ha valorat en general positivament l’acord, amb consciència de que el camí és llarg però amb convenciment de la feina a
fer i que serà el poble qui decidirà el futur del país. P3
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Terres de l’Ebre. Una consulta, quan hi hagi un
projecte, alternatives i dotació econòmica decidirà el
futur del monument a la Batalla de l’Ebre.                P4

Esports. L’Ascó va guanyar al camp del
Santfeliuenc (0-2) i acaba la primera volta líder.
Fa història: és campió d’hivern.              P11

Terres de l’Ebre. Satisfacció per l’esmena
que destinarà el 10% de l’impost sobre la
producció d’energia d’origen nuclear. P6
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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 

Finalment Junqueras i Mas han fet les paus arri-
bant a un acord que augmenta la nostra agenda
política en avançar les eleccions catalanes de
caràcter plebiscitari al 27 de setembre. Amb
aquest acord es reafirma el pacte de legislatura
signat entre els partits polítics de CiU i ERC al
2012 a través del qual s’impulsaran estructures
d’Estat. Tot i això les llistes seran separades però
amb un mateix ‘full de ruta acordada’ en els pro-
grames electorals. Mas es mostra optimista per
aquesta nova entesa amb ERC ja que ho veu com

el pas per tornar al camí cap a la "transició nacio-
nal" i el triomf d'aquesta.
Al compte enrere de les municipals que anticipà-
vem la setmana passada, se suma ara el de les
catalanes, dins un ambient encara candent per la
consulta del passat 9N i totes les repercussions
polítiques, socials i mediàtiques que aquest va
tenir. Tot està per veure. Mentrestant, aprofiteu,
que no us faci mandra el fred que arriba aquest
cap de setmana i gaudiu de les Festes de Sant
Antoni a l’Ebre.

Editorial
L’acord

Dimecres a la nit vàrem tenir una
molt bona notícia: teníem acord!
Per fi els nostres dirigents polítics
s'han posat d'acord, ha costat,
però s'ha aconseguit. Potser no és
exactament el què volíem, però
tots havíem de cedir pel País. El
poble té a les seves mans l'allibera-
ment nacional.
A partir d'ara començaran declara-
cions de tots els colors i m'agrada-
ria recordar a la gent que hem de
parar compte amb les promeses
de l'Estat Espanyol, recordem que
no n'han complit mai cap i ni tenen
intenció de fer-ho. No ens tenen
estima per qui som i d'on venim,
sinó pel què tenim a la nostra but-
xaca. Acaben amb la nostra llengua
i la nostra cultura, ens exprimeixen
fins a l'últim cèntim d'euro, creen la
"llei mordassa" per tal de tenir con-

trolat al
p o b l e . . . n o
podem formar
part d'un País
que no ens res-
pecta!!! Estem
tots ben atents,
a partir d'ara
comença el final
d'un camí què
ens portarà a la
llibertat! Pels nostres avantpassats,
pels nostres avis, pels nostres fills,
pels nostres néts, construim un
País nou, amb participació social,
net de corrupció, amb un ensenya-
ment i sanitat digna... tenim molta
feina per fer, però tot és possible!!!!
Endavant!! Visca Catalunya!

Irene Negre i Estorach

Per fi hem arribat a un acord

OPINIO

Ahir el meu estat d’ànim era un altre, havia escrit des del ressentiment i la ràbia que porto
a dintre, en sentir com dia a dia s’esvaeixen les ganes i la il·lusió amb la que vaig encetar
aquesta etapa de la meva vida, quan vaig decidir presentar-me a les eleccions municipals
de l’any 2010. Algú em va dir una vegada “vas donar un pas endavant i et vas trobar un
precipici”, quanta raó tenia!. Però avui veig les coses d’una altra manera, hi ha una perso-
na que ha pres una decisió valenta i ha optat per no escriure des del ressentiment i la ràbia,
si no des del fons del cor, i m’ha empès a fer el mateix.
Com ella, necessito expressar-me, necessito dir tot allò que no se’m permet dir des del
meu lloc de regidora de l’Ajuntament de Batea, allò que em queda dintre quan em tapen
la boca i que vol sortir, però ara sé que ho he de fer des de la tranquil·litat, amb serenor
i amb seny. El primer que vull dir, és que el meu pare ha estat injuriat i calumniat en mol-
tes i repetides ocasions per part del Sr. Alcalde de Batea i des de la seva posició d’Alcalde,
és a dir, des d’una posició de superioritat. Les dos últimes vegades, una al Ple celebrat el
passat dia 23 de desembre on em va retirar la paraula i no em va deixar contestar, i una
altra en la resposta oberta al Grup Municipal al qual pertanyo, 100%XBatea, resposta a la
que es repeteix tres vegades el meu nom, i moltes més les paraules parents i amics, refe-
rint-se als meus parents i als meus amics. Això fa mal, fa molt mal que pel fet d’haver-te
presentat a unes eleccions i d’haver obtingut una representativitat al teu poble, per petita
que sigui, hagis de suportar que et diguin amb total impunitat que el teu pare és un delin-
qüent, que ha presentat una denuncia falsa i que ha presentat documents o proves falses,
quan qui t’ho està dient sap perfectament que això no és veritat. L’únic que pot afirmar el
Sr. Alcalde és que el meu pare va denunciar  uns fets que la Fiscalia va considerar que no
eren constitutius de cap delicte, però no pot dir que aquests fets són falsos, o que les pro-
ves aportades són falses, sense que primer ho hagi dit un Jutge, no ho pot dir!. Però ho
diu, una i una altra vegada, una i una altra vegada... Per a mi això és distorsionar la reali-
tat i voler fer veure coses que no són amb la finalitat de jutjar i desacreditar a qui et moles-
ta o no pensa igual que tu. Per a mi això és joc brut, i senzillament no està bé. Recordo a
tothom que aquesta denuncia es va formular abans de que jo fos regidora, inclús abans
de que decidís formar part de la llista de 100%XBatea a les eleccions municipals, i que va
ser conseqüència de desavinences dintre del propi equip de govern de l’anterior mandat,
del que el meu pare en formava part. També vull recordar a tothom que mai fins ara he
volgut parlar sobre aquest tema, a pesar de les constants provocacions del Sr. Alcalde,
que va arribar a incloure com a punt de l'ordre del dia la conveniència d’iniciar accions
penals contra el meu pare, el que no va ser més que això, un intent de portar la confron-
tació al Ple, ja que no es va arribar a prendre cap acord ni es va arribar a emprendre cap
tipus d’acció judicial. També vull deixar molt clar, que aquest assumpte no em va influir de
cap manera en la meva decisió de presentar-me a les eleccions municipals, i així ho he
demostrat, deixant completament a banda els desacords i enfrontaments que el meu pare
va tenir amb el Sr. Alcalde en el seu moment, el que pel contrari el Sr. Alcalde no ha estat
capaç de fer. El segon que vull dir, és que el meu marit i el meu sogre també han estat
injuriats i calumniats en moltes i repetides ocasions per part del Sr. Alcalde de Batea, si
cab, amb molta més virulència i agressivitat. La darrera vegada va ser al mateix Ple de
l’Ajuntament de Batea del 23 de desembre, on va dir que havien presentat proves falseja-
des al Jutjat, que deien mentides, magnificant i distorsionant els fets una vegada més, i on
va emprar una altra vegada l’expressió “a la saca” per afirmar que s’han apropiat i s’apro-
pien de diners públics. També es refereix a ells directament com a Srs. Villarroya i desta-
cant el nostre parentiu, a la resposta oberta al Grup Municipal 100%XBatea. Però el que
fa mal, que també, no es solsament el que es diu, si no com es diu, amb agressivitat i
menyspreu cap a la meva persona, una vegada més amb la finalitat de jutjar-me i desacre-
ditar-me utilitzant a la meva família com a arma. Per a mi això és joc brut, i senzillament
no està bé. I el tercer que vull dir, és que jo també he estat acusada injustament una vega-
da més d’aprofitar la meva condició de regidora a l’Ajuntament de Batea per defensar inte-
ressos particulars, infàmia que el Sr. Alcalde repeteix una i una altra vegada, una i una altra
vegada... I diu que aporta proves, quan l’únic que aporta són conjetures, suposicions, i
molts, molts fantasmes. Jo no vaig al Ple de l’Ajuntament de Batea a defensar els interes-
sos de la Fundació, jo no consulto o sol·licito documentació a l’Ajuntament per defensar
els interessos de la Fundació, el Sr. Alcalde no pot donar això per fet només perquè fami-
liars meus siguin patrons de la Fundació. A un poble com Batea, que actualment no arriba
als 2.000 habitants, és normal que els regidors tinguin algun tipus de relació amb perso-
nes que poden resultar interessades en algun assumpte a tractar al Ple, i quan això passa,
el regidor o regidora té el deure d’abstenir-se, deure que jo sempre he complit, i ja està,
no es poden portar les coses més enllà convertint el Ple en una pel·lícula de bons i dolents
segons les relacions familiars i personals dels regidors i regidores. Quan jo em vaig pre-
sentar a les eleccions no existia cap conflicte entre l’Ajuntament i la Fundació, aquest fet
ha estat sobrevingut i aprofitat pel Sr. Alcalde de manera molt baixa per atacar-me, només
pel fet de què hi ha persones de la meva família que són patrons de la Fundació. Jo sim-
plement compleixo la meva funció, i ho faig amb tot el rigor i fidel a uns valors que crec
que en política s’han perdut ja fa molt temps: respecte, empatia, humilitat, generositat, i
sobretot, humanitat. No podem acceptar que el Sr. Alcalde sigui Jutge i part en totes les
acusacions que fa, no podem acceptar que mantingui que ell pot dir tot el que diu perquè
és veritat, només amb la seva paraula. Aquestes són les seves regles, però no són les
regles del joc democràtic i d’un estat de dret. Quan una persona acusa a una altra ha de
poder demostrar el que diu, o si no ha de callar, i això val per a tothom, no només per a
les persones que l’han acusat a ell, si no també per al Sr. Alcalde de Batea i per a la resta
de regidors de l’equip de govern, que per ser-ho no estan per damunt dels altres, encara
que hagin obtingut majoria a les darreres eleccions. Les majories democràtiques s’han de
respectar, es clar que si, i el meu grup i jo sempre l’hem respectat, però una majoria no
dona carta blanca, el control de l’oposició sobre aquesta majoria es totalment legítim i
democràtic, l’oposició té dret a expressar el seu desacord amb la majoria i a realitzar les
seves pròpies propostes i alternatives, a expressar el que pensa i el que creu que és millor
per al seu poble, a voler canviar les coses i que la seva opció es converteixi en la majo-
ritària, i això també s’ha de respectar. Jo crec, en canvi, que el nostre grup no obté aquest
respecte. Però encara em queda una cosa per dir, l’Alcalde i els regidors i regidores
podem parlar de la ubicació de la sala de vetlles, de si és convenient o no construir una
piscina coberta, de si els diners del pressupost s’han de destinar a unes finalitats o a unes
altres, i no passa res de res, això és pluralitat, plantejar diverses opcions i punts de vista,
de manera que cada persona individualment pugui decidir amb el seu vot quina és l’opció
per la que aposta. Però no podem portar la política al terreny personal, perquè això obra
ferides molt difícils de tancar, ens allunya als uns dels altres, trenca el diàleg i la convivèn-
cia, i a un poble com Batea, sense això no tenim res.

CINTA RAMS ALBUISECH
Regidora a l’Ajuntament de Batea pel Grup 100%XBatea

Si us plau, no em tapi la boca

ACTUALITAT

Mas anteposa el seu interès perso-
nal i de partit a l’interès dels ciuta-
dans de Catalunya i a la governabili-
tat del país després de més de qua-
tre anys de desgovern desatenent
les imperioses necessitats de les
persones, que la situació socioe-
conòmica ha generat. Fixar la data
de les eleccions al Parlament al
setembre significa prioritzar l’interès
dels grups municipals de CiU que
així ho exigien per evitar que un pre-
visible mal resultat en aquests comi-
cis comportés posteriorment la pèr-
dua de nombroses alcaldies. CiU i
ERC contràriament a la imatge
idíl·lica d’acord que han volgut trans-
metre una vegada més estan en
posicions realment molt diferents.
Mentre ERC continua mantenint la
irresponsable quimera d’una declara-
ció unilateral d’independència; CiU
sap que això és impossible perquè
no comptaria amb cap tipus de
suport ni reconeixement internacio-
nal i tot indica, doncs, que Mas està
intentant guanyar temps esperant un
canvi d’escenari polític.
Mas està, per tant, enganyant els
catalans i únicament pensa en la
seva supervivència política mentre
Catalunya continua immersa en una

gravíssima crisi econòmica amb
greus conseqüències socials que
han portat moltes famílies al llindar
de la pobresa enmig d’una inactivitat
del govern totalment punible. Els
socialistes reiterem que cal priorit-
zar d’immediat l’acció de govern que
permeti la recuperació econòmica,
la creació de llocs de treball i la
millora  dels serveis socials
paral·lelament a impulsar una refor-
ma constitucional en sentit federal
que resolgui l’encaix de Catalunya
amb Espanya.

Joan Sabaté   i Borràs
Membre de l’executiva nacional del
PSC i senador

Un nou engany

OPINIÓ
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Serà amb llistes separades
però baix un mateix ‘full de
ruta acordada’ en els progra-
mes electorals. L’acord rea-
firma el pacte de legislatura
signat entre CiU i ERC al

2012 a través del qual s’im-
pulsaran estructures d’Estat.
Mas destaca que aquesta
decisió refà la unitat sobera-
nista, “garantitzant la conti-
nuitat del procès politic de
transició nacional i que ens
portarà a la victòria”. 
El camí serà llarg i amb
entrebancs però el desig és
treballar en la mateixa direc-
ció. S’ha coincidit en remar-
car la importància de desen-
callar una situació que acla-
reix també els dubtes que
podien existir, en primer
terme, davant el planteja-
ment que es podia efectuar
davant de les eleccions muni-
cipals del maig. 

27-S, la data per decidir sobre la
independència

Artur Mas ha anunciat
eleccions anticipades el
27 de setembre. El presi-
dent va comunicar l’acord
amb el líder d’ERC a través
del qual es celebraran
eleccions anticipades a la
tardor, a finals de setem-
bre.

En clau ebrenca, valoració positiva a un acord que desencalla el debat existent: “era necessari”

Coincidència en què el camí serà llarg i que cal treballar en una mateixa direcció

REDACCIÓ

ACTUALITAT

Lluís Salvadó: 

“En principi, la valoració

és positiva. No obstant,

penso que no és l’acord

que realment voldria

ERC i CiU i també la

societat civil en general.

Però és el que s’ha acon-

seguit. Un acord que té

virtuts que hem de treba-

llar per aprofitar-les i té

riscos que hem de preve-

nir. S’han de crear unes

estructures d’Estat fortes

per ser més robustos

davant de les reaccions

que vindran de l’Estat

espanyol a partir 

del setembre”

Imma Juan:

“L’acord el valorem molt

positivament perquè era

necessari per mantenir

el procès viu. I s’ha de

tenir en compte que era

complexe i, malgrat que

tot és millorable, penso

que s’ha arribat a un

raonable punt d’entesa

que ens permet avançar.

I també permet aclarir el

panorama polític davant

de les Municipals. Ara

està clara quina és la

lluita i no ha d’haver dis-

torsió ni per als partits ni

per a la societat”. 

Xavier Pallarès:

“En democràcia el

valor màxim són les

urnes per decidir i

amb les eleccions així

es podrà fer. La gent

nacionalista, entre la

qual estic, estem

orgullosos de poder

votar el futur del meu

país. Queda molt per

fer però estic con-

vençut que ens 

en sortirem. 

Cal destacar el 

lideratge d’Artur Mas,

complint amb l’objec-

tiu que es va marcar”

El delegat del Govern a les Terres de
l’Ebre, Xavier Pallarès, i el delegat del
Govern a Tarragona, Joaquim Nin, es van
reunir ahir a Tortosa, per tractar aquells
temes comuns que afecten ambdós terri-
toris. Aquesta reunió s’emmarca en una
sèrie de trobades periòdiques que els
diversos representants territorials del
Govern a la demarcació han anat fent els
darrers anys per fer un treball de coordi-
nació. Entre els temes, l’ample de via
ferroviària o la gratuïtat de l’AP7; la repre-
sentació al PENTA o l’ampliació del servei
24H d’hemodinàmica al Joan XXIII han
estat alguns dels destacats.

Els delegats del Govern a les Terres de l’Ebre i a Tarragona es
reuneixen per treballar temes comuns als dos territoris

IMATGE D’ARXIU

Joan Sabaté:

“Mas anteposa el seu

interès personal i de

partit a l’interès dels

ciutadans de Catalunya

i a la governabilitat del

país després de més de

quatre anys de desgo-

vern desatenent les

imperioses necessitats

de les persones, que la

situació socioeconòmi-

ca ha generat. Fixar la

data de les eleccions al

Parlament al setembre

significa prioritzar l’in-

terès dels grups muni-

cipals de CiU que així

ho exigien per evitar

que un previsible mal

resultat en aquests

comicis comportés pos-

teriorment la pèrdua de

nombroses alcaldies”. 
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Aquest projecte, més enllà
de determinar què es fa
amb el monument, haurà
de proposar quin ús es
dóna a la pilastra que el
sustenta. Així ho va
avançar aquest dilluns la
portaveu del grup de CiU,
Meritxell Roigé -en la línia

del que ja havia apuntat en
anteriors ocasions l'alcal-
de- en resposta a la moció
del grup d'IC-ET, que recla-
mava en el Ple ordinari de
gener construir, aquest
mateix any 2015, una pas-
sarel·la aprofitant la pilas-
tra del monument. De fet,
la possibilitat de connectar
les dues ribes de riu amb
un viaducte ja apareix en el
Pla especial del nucli antic
recentment aprovat pel
govern municipal. En
aquest sentit, l'alcalde va
afegir que l'Ajuntament ja
està treballant per millorar
la connectivitat entre
Ferreries i el centre de
Tortosa. La moció
d'Iniciativa va ser finalment
rebutjada per 14 vots en

contra (CiU, PP i PxC) i 7
vots a favor (PSC, ERC i IC-
ET). En aquesta mateixa
sessió plenària es va apo-
var una moció d'ERC per
continuar millorant en la
seguretat viària i pacifica-
ció del trànsit, una d'IC-ET
per l'atenció a persones
desnonades i una tercera
del Partit Popular de con-
demna dels recents atemp-
tats de França. En relació a
aquesta última proposta,
també es va acordar fer un
minut de silenci, que va
tenir lloc al finalitzar el Ple.
Altres propostes polítiques
no van prosperar i van ser
rebutjades per la majoria
de regidors del Ple. Es
tracta de les mocions del
PSC sobre l'estat de la ciu-

tat, mesures de trans-
parència, conversió en illa
de vianants de la plaça
d'Espanya i aprovació
d'una ordenança regulado-
ra de la via pública.
Tampoc va aprovar-se la

referida moció d'IC-ET
sobre el monument fran-
quista i una altra de PxC
demanant la il·luminació
d'aquest mateix element.

L'Ajuntament de
Tortosa preveu la possi-
bilitat de fer una con-
sulta ciutadana sobre el
futur del monument a la
Batalla de l'Ebre per
sotmetre-ho a conside-
ració quan es disposi
d'un nou projecte, les
seves possibles alterna-
tives i el seu cost.

El Govern municipal
d’Amposta s’empara en l’in-
forme redactat per la
Diputació de Tarragona per
avalar la nova relació de
llocs de treball aprovada el
desembre passat, malgrat
l’existència d’un altre infor-
me, en este cas elaborat
per la secretària i la interven-
tora municipis, que planteja
tot un conjunt “d’observa-
cions” al document que per-
met l'ordenació del personal
funcionari, laboral i eventual,
d'acord a les necessitats
dels serveis. Segons la notí-
cia de la roda de premsa,
publicada per aguaita.cat, el
govern ampostí ha respost
aquesta setmana als argu-
ments aportats per ERC i el
PSC contraris a l’aprovació
del catàleg, alguns fonamen-
tats en l’informe de secreta-
ria i intervenció i altres “fal-
sos”, segons ha criticat

Manel Ferré, que ha acusat
els dos partits de l’oposició
de “manipular la realitat”.
Ferré ha explicat que l’infor-
me de secretaria i interven-
ció municipal va ser traslla-
dat als redactors del catà-
leg, de la Diputació, a princi-
pis de desembre, i ha apun-
tat que aquests van donar
resposta a “tots i cadascun
dels punts plantejats”, per
bé que en l’informe final, les
funcionàries de l’Ajuntament
van mantindre les seues
“observacions” inicials.
L’alcalde ha defensat els
“valors de legalitat i impar-
cialitat” que els funcionaris
de la Diputació, que “en
tenen la mà trencada”, apli-
quen al dictamen que “repu-
blicans i socialistes estan
posant en dubte”. Per con-
tra, ha recordat, ERC i PSC
han apel·lat a l’informe de la
secretària i la interventora

municipals que, entre les
seues advertències inclou la
substitució del polèmic com-
plement de productivitat
atorgat a 9 treballadors per
un complement específic
incorporat al sou fix, tot
apuntant que s’hauria dut a
terme “sense justificació”. 
De fet, aquesta és una de
les qüestions que justifiquen
que l’oposició mantingue,
com així ho va exposar en
una roda de premsa, que
s’estaria comentent una
il·legalitat, per la qual cosa
van anunciar la seua intenció
de presentar denúncia per la
via administrativa. Sobre
este punt, CiU sosté que l’in-
forme de la Diputació  res-
pon que “este canvi està del
tot justificat, perquè estem
parlant d’un complement
que no es donava a la perso-
na, sino al lloc de treball
ocupat”. Foto: Aguaita.cat.

Manel Ferré nega les acusacions de l’oposició 
pel catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament d’Amposta

L'empresa de serveis
turístics Gubiana dels
Ports ha presentat aques-
ta setmana una nova ini-
ciativa dedicada a pro-
moure rutes guiades pel
municipi de Tortosa. La
singularitat d'aquesta pro-
posta és la tematització
dels itineraris, que bus-
quen descobrir la història,
llegendes i anècdotes en
cadascuna de les visites.
La responsable de l'em-
presa, Vicki Carles, acom-
panyada del regidor de
Turisme, Alfredo, Ferré,
han presentat els detalls
d'aquesta nova proposta.
L'Ajuntament de Tortosa
dóna suport a aquest nou
producte turístic.

Nova oferta de
rutes turístiques
tematitzades a
Tortosa

El primer ple ordinari de
l’any 2015 ha servit,
segons ha comunicat el
candidat a l’alcaldia i por-
taveu del grup Socialista
a l’Ajuntament de
Tortosa, Enric Roig, “per
evidenciar la bona sinto-
nia dels tres partits de la
dreta al consistori, CiU,
PP i PXC a l’hora de
rebutjar mocions que afa-
voreixin la participació
ciutadana i la transparèn-
cia”. 
D’altra banda, el candidat
socialista celebra que “el
govern accedeixi a habili-
tar zones verdes a
Tortosa com ha demanat
en reiterades ocasions el
PSC” i insisteix “en què
Bel rectifiqui en l’amplia-
ció de la zona blava a la
ciutat”.

‘Aturar la dreta a
les pròximes
eleccions’

El Casal Tortosí de Tortosa
acollirà demà dissabte, a
partir de les 10 h, la sego-
na de les assemblees que
té previst fer Movem
Tortosa per preparar els
eixos programàtics per a
les eleccions municipals.

‘Movem Tortosa’

L'Ajuntament lliga el futur del monument 
a la Batalla de l'Ebre «a una consulta ciutadana»

«Quan hi hagi un projecte, alternatives i dotació econòmica»

L’alcalde va defensar “la legalitat del document”

TORTOSA

ACTUALITAT

L'Ajuntament de Tortosa ha presentat aquesta setmana el projecte per fer visitable el tram de muralla del segle XIV comprès entre la Torre del Célio i les Avança-
des de Sant Joan, al barri de Remolins, a través del passeig de ronda. L'actuació inclou la neteja i consolidació de tot el perímetre de la muralla i la construcció
d'un accés vertical des de l'interior del recinte dels Jardins del Príncep. En el marc d'aquesta obra, i per tal d'oferir un nou atractiu turístic als visitants d'aquest
equipament, també es rehabiitarà el manantial de l'Esperança. L'alcalde, Ferran Bel, acompanyat de la 1a tinent d'alcalde, Meritxell Roigé, del regidor de Turisme,
Alfredo Ferré, i del regidor del barri de Remolins, Domingo Tomàs, han presentat els detalls d'aquest projecte. “Aquesta actuació es planteja com la recuperació
d'un element clau del conjunt monumental de les muralles de Tortosa i la creació d'un nou actiu per incorporar a l'actual oferta turística de la ciutat”. L'accés al
nou passeig es podrà fer des del recinte del Jardins del Príncep, on hi ha el conjunt escultòric de Santiago de Santiago. Des del capdamunt de muralla s'obtindrà
una perspectiva inèdita de tot el call jueu.

L'Ajuntament presenta el projecte per fer visitable la muralla 
des de la Torre del Célio fins a les Avançades

“Les instruccions de la Diputació no son vinculants, és una rela-
ció de llocs consensuada en l'equip de govern. Secretaria i in-
tervenció de l'Ajuntament són qui ha de interpretar si això es pot
fer o no, i com s'ha de fer per ser legal. I l'informe deixa molt
clar que la feina no s'ha fet bé i que no està justificat el pas de
productivitat a complement específic d'alguns llocs de treball.
L'obligació de CiU era haver garantit que aquest catàleg de
llocs de treball no es presentés a aprovació al Ple amb un infor-
me que no avala al 100% que s'està complint la llei”.

Adam Tomàs: “les instruccions de la
Diputació no són vinculants”

«»
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Miquel Buch i Moya,
President de l’Associació
Catalana de Municipis
(ACM) i alcalde de Premià
de Mar, serà el Pregoner
de la Festa Major de la
Candelera 2015. Així ho ha
fet públic l’Alcalde Andreu
Martí, de qui ha dit que l’ha
escollit per la seva vincula-
ció familiar i sentimental
amb l’Ametlla de Mar.
Persona molt vinculada al
municipalisme, la seva
relació amb l’Ametlla de
Mar li ve pels arrels fami-
liars de la seva esposa.
Miquel Buch ha passat
molts dies a l’Ametlla i és
coneixedor del caràcter
calero i ha conviscut entre
nosaltres en molts
moments, entre ells també
la Festa Major.

Segons Andreu Martí,
“més enllà de que presidei-
xi l’Associació Catalana de
Municipis o que sigui alcal-
de d’una localitat costane-
ra, hem pensat en ell per la
seva vinculació amb la nos-
tra població. El conec des
de fa anys a nivell personal
i professional, i estic segur
que serà un gran pregoner
i farà història”. 
Martí va explicar que, “per
les arrels familiars de la
seva esposa ens ha visitat
moltes vegades i fins hi tot
s’ha passat alguna
Candelera entre nosal-
tres”.

La Candelera, del 30 de
gener al 4 de febrer
La Festa Major de la
Candelera d’aquest any s’i-
niciarà el divendres dia 30
de gener a la tarda i s’allar-
garà fins dimecres dia 4
de febrer. Així ho ha fet
públic la regidora de

Festes de l’Ajuntament de
l’Ametlla de Mar, Eva del
Amo, que ja ha avançat
que tot i que el dia 2, dia
de la Candelera s’escau en
dilluns, el pregó tindrà lloc
el mateix divendres dia 30.
Segons Eva del Amo, regi-
dora de Festes, “hem
optat per fer un dia més de
festes. El mateix dia 30
farem el pregó i així aprofi-
tarem el cap de setmana.
Ha estat un tema molt con-
sensuat i parlat amb
Pubilles, Quintos i la pròpia
Comissió de festes. Vam
decidir que era bo aprofi-
tar el cap de setmana pen-
sant en que hi ha molta
gent, sobre tot joventut
que està fora estudiant o
treballant”.
Aquesta setmana ja s’ha
obert el termini per a tots
aquells que desitgin adqui-
rir un “palco” pels especta-
cles musicals de la Festa
Major de la Candelera que

tindran lloc al poliesportiu,
al preu de 25 €. 
El sorteig tindrà lloc
aquest divendres dia 16 a
partir de les 19.30h  a la
Sala de la S.C.E.R.
A més aquesta setmana
també s’ha obert el con-
curs d’adjudicació del ser-
vei de bar al Poliesportiu
durant les festes. Es
poden recollir les bases a
l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà. Les pliques s’obri-

ran aquest divendres a les
13’00h.
Des de la Regidoria de
Festes s’ha explicat també
que a partir de dilluns dia
19 de gener ja es podran
adquirir els abonaments
pels espectacles musicals
al preu de 25 €, tot i que
aquest any, el concert de
dissabte a la nit de
Xarango i Buhos no
entrarà a l’abonament. Les
entrades costaran 12 €.

Després que el mes de
desembre passat es pre-
sentara oficiament,
l’Escola de Música
Tradicional Ebrenca ‘Lo
Canalero’ de Roquetes,
ofereix una oferta de cur-
sos i tallers centrats en
diferents aspectes del
patrimoni etnomusical de
les Terres de l’Ebre, i en
què estan involucrats una
trentena d’especialistes
del sud de Catalunya, però
també d’altres vinguts de
València, Alacant,

Mallorca, Àvila i Bilbao.
En concret, esta singular
aula de formació, impulsa-
da per l’associació de
recerca etnogràfica “Espai
de So” de Tortosa, ha con-
vocat per al primer trimes-
tre sis cursos i tallers
oberts a tot el públic gene-
ral interessat en la nostra
cultura tradicional com ara
“Ball tradicional de les
Terres de l’Ebre”, “Guitarra
tradicional”, “Pandereta”,
“Cant versat: jota, alba-
des, garrotín”, “Guitarró i

tiple tradicionals” i
“Castanyetes”.
Francisco Ollé, regidor de
Cultura de Roquetes i net
del versador Pepe
Canalero afirma que “les
activitats d’aquesta escola
posen en relleu la figura
d’un popular roquetenc
com era lo ‘Canalero’ i
actualitza el seu llegat,
però alhora convertix la
nostra localitat en el cen-
tre de la difusió i pro-
moció de la música tradi-
cional a les Terres de

l’Ebre gràcies a persones
amb reconeguda solvèn-

cia acadèmica en el
tema”.

L’escola ‘lo Canalero’ de Roquetes presenta l’oferta educativa

CNA: reforma
del sistema de
telecontrol de la
subestació

Miquel Buch, President de l’ACM, serà el Pregoner 
de la Festa Major de la Candelera

Les arrels familiars i sentimentals de la seva esposa el vinculen a la població marinera

Cursos i tallers centrats en diferents aspectes del patrimoni etnomusical de l’Ebre

ACTUALITATEndesa ha finalitzat les
tasques de renovació del
sistema de telecontrol del
parc d'alta tensió de la
subestació situada a la
central nuclear d'Ascó. Es
tracta d'un equipament
que registra tota la infor-
mació relacionada amb el
funcionament d'aquesta
part de la instal·lació i per-
met realitzar-hi maniobres
de manera remota, des
del centre de control de la
companyia a Barcelona. El
nou sistema, d'última tec-
nologia, funciona amb
fibra òptica, fet que per-
met una connexió més efi-
cient entre els diferents
equips que el composen.

Un home mor
per una
intoxicació

Un home de 88 anys ha mort
aquest dimarts al matí a
causa d'una intoxicació de
monòxid de carboni d'un
radiador a casa seva a
Alcanar, segons van informar
els Bombers de la
Generalitat. La filla de la vícti-
ma és qui va donar l'avís als
Bombers poc després de les
vuit del matí. Els fets es van
produir en un habitatge situat
al carrer Felip Pedrell, núme-
ro 26, on hi va haver un pro-
blema amb l'ús del radiador.
Fins al lloc es va desplaçar
una dotació dels Bombers de
la Generalitat, que van trobar
la víctima al llit, on va morir
intoxicat pel monòxid de car-
boni del radiador que tenia a
prop seu.
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Els responsables de la Mesa
d'Alcaldes de l'Energia de
Catalunya (MADE) dimecres
van fer una valoració molt
positiva per l'esmena incor-
porada a la llei de pressu-
postos de la Generalitat de
Catalunya que preveu desti-
nar una part de l'anomenat
'impost nuclear' a les zones
nuclears d'Ascó i Vandellòs.
Segons va explicar el presi-
dent de la MADE, Jordi Jardí,
“la conselleria d'Empresa i
Ocupació ens ha comunicat
que els compromisos asso-
lits a la reunió del passat
desembre amb el conseller
Felip Puig, s'han concretat
en una esmena, pactada
amb el departament
d'Economia, que preveu des-
tinar el 10 per cent de la
recaptació de l'impost a les
zones nuclears d'Ascó i
Vandellòs”. Jardí va mostrar
la seva satisfacció i va agrair
“l'efectivitat del compromís

del Govern”. Més concreta-
ment, el director de la
MADE, Joan Sabanza, va
donar a conèixer que el text
d'aquesta esmena, incorpo-
rada pel grup parlamentari
de CiU al redactat de la llei
12/2014 de l'impost sobre
la producció d'energia elèc-
trica d'origen nuclear, esta-
bleix que “el 10 per cent de
la recaptació efectiva de l'im-
post sobre la producció d'e-
nergia elèctrica d'origen
nuclear serà destinat a
nodrir un fons orientat a
fomentar el reequilibri territo-
rial de les zones afectades
per activitats de producció
d'energia elèctrica d'origen
nuclear”. Sabanza també va
afegir que el text de la moció
diu que aquest fons “tindrà la
finalitat de promoure i millo-
rar la competitivitat i la diver-
sificació econòmica de les
zones nuclears catalanes”.
Cal recordar que el passat
19 de desembre, els alcal-
des dels municipis integrats
a la MADE, acompanyats pel
delegat del Govern a les
Terres de l'Ebre, Xavier

Pallarès, es van reunir, al
Parlament de Catalunya,
amb el conseller d'Empresa i
Ocupació, Felip Puig, per
demanar que els pressu-
posts de la Generalitat del
2015 destinin una part del
nou impost sobre producció
d'energia d'origen nuclear a
polítiques de competitivitat i
diversificació econòmica
dels municipis de les zones
nuclears. Durant la reunió, el
conseller es va comprome-
tre a fer una proposta al
Govern per tal que el pressu-
post 2015 destini una part
del rendiment d'aquest
impost a les zones nuclears
per equilibrar i promoure el
desenvolupament territorial. 
La MADE té com a objectiu
aconseguir una evolució en
el panorama que ha dominat
les decisions polítiques
entorn de l'energia, sector
en el qual al món local se li
ha fet jugar un rol passiu.
Per a aquesta finalitat, la
MADE manté relacions per-
manents amb la Generalitat
de Catalunya, el Govern cen-
tral i el món empresarial per

tal de defensar els interes-
sos dels municipis de la
zona MADE. D'aquesta
manera, l'associació vol
esdevenir un punt de
referència a escala estatal
pel que fa a producció,
recerca i desenvolupament
de noves tecnologies en
relació a l'energia, i també a
l'hora de captar empreses
grans consumidores d'ener-
gia. Als termes municipals
d'Ascó, Garcia, Móra d'Ebre,
Móra la Nova, Riba-roja
d'Ebre, Tivissa, la Torre de
l'Espanyol, Vandellòs i

l'Hospitalet de l'Infant i
Vilalba dels Arcs es produeix
més del 70% de l'energia
elèctrica que es consumeix
a Catalunya, a partir de tres
centrals nuclears operatives
(Vandellòs II, Ascó I i Ascó II),
una planta de cicle combinat
(La Plana del Vent), tres cen-
trals eòliques, el parc eòlic
de 30 Mw, compartit entre
Ascó, Móra d'Ebre i Garcia,
una central hidràulica (a
Riba-roja d'Ebre) i dues cen-
trals fotovoltaiques a Móra la
Nova i Vilalba dels Arcs.
Foto: Arxiu MADE.

Aquest cap de setmana
diverses poblacions de la
Ribera d’Ebre i Terra Alta
estaran de festa, gràcies al
seu patró, Sant Antoni Abad.
Aquesta   tradicional celebra-
ció, combina la vessant reli-
giosa, la devoció pel sant
amb actes com la benedic-
ció d’animals a la porta de
l'església, amb l’alegria dels
balls populars on l’ambient

lúdic fa ballar fins i tot als
més tímids. Móra d’Ebre
celebra la seva Festa Major
d’Hivern; Gandesa també
tindrà un cap de setmana ple
d’activitats com a Ascó. Es
podrà gaudir de la seva
popular festa declarada
“Festa d’Interès Nacional“
per preservar encara avui,
amb tota la seva singularitat,
una de les tradicions que

ahir més identificaven la fes-
tivitat de Sant Antoni: les
corrides de cavalls, rucs i
matxos. Al municipi, la festa
de Sant Antoni Abat se cele-
bra des de temps immemo-
rials. Gran part de la Festa
gira al voltant de la Foguera
que s’ubica a la Plaça de
l’Església i a l’escalfor de la
qual es ballaran jotes, sarda-
nes i el ball de coques.

La Ribera d’Ebre i la Terra Alta gaudiran
d’un cap de setmana festiu

Les activitats de tastos i
maridatges començaran el
dilluns 26 de gener i dura-
ran fins al diumenge 1 de
febrer. Enguany, serà la
35a edició de la Fira de
Vins i Caves de Molins de
Rei. Les activitats tindran
lloc a la Sala Punt de
comerç del Mercat
Municipal del 26 al 29 de
gener, i del 30 de gener al
l'1 de febrer a la plaça de
la Llibertat, on es duran a
terme diversos tastos i
presentacions de produc-
te. Destacaran el tast
d’Olis i degustació de pata-
tes, el de Cerveses, el de
vins de DO Terra Alta i la
XVII Trobada Intercanvi de
plaques de Cava.

Molins de Rei
convida a la DO
de Terra Alta 

El Jutjat Contenciós
Administratiu número 2 de
Tarragona va desestimar el 9
de gener el recurs contenciós
administratiu que va presenta
la Compañía Española de
Servicios Públicos Auxiliares,
SA contra els acords de la
Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Móra d’Ebre
pel qual CESPA va quedar
exclosa de la licitació per a
l’adjudicació del contracte del
servei de recollida i transport
de residus de la població. La
sentència desestima el recurs
per considerar que els acords
de la Junta de Govern Local
de l’Ajuntament de Móra
d’Ebre són “conformes a
dret” i es condemna CESPA a
pagar els costos del procedi-
ment.

Desestimat el
contenciós

interposat contra
l’Ajuntament de
Móra d’Ebre

La MADE, satisfeta per l’esmena que preveu destinar el 
10% de l’impost sobre la producció d’energia d’origen nuclear
Els responsables de la Mesa d’Alcaldes de l’Energia de Catalunya la valoren molt positivament 

Poblacions com Ascó, Móra d’Ebre i Gandesa, per Sant Antoni

ACTUALITAT
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El diputat al Parlament de
Catalunya i secretari gene-
ral adjunt d’ERC, Lluís
Salvadó, va participar diu-
menge, acompanyant l’al-
calde i l’equip de govern
republicà d’Alcanar, en la
manifestació que es va fer
pels carrers de la pobla-
ció, ‘en marxa fúnebre’,
protestant per la indemnit-
zació de 1.350 MEUR que
l'Estat ha pagat a la con-
cessionària del magatzem
de gas Castor. Salvadó va
recordar que, després de
la publicació del Reial
decret del Govern espan-
yol que posava en hiberna-
ció les instal·lacions del
Castor, i aprovava una
indemnització via urgència
‘absolutament indignant’,
encara queda molta feina
per fer. Per al diputat,
‘s’ha aconseguit un pas
important, que és passar
de la planta en activitat a
la planta en hibernació,
però encara ens toca
guanyar dues batalles
més’. La primera d’aques-
tes batalles és la d’acon-
seguir passar de la hiber-
nació de la planta al tanca-
ment definitiu, un pas
fonamental per a Salvadó,

‘perquè, si no, qualsevol
Govern de l’Estat, en qual-
sevol moment, pot rever-
tir la situació que hi ha en
aquests moments’. El
diputat va reconèixer que
‘hem guanyat una batalla
però no la guerra i, per
tant, cal continuar pressio-
nant perquè el Govern de
l’Estat decreti el tanca-
ment i desmantellament
definitiu de les
instal·lacions del Castor’.
La segona batalla a guan-
yar, segons Salvadó, es
fonamenta a ‘continuar
lluitant per la dignitat del
territori, del país i dels ciu-
tadans denunciant una
administració pública i un
Estat que premia amb una
indemnització fora del
sentit comú i de tota lògi-
ca una empresa que ha
provocat infinitat de
terratrèmols i que ha ges-
tionat el projecte d’una
forma absolutament irre-
gular’. El diputat va reivin-
dicar la necessitat de tirar
endavant iniciatives de
caràcter social amb mobi-
litzacions com les de la
manifestació, o bé de
caràcter polític, com ara
la presentació del recurs
d’inconstitucionalitat del
Govern de la Generalitat i
del mateix Parlament a
petició d’ERC, per intentar
revertir la indemnització

que hi ha prevista en el
Reial Decret aprovat pel
Govern espanyol. El repre-
sentant republicà es va
mostrar convençut que
‘malgrat que la indemnit-
zació ja s’ha pagat, enca-
ra podem aconseguir que
es reverteixi’. Per a
Salvadó, cal demanar
mesures a la Unió
Europea perquè amb el
Castor s’ha vulnerat clara-
ment la competència
entre empreses, ja que
l’Estat espanyol ha estat
subvencionant d’una
forma molt explícita unes
empreses molt determina-
des trencant així el marc
de la competència. ‘Hem
d’aconseguir que s’acabi
amb una situació d’escàn-
dol, en un capitalisme de

la llotja del Bernabéu on,
al final, sempre acaben
guanyant els mateixos’, ha
afirmat el representant
republicà. 
Agraïment
La Plataforma en Defensa
de les Terres del Sénia ha
volgut agrair l’assiste ̀ncia
a la mobilització convoca-
da el diumenge, a la vega-
da que  aplaudeix que l'ad-
judicació del polèmic pro-
jecte Castor arribe, per fi,
a la justícia. Després que
s'ha conegut que el jutjat
d'instrucció número 4 de
Vinaròs instruirà la investi-
gació, ‘s’espera que el
judici se celebre quan
abans millor i que es pose
cara als responsables. La
via judicial referma la gra-
vetat dels fets’.

Salvadó: «Malgrat que la indemnització sobre el Castor ja
s’ha pagat, encara podem aconseguir que es reverteixi»

Demana continuar amb la mobilització social i l’actuació política exigint mesures a la Unió Europea 

L’ajuntament de Sant
Carles de la Ràpita va con-
cedir l’any 2014 un total
de 150 ajuts per al trans-
port als estudiants univer-
sitaris i de cicles forma-
tius que es desplacen fora
del municipi per cursar els
seus estudis. El consistori
rapitenc va reservar l’any
passat una partida de
30.000 euros per satisfer
aquests ajuts que es cal-
culen a partir d’1,5 euros
per quilòmetre de distàn-
cia entre la Ràpita i el lloc
on es realitzen els estudis.

Els  ajuts es mouen entre
un mínim de 50 euros i un
màxim de 300 euros.
Precisament el fet que es
va fixar un import mínim
va ser una de les novetats
d’aquesta darrera convo-
catòria, ja que els joves
que estudiaven, per exem-
ple, a Tortosa o a l’Ametlla
de Mar, “rebien una quan-
titat molt poc significati-
va”, explica el regidor
d’Ensenyament i Hisenda,
Joan Baptista Forcadell.
Així, segons Forcadell,  es
va decidir fixar una quota

mínima. Es tracta d’un ajut
“que té molta acceptació
entre els estudiants”,
assegura el regidor
d’Ensenyament, i que es
concedeix com a gratifica-
ció pels resultats acadè-
mics del curs anterior.
Els aspirants a aquests
ajuts han de complir una
sèrie de requisits com
estar empadronat al muni-
cipi durant els 5 anys
anteriors a la data de pre-
sentació de la sol·licitud,
tenir una edat compresa
entre els 18 i els 25 anys

i haver aprovat un 50 %
dels crèdits matriculats en

el curs del qual se sol·lici-
ta la beca. 

Uns 150 estudiants de la Ràpita es 
beneficien de la beca de transport 

El Consell Comarcal del
Baix Ebre ha iniciat al
Viver d’Empreses Baix
Ebre Innova el primer dels
cursos de formació pro-
fessional que realitzarà al
llarg de l’any. En aquest
sentit, el curs presentat
està relacionat amb el
sector de la restauració i
compta amb la participa-
ció de 20 alumnes. A la
presentació del curs
d’Operacions Bas̀iques de
Bar i Restaurant han assis-
tit el president del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Lluís Soler, i el president
de Baix Ebre Innova i vice-
president de Dinamització
Econòmica, Xavier Royo.
El president de l’ens
comarcal ha destacat que
“la realització d’aquest
curs és una oportunitat
per tal de formar-se en un
nou àmbit laboral i dispo-
sar, d’aquesta manera, de
més garanties d’èxit en la
cerca de feina”. De fet,
Soler ha explicat que “des
de l’ens comarcal treba-
llem en la línia d’oferir
eines d’inserció laboral
per a totes aquelles per-
sones que, a dia d’avui,
estan desocupades”.

Curs
d’Operacions
Bàsiques de Bar
i Restaurant

ACTUALITAT

“Cal continuar

pressionant perquè

es decreti el

tancament i

desmantellament

definitiu”

“Hem d’acabar amb

una situació

d’escàndol, en un

capitalisme de la

llotja del Bernabeu”

Els ajuts concedits són d'entre 50 i 300 euros per estudiant

El regidor de Cultura, Joan
Alginet, es mostrava satisfet
de la feina duta a terme per
tot l'equip organitzador "tal i
com ens havíem proposat
ens hem il.lusiona't aquest
Nadal a Deltebre amb mol-
tes activitats que han comp-
tat amb gran participació
infantil". 
A més el regidor subratllava
la bona feina dels col.labora-
dors i entitats en la
Cavalcada "ells són la clau
perquè la Cavalcada de
Deltebre cada any es faci
realitat i sigui un èxit, així ho
vam poder veure en els ulls
dels xiquets i xiquetes" .
Com és tradicional
l'Emissora Municipal de
Deltebre, Ràdio Delta, va
realitzar una programació
especial en motiu de la
Cavalcada. Una quinzena de
col.laboradors van retrans-
metre en directe l'esdeveni-
ment.

Deltebre s’ha
il.lusionat

aquest Nadal!
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Dilluns al programa Minut
91 del Canal TE, Fernando
Garcia, director esportiu de
la Rapitenca i que a més
fou el creador de
Partynando, va avançar el
concert que es farà aquest
estiu a la Ràpita, a les ins-
tal.lacions esportives de la
Devesa, per la commemo-
ració del 15è aniversari, de
Bonney M, amb el grup ori-
ginal en el que només fal-
tarà Bobby Farrell que ens
va deixar fa uns anys.
S’espera molta expectació
per un concert inèdit a
l’Ebre. Fa cinc anys, al desè
aniversari, van ser ‘Los
Pecos’. Ara els mitics
Boney M. 
La cita, el 14 d’agost a la
Devesa.

Els actes més esperats són els Tres Tombs, la Vespra i la festa del Calmant

Primer nadó de l’Aldea

Jesús i Roquetes viuran com
cada any la Festa de Sant
Antoni, patró dels animals,
un moment culminant en el
calendari festiu. 
La festa se celebra de mane-
ra conjunta diumenge 18 de
gener. Aquestes poblacions

s’uneixen per un dia a la
carretera que que connecta
els dos nuclis urbans, i com-
parteixen menjar (coquetes,
baldanes i més productes
típics), una eucaristia i la
clàssica exhibició de cavalls.

Jesús i Roquetes celebren Sant Antoni

Dissabte 24 de gener a la
Sala de Cultura de l'Alberg de
Joventut de l'Encanyissada, al
Poble Nou del Delta es pre-
sentarà el llibre “Hija de la
Guerra” de Baltasar Pérez
Gimeno. Novembre de 1998. 
La història tracta de Clàudia,
una espanyola resident a
Nova York, després de la
mort del seu marit John, que
haurà de donar-li explicacions
a la seva filla Adriana, quan
aquesta descobreixi un diari
amagat en un vell escriptori

durant gairebé seixanta anys.
Clàudia, arrabassada pel seu
passat, lluitadora i tenaç, li
explicarà tot el que ha passat
a l'Espanya dels anys 1933 al
1939. Des de que va
començar a estudiar a la uni-
versitat per ser infermera, el
seu compromís amb Salvador
a qui no estimava, fins als
horrors que va presenciar i
viure durant la Guerra Civil.
Per què va callar, misteriosa-
ment, tant de temps? Quins
esdeveniments va viure?

Hija de la guerra

El Perelló homenatja així al
seu patró Sant Antoni Abat,
molt important a les nostres
terres al ser el patró dels ani-
mals de peu rodó i, per
extensió, de tots els animals
domèstics. La llegenda expli-
ca que era un monjo cristià,
gran amic dels animals i,
quan en veia un de ferit, el
guaria. Així ho va fer amb un
porquet, que, per mostrar-li
el seu agraïment, va decidir
acompanyar-lo la resta de la
seva vida; és per això que
popularment se l'anomena
Sant Antoni del porquet.
La Vespra, comença amb
una cercavila de gegants i
cap grossos i el correfoc
amb una tronada que marca
l'inici de la festa. Demà dis-
sabte, dia 17 de gener, té
lloc un dels actes més repre-
sentatius: els Tres Tombs, en
el qual participen nombrosos
cavalls i carruatges d'arreu

de la província, realitzant tres
tombs pels carrers del poble
i finalitzant amb la benedicció
de tots els animals a la plaça
de l'església.
Altres actes populars d’a-
quest cap de setmana de
quatre dies són el tir al plat,
la festa de la mainada, la
festa del calmant (beguda
típica elaborada amb rom,
cafè i sucre), acte que no dei-
xarà indiferent al visitant, la
trobada de bandes de músi-
ca i la festa de la vellesa de
dilluns.
Alcanar i la Sénia, entre d’al-
tres, també viuran de forma
apassionada i amb nombro-
sos actes, la festivitat de
Sant Antoni. 

(Fotos: Patronat turisme del
Perelló)

El Perelló, expectant davant la
Festa Major

Com tantes altres pobla-
cions del nostre territori
(més informació a la pàgi-
na 6), aquest cap de set-
mana el Perelló sortirà al
carrer tot i el fred que
s’espera, per celebrar la
seva festa més popular i
esperada, la Festa Major
de Sant Antoni.

Boney M, el 14 d’agost a la Ràpita
A la Devesa, en el 15è aniversari de ‘PartyNando’

ACTUALITAT

El passat dia 1 de gener, a
les 11.35 h del matí, mentre
els Aldeans/nes estaven
encara celebrant el primer
dia de  l'any nou, a l'Hospital
Verge de la Cinta, Sandra

Villalba i  Rafel Franch, esta-
ven vivint un moment molt
important a les seues vides,
el naixement de la seua sego-
na filla, Anaís Franch Villalba.

El Departament de Territori i
Sostenibilitat alerta que el nou
Pla Hidrològic de la Conca de
l’Ebre (PHCE) que el Ministeri
d’Agricultura, Alimentació i
Medi Ambient ha posat
recentment a informació
pública no presenta cap varia-
ció significativa respecte a la

planificació vigent i segueix
sense garantir el cabal ecolò-
gic al tram final del riu. Els
cabals ecològics proposats al
PHCE representen el 35-50%
dels proposats per la
Comissió de Sostenibilitat per
a les Terres de l’Ebre. 

La nit de dissabte dia 24 de
gener, Los Comediants de
Tivenys actuaran, després
d’haver-ho fet ja a les festes
de Tivenys i a Bítem, a
l’Auditori Felip Pedrell de
Tortosa presentant la seva
divertida obra A l’armari i a
llit...al primer crit.

A Amposta han acabat les obres de remodelació del carrer
Major i la Plaça de l'Ajuntament amb la instal·lació del mobilia-
ri urbà i de les jardineres distribuïdes per la brigada municipal
i l'empresa Iberplant. Amb aquests últims detalls van finalitzar
una obra iniciada a finals del mes d'agost.

Actualitat

La Federació Comercial i de
Serveis, Tortosa+ ha fet un
balanç molt positiu de la pista
de gel instal·lada a Tortosa
durant un mes aquest Nadal i
ha dit que els 8.000 patina-
dors que han passat per la
pista han generat un moviment

de més de 30.000 persones
per les artèries comercials de
la ciutat. L’aposta per tant s’ha
revelat tot un èxit. S'ha fet amb
la col·laboració de l'Ajuntament
de Tortosa, de la Diputació de
Tarragona i amb el suport de
diversos patrocinadors locals.

Èxit de la pista de gel

Los Comediants, a Tortosa 

Nova polèmica sobre el PHCE 
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CRAC de la setmana: Genoveva Margalef, alcaldessa d’El Perelló
BELEN GINÉ

“TOT EL POBLE ESTÀ EMOCIONAT ESPERANT LES FESTES”
Genoveva Margalef, nascu-
da a Igualada, és perello-
nenca d’adopció des que
va arribar fa ja 22 anys.
Coneixia la regió ja que hi
passava els estius. La vida
i les ganes d’un indret més
tranquil la van fer quedar-
se. Militant del PSC, és l'ac-
tual alcaldessa del Perelló,
amb dos mandats compar-
tits amb el seu homònim
d'ERC, Ferran Cid.
Regidora de Festes,
Ensenyament i Promoció
Econòmica, portaveu del
Grup Municipal del PSC,
també ha estat directora
de l'IDECE.
L'equip de govern conjunt
entre PSC i ERC es troba
en el seu segon mandat. Fa
vuit anys Genoveva va
començar sent l’alcaldessa
i després ho va fer en
Ferran Cid. En aquest
segon mandat ha sigut al
contrari, Genoveva
Margalef es va reincorpo-
rar com a alcaldessa en
novembre de 2013.

Més Ebre: Aquest cap de
setmana són les Festes de
Sant Antoni, els dies grans
del Perelló.
Genoveva Margalef: És
la Festa Major en honor del
nostre patró Sant Antoni i
tot el poble està emocionat
esperant-les. El més desta-
cat és l'acte dels 3 Tombs
dissabte, dia del Patró.
Són 4 dies de festa amb
moltes activitats. Aquest
any La Vespra és molt
perellonenca, ja que el
grup teatral Tracamaca
presentarà l’obra “No em
toquis la Flor”. Comença
amb la cercavila dels
gegants i cap grossos del

Perelló i els correfocs del
grup de diables, Foc a la
Metxa, fent una gran trona-
da com a inici de Festa
Major i a la nit la proclama-
ció de la pubilla i les dami-
sel·les. Divendres festa de
la mainada, concurs de tir,
festa del Calmant i la festa
jove. Dissabte es podrà
gaudir d'un dels actes més
representatius, els Tres
Tombs, en el qual partici-
pen nombrosos cavalls i
carruatges d’arreu de la
província realitzant tres
tombs pels carrers del
poble i finalitzant amb la
benedicció de tots els ani-
mals a la Plaça de
l’Església. També hi haurà
Missa Major, vermut, con-
cert i al vespre La coca de
la darrera, on enguany s'ha
recuperat la Jota de la
Coca. Diumenge, serà un
dia molt concentrat amb
l'esmorzar i presentació de
la jornada de l'oli novell
organitzada per la
Cooperativa Agrícola Sant
Isidre, també l'esmorzar
del concurs literari de Sant
Antoni, la trobada de ban-
des de música i la cursa
ciclista. Dilluns serà el dia
de la vellesa. I al vespre un
extraordinari castell de
focs d’artifici, com a fi de
festa.
ME: Pot fer-nos un balanç
d'aquest darrer mandat?
Quins objectius s'han acon-
seguit?
GM: La crisi econòmica,
les retallades i les normes
establertes per Montoro,
han minvat els diners de
tots els municipis i per això
actualment disposem de
menys diners. Sigui com
sigui, els principals objec-

tius han sigut continuar
amb l'estalvi d'aigües i l'a-
provació del POUM.
L'aprovació provisional d'a-
quest va tenir lloc el passat
dia 30 de desembre.
També cal destacar que
dediquem molts recursos a
l'ensenyament, a l'esport i
a les 32 entitats que tenim.
Al Perelló hi ha molts
esportistes bons, i l'ajunta-
ment col·labora perquè així
sigui, pagant el futbol
base, dos monitors per al
cross, l’handbol femení
base, etc. També tenim
l'escola de música munici-
pal i la llar.
ME: Quines han sigut les
principals actuacions pel
que fa a les inversions
pressupostàries d'aquest
últim any?
GM: Entre les més desta-
cades aquest any estem
canviant 5,5 km de la cano-
nada del Peracoll amb un
cost de 245.701 euros,
substituint l'antiga canona-
da que subministrava l’ai-
gua al poble i que s'extreia
del pou. Amb aquestes
obres es millorarà també
l'amplada dels vials exis-
tents al situar-la al lateral
dels camins. També estem
fent nova la xarxa d'aigües
residuals i reparant els
assentaments del terreny
de l’antiga peixateria muni-
cipal i carrers de l'entorn,
ja que han cedit. D’altra
banda, es posaran les
aspes de fibra a l'emblemà-
tic molí i també estem arre-
glant les entrades del
poble amb l'objectiu d'em-
bellir-lo i crear espais de
passeig.
ME: Quines són les línies
futures a seguir?

GM: Les mateixes que fins
ara. Seguir prioritzant les
persones, escoltant les
seves necessitats i con-
cloure les obres comença-
des aquest últim període.
ME: A nivell turístic, quina
valoració en fa?
GM: L'any passat vam
comptar amb 20.000 visi-
tants, és a dir que podríem
dir que sí que som un poble
turístic, tenim bastant turis-
me, sobretot durant la Fira
d'Abril, un fira que intenta
donar a conèixer el poble i
òbviament tenim indrets
com la platja de Santa
Llúcia que són molt popu-
lars i que vam arranjar
durant el 2014 per dispo-
sar de més qualitat.
ME: Com van viure el pro-
cés participatiu del passat
9N?
GM: Jo no sóc independen-
tista però el meu poble sí, i
per tant no he posat mai

pals a les rodes.
Segurament per aquest
motiu el poble respecta la
meva posició.
ME: Què recomanaria a un
lector de Més Ebre per a
què visiti la seva població?
Per què?
GM: Molts indrets. Per als
amants del mar la platja de
Santa Llúcia i el GR. I per
als de la muntanya la
Bassa d'en Ferrà i la pujada

de Cabra Feixet.
ME: Per què creu que el
govern actual ha de ser
elegit en les pròximes elec-
cions?
GM: Perquè crec que el
binomi PSC-ERC ha demos-
trat funcionar molt bé i el
que ens importa són les
persones, el benestar de la
població. Per a ells hem
lluitat i volem seguir fent-
ho.
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Si, és històric. No només
per al club i la població de la
Ribera, si no que per al territo-
ri. No deixa de ser anecdòtic
però també molt meritori per a
un conjunt ebrenc. Si bé l’Ascó
disposa d’un potencial per llui-
tar per l’ascens, cal valorar la
forma en què s’ha arribat fins
aquí. La seua aposta està do-
nant resultats. I, després de
l’experiència de la temporada
passada, en aquesta no es pot
fallar. A Santfeliu, amb un par-
tit igualat i amb alternatives, Ei-
zaguirre va fer el gol de Pelé
(des del mig del camp). 0-1 al
79. I, posteriorment, el mateix
jugador sentenciava. 0-2 i lí-
ders. Diumenge, a defensar el
liderat a Manlleu. Endavant As-
có!.

L’Ascó, campió d’hivern

L’Ascó va guanyar dis-
sabte al camp del Santfe-
liuenc (0-2) i, amb els re-
sultats del diumenge, és
líder en la darrera jornada
de la primera volta. Per
tant, és campió d’hivern.
Una fita històrica. 

TERCERA DIVISIÓ: FITA HISTÒRICA

L’equip de Rubio ha acabat la primera volta com a líder

M.V.

La setmana passada parlava
de l’afer Luis Enrique i Messi, i la
divisió que comportaria la deci-
sió d’Anoeta d’un tècnic que, si
no suavitza la seua actitud, se-
guirà estant en molts punts de
mira. A mi Luis Enrique m’agra-
da. M’agradava com a jugador.
De casta, identificat i d’aquells
que fan aixecar un estadi amb el
seu caràcter. Com a entrenador,
fins ara, el veig com un Mourin-
ho asturià. La diferència, però,
és el curriculum. Ell encara no
té, ni molt menys, el del tècnic
portuguès. I, salvant les distàn-
cies, a Mou no li va anar massa
bé el debat amb Casillas. I el fi-
nal de Luis Enrique potser el ma-
teix. A més, l’equip, al camp, s’-
ha manifestat. I l’afició, també. El
perill pel tècnic és imminent.

Fins aquí el meu atreviment
de parlar de qüestions que no
són purament locals. Però, mar-
xant d’un extrem a un altre, apro-
fito l’expressió de perill imminent
per parlar sobre una qüestió que
cada setmana crea debat: les
expulsions per evitar una ocasió
manifesta de gol. Passa el

temps i pels
camps encara,
entre els aficio-
nats, se sent
dir: “és expul-
sió perquè era
l’últim defensa”. Bé, a dia d’avui,
segons tinc ben entès, aquesta
mena d’expulsions amb vermella
directa són únicament quan l’àr-
bitre interpreta que hi ha perill
imminent de fer gol, o sigui, que
estàs a punt de marcar-lo. Per
tant, si la falta és fora de l’àrea,
es pot creure que el perill no és
imminent (al jugador encara li
queden metres per arribar da-
vant del porter). Però la decisió
és complexa i, com és lògic, ca-
da setmana hi ha controvèrsia.
Tot queda al criteri de l’àrbitre,
segons la jugada. I clar, en un
partit un ho veu d’una forma i en
un altre, d’una altra.  

La conclusió seria que les nor-
matives han de permetre unifi-
car quelcom més els criteris.
Perquè, a més de determinar si
és falta o no, ara s’ha de saber
si el perill és imminent de gol o
no ho és... El futbol és així.

Perill imminent

Diumenge visita el camp del Manlleu, on haurà de
defensar el liderat del grup V de la Tercera divisió

Proper partit de l’Ascó
IRIS SOLÀ

CF Amposta

L’Amposta va empatar a
Santboi (1-1), diumenge

Actuació en directe del calero Sam Figueres

Minut 91 a Canal TE
DILLUNS A LES 17.15 H I A LES 23 H

Dilluns passat, a Canal Terres
de l’Ebre, es va poder veure el
primer programa de l’any de Mi-
nut 91. La novetat és el nou can-
vi d’horari. El programa, presen-
tat per Michel Viñas i Sara
Hernandez, es manté en dilluns a
les 17.15 h en directe però té
una primera repetició el mateix
dilluns, a les 23. Els dimarts, la
redifusió conserva els horaris, o
sigui, a les 17.15 h i a les 23 h.
Dilluns passat va estar Fernando
Garcia, de la Rapitenca, i el da-
vanter de l’Ametlla, Sam Figue-
res. Vam veure el seu gol, contra
el Batea, i també la seua actua-
ció en directe amb un tema dedi-

cat. Podeu veure el programa a:
http://canalte.xiptv.cat/minut
91/capitol/programa-12-01-15

L’equip està a la zona de descens: “és tot un repte”

Alós, nou tècnic del Pogon Siedlce
DE LA PRIMERA DIVISIÓ POLACA

Carlos Alós ha signat con-
tracte amb el Pogon Siedlce
de la primera divisió polaca.
“L'equip està situat en zona de
descens per tant, és un repte
complicat, però que afronto
amb molta il.lusió, compromís
i responsabilitat”, deia Carlos
Alós que afegia que “voldria
agraïr al FCB les facilitats que
m'ha donat per rescindir el
contracte, i entendre i respec-
tar la meva decisió”. Carlos ha
estat fins ara al FCB escola. 

Dilluns van començar els en-
trenaments, la pretemporada
d'hivern. La lliga no es reem-
prén fins al 7 de Març.

Carlos ha estat fins ara al
projecte del FCB Escola a

Polònia

FCB

L’Amposta, a Tortosa, rebrà diumenge el Lleida (17h)

Javi Bueno, nou fitxatge rapitenc
PRIMERA CATALANA

La Rapitenca presenta nove-
tats. Tam com va avançar Fernan-
do Garcia el dilluns al programa
de Canal Terres de l’Ebre, Minut
91, un fitxatge estava a punt de
caure. Es tracta del centrecam-
pista que jugava amb el Vinaròs,
Javi Bueno (en l’agenda també de
Tortosa i Amposta). Un bon juga-
dor que diumenge va fer dos dels
gols de l’equip castellonenc. Una
bona adquisició per a la Rapiten-
ca que diumenge va sumar tres
punts d’or contra el Torredemba-
rra (2-0) en un partit travat en què
els rapitencs, amb els minuts, van
insistir i van trobar premi amb el
gol del juvenil Ivan Páez, un juga-
dor al que cal destacar pel seu
atreviment i per la responsabilitat
que ja té des de la campanya pas-
sada, llavors a la Tercera divisió.

A la represa, amb el partit més
obert, la Rapitenca va tenir més
espais i, avançada la mateixa, un
cop Josué, brillant, va evitar les
ocasions visitants, va produir-se
la sentència amb el gol del jove
Gerard Verge, amb un tret des de

fora de l’àrea. Els torrencs van
acabar  molestos amb l’arbitrat-
ge. La Rapitenca, amb la novetat
de Bueno, es desplaça al camp
del Morell, demà dissabte.

L’Amposta, per la seua part, va
treure un punt merescut del camp
d’un dels equips capdavanters, el
Santboià (1-1). L’equip de Teixidó
va sortir amb molta empenta i
aviat va fer el 0-1 amb un gol de
Víctor, a la sortida d’un córner. A
la primera meitat, el conjunt de la
capital del Montsià va controlar
força bé el partit. A la represa, els
locals van sortir amb més agres-
sivitat i, arran d’un penal discutit,
van empatar. L’Amposta va saber
sofrir i va sumar un punt meritori.
Jugarà dos partits seguits a Tor-
tosa, per les obres al camp. Diu-
menge serà contra el Lleida B (17
h). El dia 2 de febrer, l’Amposta ju-
garà a les festes de l’Ametlla. 

L’Ascó va guanyar a Sant Feliu, dissabte (0-2).
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L’Ampolla rebrà diumenge el
Rem. Bítem. Un derbi en el que,
segons Miquel Cotaina, tècnic
de l’Ampolla, “hem de buscar
oferir una millor imatge, respec-
te al partit de Tortosa, i reaccio-
nar davant d’un rival molt com-
plicat com ho és el R. Bítem”.
Del partit a Tortosa, Cotaina
deia que “el Tortosa és el millor
equip que he vist fins ara. Fa un
futbol de categoria superior. Tot
i que és cert que vam aguantar
bé durant la primera meitat i

que el gol al minut 45 ens va fer
mal, també ho és que a la re-
presa no vam fer el que devíem
i vam tenir desordre tàctic, a
més de que va faltar més inten-
sitat defensiva. Tot això el que
hem de millorar i buscar fer-ho
diumenge i del que n’hem parlat
durant la setmana”.

Derbi per reivindicar-se
L’AMPOLLA REBRÀ EL REMOLINS BÍTEM

El davanter Taio va arribar a
la Cava procedent del Càlig.
Aquesta setmana ha causat bai-
xa i torna a l’equip castellonenc.
Amb aquesta baixa i la que ja
vam informar la setmana passa-
da d’Abraham, la Cava es veu
obligada a fer incorporacions.
Una podria estar molt prop. D’al-
tra banda, Franklin torna per ju-
gar els propers dos mesos. Ro-
ger, per la seua part, ja podrà

estar diumenge contra el Roda.
Divendres dia 30 hi ha una as-
semblea per conscensuar so-
bre les eleccions i si s’acaben
duent a terme o no. 

Taio ha causat baixa 
al CD la Cava

TORNA AL CALIG

La Cava va guanyar el Delte-
bre (0-1). Un derbi bastant travat
i ensopit en el que els locals van
apretar al rival, podent haver as-
solit l’empat. Així ho recordava
Narcís, tècnic del Deltebre, “a la
primera meitat, ells no més van
tenir una ocasió mentre nosal-
tres vam gaudir de diverses arri-
bades, a més de controlar el joc.
A la represa, el partit va estar
més obert. Però, malgrat rebre
el gol, nosaltres vam disposar
d’arribades al final per aconse-

guir un empat que vam merèi-
xer”. El Deltebre (0 punts de 24)
visita el Cambrils, demà. 

Guillermo Camarero, tècnic
de la Cava, admetia que “a la pri-
mera meitat no vam estar po-
sats, tot i tenir una ocasió. A la
represa, vam millorar. Vam fer el
gol i vam disposar, amb més es-
pais, de situacions per a senten-
ciar. No obstant, no vam fer-ho i
al final vam patir perquè el Delte-
bre va fer dues arribades”. La
Cava rebrà el Roda, diumenge. 

La Cava s’emporta el derbi del Delta
GOL DE FERRAN

El Catalònia guanyava 0-2 al minut 60, però es va acomodar. “Fins
aquest minut, vam estar molt bé, en tots els sentits. El partit el tení-
em controlat i, tot i que havíem fallat diverses ocasions, principalment
a pilota aturada, ens estàvem imposant”, deia Enric Aleixendri. Inies-
ta, a la sortida d’un córner, feia el 0-1 (44’) i Cristian, al 60’), aconse-
guia el segon gol. Sembla que el partit estava encarrilat: “però va ser
a partir d’aquell instant quan vam perdre la intensitat que havíem tin-
gut i quan ens vam acomodar. Arran d’un lliure indirecte, la pilota va
passar pel mig de la tanca i va arribar l’1-2. No vam saber refer-nos i
al final ens van empatar”. El Catalònia porta 10 punts de 12. 

El Catalònia s’acomoda 
amb el 0-2 i acaba cedint dos punts

A CAMP CLAR (2-2)

El Camarles va guanyar a SP i SP (1-2). Era un partit en el que no po-
dia fallar si volia tenir opcions de permanència. I més tenint en comp-
te que ara afronta el seu Tourmalet a casa, amb quatre partits se-
guits: Tortosa, R. Bítem, Jesús i Maria i Cambrils.  Edgar va fer el 0-1,
poc després empatava el SP i SP i posteriorment, Felipe transforma-
va un penal comès a ell mateix. Bartolo estava satisfet per la victòria,
tot i que lamentava que “comentem errades a les dues àrees i això
ens penalitza molt. Hem d’estar més atents i poder evitar-les”. Diu-
menge arriba el Tortosa: “molt bon equip. Hem d’intentar equivocar-
nos el menys possible perquè és un rival que no perdonarà”.

Bartolo, satisfet amb la victòria però
lamenta “les errades que cometem”

CF CAMARLES

Gandesa i Alcanar van empatar sense gols. La primera meitat va ser
igualada, amb domini altern. A la represa, amb els minuts, el Gande-
sa va anar imposant-se i sobre tot avançada la mateixa, va gaudir
d’opcions clares que Figo, imponent, va evitar. El porter va salvar
l’empat per a l’Alcananr, mentre el Gandesa lamentava no haver po-
gut guanyar “després d’un partit interessant, tot i el 0-0, i en el que
sobre tot a la segona meitat mereixiem la victòria. Però no vam es-
tar encertats en diverses ocasions i el seu porter, a més, va evitar
les altres”, deia Rafel Navarro, tècnic local. Roger va ser baixa per al
Gandesa. Però estarà diumenge en la visita al camp del líder. 

Figo, molt encertat, salva l’empat
per a l’Alcanar

EL GANDESA MEREIXIA MÉS A LA REPRESA (0-0)

El Tortosa va vèncer a l’Ampolla. 

CANALTE

Camarles i Tortosa tornen a
jugar en competició oficial. Ho
van fer en la temporada 60/61
a la Primera regional, grup Sud
(n’hi havia dos a tota Catalunya)
quan aquesta categoria era el
pas previ a la Tercera divisió. El
Camarles, llavors, va viure anys
daurats amb possibilitats de pu-
jar a aquella Tercera divisió que
era com una Segona B actual.
Fou el 12 de novembre del 55
quan el Tortosa, que havia bai-
xat de Tercera, visitava el camp
camarlenc. Victòria del Camar-
les per 2-1. Les alineacions d’a-

quell partit, segons dades del lli-
bre d’Enrique Viñas, van ser: 
Camarles: Gras, Drana, Blas,

Llaveria, Calduch, Garcia, Hor-
ta, Mestres, Balagué, San José
i Gil. Tortosa: Freixas, Princep,
Ricart, Paco, López, Navarro,
Tafalla, Also, Adell, Roca i Ote-
ro. 
El Tortosa, al final, va acabar

pujant a Tercera, després d’a-
quell darrer partit amb el Jesús
i Maria. El Camarles fou quart.
Prop de l’ascens. Molt ha plo-
gut des d’aquella època. Diu-
menge, ara a la Segona catala-

na, tots dos equips s’enfronten.
Amb objectius divergents. El
Tortosa aspirant a no distanciar-
se de les dues primeres places
(l’ascens és l’objectiu) i el Ca-
marles per fer bona la victòria
contra el SP i SP (1-2) i poder
fugir de la zona de descens di-
recte. El Tortosa arriba al derbi
de diumenge, partit arbitrat per
Diego Ruedas, després de
guanyar a l’Ampolla (3-0), amb
gols d’Asín (clau en el minut
45), Joel (70’) i Albert Arnau
(85’). Albert tornava, després
de la lesió. Gol important per a

la seua confiança. El Tortosa va
controlar el partit excepte mo-
ments puntuals a cada part en
què l’Ampolla va fer les seues
aproximacions. Povill, molt en-
certat i atent com a lliure, va
evitar-les. Amb els minuts, el
Tortosa va ser fidel al seu estil i
va tenir la pilota, amb paciència
per crear ocasions. I les va anar
creant fins el gol d’Asín. A la re-
presa, després d’una fase in-
certa, els de Crespo van agafar
el timó i amb un joc creatiu van
imposar-se, fent-ho sobre tot
amb moltíssima intensitat de-

fensiva, un fet que va ofegar
per moments a l’Ampolla. Joel i
Arnau van sentenciar. Lamentar
la lesió de Cristian, amb trenca-
ment de clavícula. Fou operat
dimecres. Recordar que, des-
prés de diverses temporades,
ja es pot accedir a l’estadi per
la porta principal. Ja era hora.  

Camarles-Tortosa, 55 anys després
Darrera jornada de la primera volta. Partit important actualment, per objectius diferents

EL 12 DE NOVEMBRE DEL 60, UN PRECEDENT D’UN DERBI QUE TORNA A DISPUTAR-SE DIUMENGE (16.30 H)

Quin partit. La revelació, la
Canonja, rebrà el Jesús i Ma-
ria. Tots dos equips empatats
a 35 punts. Tercera contra se-
gon. És evident que és un par-
tit que no decidirà res, però és
entre dos rivals directes i, per
tant, té doble valor. El Tortosa,
quart, mirarà de reüll la con-
frontació.  La Canonja va guan-
yar diumenge al camp del Bí-
tem (1-3). Es va avançar amb
el 0-2 però el conjunt ebrenc
va entrar en el partit amb un
penal que va transformar Jota.

A la represa, els locals van
abocar-se i van tenir opcions
davant de la Canonja que va
frenar tot el que va poder el rit-
me del partit. “Amb tots els re-
cursos”, deien des de Bítem
on tampoc van quedar con-
tents amb l’arbitratge, “princi-
palment perquè va ser tolerant
amb la Canonja, amb les pèr-
dues de temps i amb diverses
entrades. I i també perquè van
haver dues jugades de gol que
no foren concedides. La sen-
sació que va fer és que, sobre

tot una, era gol”. Els de Bítem
haguessin pogut empatar,
però no van fer-ho i la Canonja
va sentenciar al final, amb es-
pais per davant. Era l’1-3. 
Es van viure moments de

tensió amb enfrontaments en-
tre jugadors visitants i aficio-
nats locals. Per això es lamen-
taven les “actituds i
provocacions” de membres
del conjunt tarragoní. El Remo-
lins-Bítem tenia les baixes d’Aa-
ron i de Benet, significatives en
defensa.

El J. i Maria, per la seua ban-
da, va golejar el Cambrils (3-0),
a la segona meitat quan van
arribar els gols de Teixidó (2) i
de Mauri. 20 punts de 24. Dis-
parat.

La Canonja-Jesús i Maria, partit amb doble valor
DIUMENGE S’ENFRONTEN EL TERCER CONTRA EL SEGON, AMB ELS MATEIXOS PUNTS (35)

“El Tortosa és el milor
equip que he vist fins ara”

Cotaina Franklin ha tornat. A més,
s’estan buscant fitxatges
després de les baixes

d’Abraham i ara de Taio.

Incorporacions

El Remolins-Bítem va perdre contra la Canonja, diumenge. 

LEO

El Camarles jugarà 4
partits seguits a casa

A casa

La Canonja va guanyar
al camp d’un R. Bítem a

qui no va agradar
l’arbitratge i l’actitud 
de jugadors visitants

Jornada passada
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Porto encertant sis temporades el campió de Segona Catalana i amb el mèrit de pu-
blicar-ho al novembre. També en porto tres encertant el campió de 3 Catalana i ara
ha arribat el moment de mullar-me i apostar per qui serà el campió: poso dos noms,
els dos poden ascendir, els dos són els que tenen conjunts més equilibrats. En les
últimes 6 campanyes l’Ampolla per dues vegades, la Sénia, Jesús i Maria, Olímpic,
Perelló i Camarles han estat els campions; Jesús i Maria (fins i tot passant per 1a.
catalana) i l’Ampolla estan a 2a. catalana, la Sénia, Olímpic i Perelló van baixar. El Ca-
marles, patint per mantenir-se. 
Els campions, una temporada abans de l’ascens ja fan una gran campanya. Li va passar a l’Olimpic i
el Jesús i Maria. L’Ulldecona porta acaronant l'ascens les dues últimes temporades amb un 3r i 4t lloc.
Tant Aldeana i Ulldecona són clàssics equips de segona catalana que van descendir per la reestructu-
ració del futbol català en la temporada 2010/11, quan sis equips van pagar els plats trencats de la
decisió de la federació. Raons perquè aquests conjunts poden ser nous equips de 2 catalana són di-
verses: les directives són gent que viuen el club amb intensitat, són guanyadors nats, són els equips
amb més forma actualment de tot el futbol ebrenc, si analitzem les últimes sis jornades, només l’As-
có els empata (i Ulldecona té el partit pendent davant l'Horta). Aldeana, tretze jugadors del seu equip
han marcat gol. Del bloc de la temporada passada quatre jugadors no estan: Amado, Jonatan, Paul i
Sabin. Les altes: Sergio Auré, Oscar Insa, Salva i Joel, han donat consistència a l'equip a més d'altres
jugadors que la temporada passada no van ser titulars, i que aquesta estan entrant a l'onze inicial. La
dada més important, el seu poder golejador. La passada, els tres màxims golejadors van marcar 27
gols (Amado, Gallego i Rallo). En aquesta, en tan sols 16 jornades, ja porten 20 (Salva, Oscar i Moya).
Juguen molt bé, amb intensitat i tenen un mister, Toni, que sap molt de futbol. Ulldecona enguany com-
pleix el seu centenari, la passada temporada no els va acompanyar la sort amb les lesions, i tampoc
fins ara en aquesta campanya en molts partits es nodreixen de juvenils. Només una baixa de la pas-
sada temporada a l'onze bàsic: Josep Fibla. Mantenen bloc i a més amb la recuperació de Roberto
després de la seva lesió l'equip ja no depèn tant de Santi. Cal afegir l’aportació del jove Tortajada que
ja porta un gol més que la passada campanya. Els adversaris són Batea que ha perdut el liderat i va
a menys sol una victòria en les últimes sis jornades; Móra la Nova que al seu camp és un fortí amb
només tres gols encaixats i Santa Bàrbara que té tres estrelles: Gilabert, De la Torre i Nico però quan
un equip rep set gols al camp del Godall es pot dir que va tenir dificultats en defensa. Els puc assegu-
rar que la segona volta serà emocionant i feia molts anys que no es veia una categoria tan atapeïda,
altres anys molts campions en la jornada 20 ja tenien un avantatge que els diferenciava. En aquest de
moment la lliga sembla un xiclet, Móra Nova i Batea van ser els que han comandat la primera fase,
ara arriba el moment de l'Ulldecona i Aldeana, per equip, per potencial per a mi són els equips favo-
rits per a l'ascens. A la jornada 34 es veurà si he encertat en el meu pronòstic o si m’he equivocat. 
RAPITENCA MARCANT UN RECORD AMB DOS JUVENILS, AMPOSTA GRAN CANVI. L’Ampos-
ta va acabar l'any guanyant el Catllar, la Rapitenca empatant a Viladecans. Tots dos equips van co-
mençar el 2015 amb bons resultats, van començar els dos equips ebrencs amb el mateix signe men-
tre l'Amposta sumava n punt d'or al camp del Santboia gràcies a l'actuació del porter Iniesta i la resta
de l'equip. La Rapitenca va guanyar a un Torredembarra que va plantar cara. Quan tots dos equips van
acabar bé un any i inicien amb la mateixa tònica el següent demostren que els dos equips no baixa-
ran, tal com vaig dir fa unes setmanes. A destacar un Gerard Verge que només ha jugat tres partits
de titular i és el màxim artiller amb sis gols. Ivan Páez i Gerard van marcar aquesta setmana i confir-
ma que l'equip que vulgui tenir futur només serveix una cosa: pedrera i més planter. Que dos juvenils
siguin els màxims artillers del segon equip ebrenc és per tenir-ho en compte. Això mai s'ha vist ni al
Tortosa, en tota la seva història. Teixidó es va menjar els torrons i li van portar un regal gran els reis,
aconseguir que l'equip estigui més equilibrat que les primeres jornades, en els últims nou, només una
derrota. En porta deu marcant i dos desplaçaments puntuant: al Catllar i aquesta setmana a Santboi.
Es comencen a notar els quatre entrenaments del seu mister a la setmana. Tàctica, ordre i treball són
els lemes de Súper-Teixidó.
SEGONA CATALANA - AL LORO AMB ELS DESCENSOS. Tal com vaig dir, dos equips tarragonins
descendirien de primera catalana. Torredembarra i Torreforta estan en posicions de descens i apun-
ten fins a la jornada 34 a estar en últimes posicions. I els sis candidats que vaig dir per al descens
abans de començar la temporada, estan a la últimes sis places. Encert cent per cent i, és més, vaig
dir que a la jornada 20 es trencaria la classificació i això ja ha passat: els últims sis llocs estan ja se-
parats amb cinc punts i aquesta distància anirà augmentant cada jornada. La meua aposta són cinc
descensos segurs i que poden ser fins sis, si no puja el que promociona. Amb els 42 punts, el Vila-se-
ca té assegurada gairebé la permanència però també està cada vegada més a prop de l'ascens, 0,37
gols encaixats per partit i imbatut. És un equip amb un gran poder físic. Entre els set primers classifi-
cats, cinc representants de les nostres terres, això demostra el gran estat dels nostres equips. Si el
Tortosa, fa unes setmanes, va patir per guanyar el Cambrils, al Jesús i Maria li va passar més o menys
igual, es van crear moltes ocasions però fins al minut 81 només es guanyava 1-0. Diumenge visita
complicada a camp del Canonja. El Tortosa està equilibrat, i està invicte al seu camp i això només ho
poden dir Canonja i Vila-seca. Gandesa segueix fort en el seu camp, on només ha perdut un partit però
l'equip no està fi per marcar gol. És, en aquest sentit, el pitjor dels vuit primers classificats, solament
23 gols. Aquesta setmana va merèixer la victòria, el porter de l’Alcanar, Figo, va ser de protagonista.
El Jesús Catalònia com sempre en camp contrari no té sort i fins el minut 60 guanyava 0-2 però al-
menys va traure un punt d'or. Increïble que juguessin els tres equips de Deltebre a la seva localitat a
la mateixa hora: Jesús i Maria i Deltebre-la Cava. L’Ampolla s'està complicant, encara que no baixarà
però li està costant tenir el nivell de la passada campanya. Deltebre sis partits sense aconseguir ni un
punt i a més ara té dos desplaçaments a camp contrari. Va ser una setmana dura per al míster Bar-
tolo del Camarles. Va enviar a la dutxa a dos jugadors en ple entrenament. A SP i SP, havia de guan-
yar si o si, i va fer-ho. Es va notar milloria davant del Valls i aquesta jornada es va demostrar que l'e-
quip va a mes però ara té 4 partits a casa i tres són contra rivals capdavanters: Tortosa,

Aldeana o Ulldecona, un dels dos pujarà

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Remolins-Bítem i Jesús i Maria, que no es refiïn doncs el Camarles s’hi juga molt i no oferirà conces-
sions.
AL REMOLINS-BÍTEM li van robar la cartera, que la Canonja guanyés, podria ser normal, però el que
no és normal és que vingués un àrbitre i dos liniers del Col·legi de Tarragona, que podien ser amics de
algun jugador de Canonja, i què dos gols que haurien d'haver pujat al marcador no van ser xiulats pel
senyor del xiulet i a més l'actitud de la banqueta visitant “va ser deplorable”. El partit contra el Tortosa,
al descans ja van haver-hi alguns jugadors de la Canonja que volien agafar-se la justícia per la seua mà.
No són les primeres queixes. 
TERCERA CATALANA, CONFIRMAT: ROQUETENC I PERELLÓ NO ASCENDIRAN. Vaig dir abans
de començar la temporada que no pujaria el Roquetenc i vaig dir fa unes setmanes que el Perelló tam-
poc i quan només es porten 16 jornades ja està més que confirmat i sentenciat. Perelló, que acusa mol-
tes baixes, i Roquetenc que és molt irregular aquesta campanya, els equips que van descendir de 2a
Catalana, hauran d'esperar una altra temporada per a noves gestes. Si la temporada passada el Batea
i Corbera van ser els equips revelació, en aquesta té un altre nom: Godall, que va empatar a la Sénia i
aquesta setmana anava perdent 2-4 davant del S.Barbara guanyant amb un 7-6, un marcador que pot-
ser en tota la història de aquesta lliga mai s'ha donat. El míster del Godall, Pau, quan va acabar el par-
tit tenia les pulsacions a mil. El millor, que el set gols els van marcar set jugadors diferents i a més no
van xiular dos penals totalment clars. Ginestar, fidel al seu estil, no sap el que és guanyar al seu camp
però si en camp contrari i ja porta 5 victòries en 16 jornades i és el millor equip en camp contrari. Cor-
bera va marxar Fidel Guardiola però queda Miravete i Toni Calafat, l'ex del Mora va despertar i Súper To-
ni està que se’n surt cada jornada. Móra Nova va empatar a casa però atenció, en 10 partits com a lo-
cal, només tres gols encaixats. Arriba un nou míster a Pinell, Morales, dos desplaçaments, a Roquetes
i a Campredo, i ha sortit invicte. Ha donat vida a aquest equip. Alcanar i Ametlla es compliquen per al
descens al costat d'un Campredo i Horta que estan immersos en ell i un cuer Sant Jaume que ja ha en-
caixat gairebé cinc gols per partit. Des d'aquí animo a aquest equip que són cuers però cada setmana
competeixen.
LA VIDA CONTINUA. Una abraçada a Robert Cantó que va perdre al seu pare, a la directiva de l'Am-
posta també pel comiat de l’àvia del directiu, Àngel. La senyora Teresa que ens va deixar amb 101 anys
i quatre mesos, tenia més edat que el club que enguany compleix 100 anys. Una abraçada per tots.

-Edu Ullal (Balaguer) va debutar
amb el Flix, marcant. 

-L’Ulldecona ha acceptat el canvi
d’ordre i jugarà diumenge al

Perelló, en festes.
-Malestar entre aficionats del

Batea per les dues darreres desig-
nacions fora de casa, per la proxi-
mitat de la població dels àrbitres

amb les d’on ha jugat l’equip.

TERCERA CATALANA

LA FEINA BEN FETA DÓNA RESULTATS

Hem destacat en més d’una ocasió el mèrit que té la campanya que va fer
i està fent el Batea. Però avui hem de remarcar a la UE Aldeana, líder, un
fet que no es produia des del 2002. Iil.lusió, perseverància i també bon
joc d’un equip que està gaudint del que fa: “el liderat és anecdòtic però
està clar que és una satisfacció per tots plegats. Sense pressió, seguirem
lluitant per estar a la parta alta”, deia Toni Sánchez, tècnic de l’Aldeana.

Victòria treballada i necessària del
Flix per escapar-se de la part deli-
cada de la classificació. A la prime-
ra meitat, els locals van jugar amb
molta intensitat i van superar el
Roquetenc. A la vora del descans,
el debutant Usall feia l’1-0. A la
represa, va estar millor el
Roquetenc però no va poder mar-
car i el Flix va saber sofrir i va sen-
tenciar al final.

Derbi històric i apassionant que va
ser trepidant i en el que no cal dir
que els atacs es van imposar. Els
aficionats presents van disfrutar
amb un partit trencat des de l’inici.
S’avançava el Godall però De la
Torre i Nico (2) van remuntar i, tot
i el gol de Labèrnia, Nico posava el
2-4. A la represa, en deu minuts, 4-
6, Alex Ramos va fer el 5-6 i, a
manca de deu minuts, el Godall va
remuntar amb el 7-6. No apte pels
cardíacs. Es frena la ratxa planera.

GODALL-S.BÀRBARA 7-6

Partit important en la lluita per fugir
de la zona complicada. El Campredó
va dominar més al primer temps gau-
dint d’opcions. Però a la represa, la
reaparició de Yelti va ser letal per al
Pinell. Ell va fer el 0-1. Va tenir res-
posta el Campredó, amb el gol de
Didac. I quan semblava que el
Campredó podia remuntar, Yelti va
marcar l’1-2, gol protestat pels
locals, reclamant falta a Benaiges. 

El Perelló va perdre amb un Ginestar
que tot ho ha guanyat fora. Aviat va
avançar-se el Ginestar amb gol de
Sergi. Empatava Magí però Juan
Caballos feia l’1-2 a l’inici de la repre-
sa. Els locals, novament amb bai-
xes, tot i no jugar bé, van tenir
opcions però van topar amb un
motivat Rafa, porter perellonenc ara
al Ginestar. 

L’Aldeana accedeix al liderat des-
prés de la seua impressionant
ratxa (15 de 18). L’Alcanar, amb
baixes, es va avançar (Joan) però
l’Aldeana va empatar (Elies) i va
remuntar poc després amb un
gran gol de Manu. A la represa,
els locals es van quedar amb deu
i Salva i Monforte van sentenciar.
Oscar va marcar l’1-5 i Joan esta-
blia el 2-5 definitiu. 

ALCANAR-ALDEANA 2-5

El Batea va perdre el liderat a
l’Ametlla en un partit en el que no
va trobar-se còmode. L’Ametlla,
amb els minuts, va crèixer, sobre-
tot defensivament, i a la represa,
arran d’una falta que va suposar
expulsió d’Eloi, Sam va fer un gran
gol. Amb l’1-0, i amb deu, el Batea
va jugar precipitat però, tot i això,
va empatar arran d’un córner, amb
gol del pichichi Agustí. 

L’AMETLLA-BATEA 1-1

El Corbera va golejar un minvat Sant
Jaume, amb baixes, que no va estar
en el partit des de l’inici i és que al
minut 3, les dues primeres arribades
locxals ja foren gols. A partir d’aquí,
imposició dels corberans que al des-
cans ja guanyaven per 6-0. A la repre-
sa, quatre gols més. Marc (4), Toni en
ratxa (4), Lachen i Josep van marcar. 

Partit de respecte i molt tàctic i també
travat en el que van haver-hi ocasions
però sense encert. El Móra la Nova
segueix ferm al seu camp on en aques-
ta primera volta ha jugat deu partits. Els
moranovencs segueixen a la part alta
de la taula mentre que la Sénia està a la
part mitjana, buscant allunyar-se de la
zona compromesa i que més pot ser-ho
enguany per si hi ha compensacions. 

El partit es va ajornar el dissabte per la
mort, als 72 anys, de Roberto Cantó i
Balart, pare del tècnic de l’Horta, Robert
Cantó. L’Ulldecona va acceptar la sus-
pensióa. El sepeli va tenir lloc el diumen-
ge a les 16 hores. Des d’aquestes línies,
la condolència al tècnic i a la família.

El nou líder El Batea empata al 88’ Bogeria de gols

CAMPREDÓ-PINELL 1-2

Doble valor

PERELLÓ-GINESTAR 1-2

Derrota dolorosa
FLIX-ROQUETENC 2-0

Punts d’or per al Flix

CORBERA-S. JAUME 10-0

Sense història

MORA N-LA SÉNIA 0-0

No hi ha gol HORTA-ULLDECONA

Suspès

La UE Aldeana és líder
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Figo (Alcanar)

Sergi Bel (R. Bítem)
Martí (Catalònia)       Pere (Gandesa)

Edgar (Ampolla)            

Pau (Camarles)         Lleveria (la Cava) 

Moha (Amposta)              Teixidó (J. i Maria) 

Ivan Páez (Rapitenca)       Moha (Tortosa)

Miravete (Corbera)   Nico (S. Bàrbara)
Marius (Godall)

Jordi Garcia (la Sénia)
Usall (Flix)         Manel Llambrich (Aldeana)

Ivan Cornejo (Pinell)

Abel (Batea)
Ruben (Ametlla)        Narcís (Móra Nova)

Rafa (Ginestar)
EQUIPS  DE LA SETMANA (1a i 2 Cata - 3a)

ELS MILLORS JUGADORS DE LA JORNADA 16, A LA TERCERA CATALANA

EQUIP %
D.

Nº

Ulldecona
Aldeana
Ascó
J i Maria
Catalònia
Santa Bàrbara
R-Bítem
Tortosa
Roquetenc
Gandesa
Corbera
Ginestar
La Sénia
Amposta
Ampolla
Alcanar
Móra Nova
Rapitenca
Ametlla
Campredó
Flix
Pinell
Godall
La Cava
Batea
Camarles
Alcanar B
Perelló
San Jaume
Horta
Deltebre

15
15
15
14
13
12
11
11
10
10
10
10
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
5
5
2
2
0

1
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

EQUIPS EN FORMA
Nº P.

JOAQUIN CELMA

Radiografia del futbol ebrenc
Equip de la jornada: CF Catalònia

L'equip d'Enric ja funciona, tot i cedir un empat després de guanyar 0-2 a Camp Clar, és el cin-
què millor de les Terres de l’Ebre en les últimes sis jornades i només una derrota en aquest
periode, i al camp del lider. Manté el bloc de l'any passat i s'ha reforçat, durant la lliga, amb
Martí Panisello i Isaac. Quedarà classificat en el lloc setè i farà una gran segona volta. Vuit anys
porta en aquesta categoria, més no es pot demanar.

Nota: avui, rànquing de 1a i 2a i els jugadors puntuats de 3a.catalana en la jornada de diumenge.

Top secret

QUIN ENTRENADOR SERÀ CESSAT DIUMEN-
GE A LES VUIT DEL VESPRE?

Tant de bo no sigui cessat, no s'ho mereix, però
és la llei del futbol. No té tota cap culpa. Dono
pistes: no serà ni Narcís de Deltebre ni Bartolo
del Camarles. Si diumenge no guanya, serà el da-
rrer partit.

PINELL, HISTÒRIES PER NO DORMIR. Des
que se’n va anar el míster Lizaso, el Pinell  no és
el mateix. Ja han passat sis entrenadors en les úl-
times 4 jornades i 4 en poc més d'un any: Rovi-
ra, Xavi, Àngel Alvarez i ara arriba Morales. El
cessament d'Angel va ser com l'any passat el de
Rovira, un capritx d'un directiu. Àngel va agafar el
Pinell en descens i el va salvar en les darreres
jornades. Al seu dia també va fer el mateix a Be-
nifallet i s’ha de recordar que va ascendir a l'A-
tles. Ara ja té dues ofertes sobre de la seva tau-
la per a la propera temporada. Els tècnics
revulsius com ell sempre estan cotitzats.

JOEL (TORTOSA)

El jugador d’Alfara està fent una gran tem-
porada, amb molta confiança. Això li per-
met aportar, amb motiva- ció, la seua

exquisida qualitat tècnica i també la seua
experiència.

Nota: targeta groga 1 punt.
targeta roja 3 punts.

El protagonista

JUGADORNº
Victor Reales
Gustavo Soriano
Marc Vernet
Jonatan Llorach
Josep Becerra
David Callarisa
Victor Calsina
Aleix Iniesta
Diego Becerra
Cristopher

40
25
25
25
23
17
15
15
14
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

AMPOSTA
Nº JUGADORNº

Alexis Jiménez
Agus Ojeda
Toño Giménez
Ivan Gasparin
Alex Borrull
David Silva
Josué Andreu
Raul Istoc
Xavi Anell
Gerard Verge

40
25
25
25
23
17
15
15
14
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

RAPITENCA
Nº P.P. JUGADORNº

Josep Trinquet
Ivan Diaz
Chimeno
Jan Esteller
Adrià Valsels
Romero
Raül Vates
Ion Oslabanu
Genís Valls
Xavi Molas

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

ALCANAR
Nº

34
28
25
25
21
20
18
17
12
11

P

JUGADORNº

Jaume Gumiel
Dilla
Pere Martinez
Frederic Giné
David Rojas
Pol Bladé
Jaume Guiu
Barceló
Marc Domènech
Joan Batiste

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

GANDESA
Nº

43
22
22
20
19
16
13
11
11
11

P

JUGADORNº
Maikel Fernández
Paco Casas
Manel Sol
José Roldan
Chema Esteban
Sergio Ruiz
Albert Sánchez
Cristian Regolf
Edgar Pasto
Aitor Arasa

35
32
30
20
19
17
12
9
9
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

AMPOLLA
Nº

JUGADORNº

Cristian 
Pau Sansaloni
Edgar Samper
Abraham Navarro
Francesc Melich
Gerard Fresquet
Leo Sosa
Marc Prades
Quim Esteban
Juanjo Centelles

42
38
23
19
17
15
13
12
11
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

CAMARLES
Nº P. JUGADORNº

Jaume Pedra
Enric Ferré
Manu Sosa
Marc Mars
Miquel Mola
Marc Casanova
Jordi Porres
Javier Chacon
Pep Lucas
Marc Toledo

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

DELTEBRE
Nº

P.

JUGADORNº
Raül Teixidó
Mauri 
Ivan Gonzalez
Sebas Albacar
Jesús Ferreres
Carlos Herrero
Albert Torres
Sergi Curto
Raul Gonzalez
Julio Pardo

35
32
30
20
19
17
12
9
9
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

J. I MARIA
Nº P. JUGADORNº

Ferran Roig
Joan Esteban
Narcís Franch
Jordi Lleveria
Mario
Selu
Temitayo
Jordi Fabregat
Raimon Fosch
Abraham

48
33
24
22
21
18
15
14
11
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

LA CAVA
Nº P. JUGADORNº

José Ramon
Sergi Bel
Jota
Àngel Sánchez
Aaron Navarro
Josep Llaó
Oscar Benet
Vizcarro
Xavi Gisbert
Alex Guarch

37
33
32
32
29
17
8
8
8
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

R. BÍTEM
Nº P.

57
33
22
21
18
17
16
13
12
10

P

JUGADORNº

Andreu Queralt
Joan Forcadell
Oriol Queralt
Jordi Fibla
Pau Morralla

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

ALCANAR B
Nº JUGADORNº

Manel Llambrich
Salva Gomez
Joel Rios
Monforte
Adria Sanchez

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

ALDEANA
Nº P. JUGADORNº

Ruben Bonachi
Robert 
Sam Figueras
Sergi Garcia
Ivan Moset

1
2
3
4
5

AMETLLA
NºP.

JUGADORNº
Toni Ondozabal
Dani Inesta
Fran Reolid
Sergi Escoda
Cristian Arasa
Eugeni Del Cerro
Isaac Casanova
Carlos Ferreres
Aleix Robert
Ivan Cornejo

36
34
31
20
20
17
16
14
7
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

J CATALÒNIA
Nº P.

JUGADORNº
Joel Forné
Moha
David Vilanova
Manolo Puig
Alfonso Povill
Cristian Ventura
Aleix Salvadó
Josep Vilanova
Foaud
Carles

36
31
30
23
21
21
13
12
10
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

TORTOSA
Nº P.

5
4
3
2
1

P JUGADORNº

Abel
Miguel 
Kiko
Agusti Fornós
Cristian Vallés

1
2
3
4
5

BATEA
Nº

5
4
3
2
1

P.

JUGADORNº

Didac Laboria
Moha
Roca
Ramon
Cortiella

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

CAMPREDÓ
Nº JUGADORNº

Marc Miravete
Toni Calafat
Robert Costa
Oscar Gilabert
Jaume Vela

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

CORBERA
Nº P. JUGADORNº

Usall
Jaume Esteve
Andreu Peral
Porta
Raül Carrasco

1
2
3
4
5

FLIX
NºP.

5
4
3
2
1

P JUGADORNº

Arnau Alcovero
Rafel Rodriguez
Jordi Chico
Sergi Anguera
Enric Sentis

1
2
3
4
5

GINESTAR
Nº

5
4
3
2
1

P.

JUGADORNº

Kevin Moreno
Marius
Joan Zaragoza
Àlex Ramos
Ferran Ventaja

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

GODALL
Nº JUGADORNº

Jordi Garcia
Aitor  Fuster
Manu Fernández
Xavi Pomada
Quim Bonet

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

LA SÉNIA
Nº P. JUGADORNº

Narcis Miró
Ferran Argilaga
Edu Llop
Sergi
Àlex Robles

1
2
3
4
5

MÓRA LA NOVA
NºP.

5
4
3
2
1

P JUGADORNº

Vicent Brull
Àlex Clua
David Pena
Robert Sanchez
Magí Andreu

1
2
3
4
5

PERELLÓ
Nº

5
4
3
2
1

P.

JUGADORNº

Ivan Cornejo
Oriol Mayor
Jelti
Anton Ferchuk
Marc Panisello

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

PINELL
Nº JUGADORNº

Jordi Valls
Ivan Arasa
Karim
Llorenç Castell
Cristian Diaz

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

ROQUETENC
Nº P. JUGADORNº

Nico Aguiar
De La Torre
José Mulet
Jordi Roda
Ximo Martí

1
2
3
4
5

S. BÀRBARA
NºP.

5
4
3
2
1

P JUGADORNº

Marc
Gerard Benito
Sergi Garcia
Saul
Salva

1
2
3
4
5

S. JAUME
Nº

5
4
3
2
1

P.
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

R. Bítem-Tivenys (17h)

Camarles-Olimpic (17h)

diumenge 

Xerta-Aldeana (15.30 h)

Bot-Ebre Escola (16h)

Benissanet-la Galera (16h)

Ascó-Catalònia (17h)

Vilalba-Roquetenc (15.30h)

Arnes-J. i Maria (15.30 h)

RESULTATS

13a jornada 4a catalana 

J. i Maria-R. Bítem        0-1

Tivenys-Xerta 4-2

Aldeana-Olimpic  0-3

Camarles-E Escola      1-3

Bot-Benissanet  3-3

la Galera-Ascó 2-0

Catalònia-Vilalba 1-3

Roquetenc-Arnes           0-0

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF  GC   P

1. Olimpic           14   43 15 35

2. Vilalba           14 40 12 35

3. Jesús i Maria  14 29 17 28

4. Ascó             14 28 18 27

5. Catalònia       14 33 25 25

6. Rem. Bítem    14 24 20 23

7. Roquetenc      14 27 21 19

8. Arnes            14 24 26 19

9. Tivenys          14 36 43 18

10. Aldeana       14 22 32 18

11. la Galera      14 19 20 17

12. Ebre Escola  14 19 29 17

13. Benissanet    14 21 37 12

14. Camarles     14 31 44 11

15. Xerta           14 22 44 9

16. Bot             14 21 36 8 

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Tortosa E-Pardinyes

Fontsanta-Cerdanyola

Palleja-S. Quirze

Santpedor-Llerona

At. Prat-S. Gabriel

Guineueta-Sabadell

Bonaire-La Roca

S. Pere-S. Eugenia

RESULTATS

14a jornada 

S. Eugenia-Tortosa E 5-4

Pardinyes-Fontsanta  1-3

Cerdanyola-Palleja    0-0

S. Quirze-Santpedor   1-1

Llerona-At. Prat     4-4

Guineueta-S. Gabriel   0-0

Sabadell-Bonaire  1-1

La Roca-St. Pere     2-0

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 

J. i Maria-Gandesa

Tortosa Ebre-Aldeana

Olimpic-S. Jaume

Horta-R. Bítem

Alcanar-S. Bàrbara

Ginestar, descansa

RESULTATS 

10a jornada 

Gandesa-Tortosa E     1-0

Aldeana-Olimpic  1-2

S. Jaume-Horta    0-4

Rem-Bítem-Alcanar  1-10

S. Bàrbara-Ginestar   9-0

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Alcanar 72 7 27

2. S. Bàrbara 38 2 25

3. Horta 23 25 16

4. Aldeana 20 11 14

5. Gandesa 19 14 13

6. Olimpic 15 24 12

7. Tortosa Ebre 23 14 11

8. Ginestar 23 32 9

9. S. Jaume 5 34 6

10. Rem. Bítem 8 32 5

11. Jesús i Maria 5 56 1

Femení. 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA 

Filrey R. Bítem-Alcanar

Catalònia-la Sénia

Amposta-Roquetenc

Perelló-J. i Maria

Aldeana-Vinaròs

Tortosa-Rapitenca

Canareu-Ulldecona

RESULTATS

10a jornada 

Recuperació:

Tortosa-la Sénia 5-3

Roquetenc-J. i Maria 2-0

Aldeana-Amposta 2-0

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC   P

1. Aldeana 38 7 28

2. Amposta 40 13 24

3. Rapitenca 24 17 19

4. Tortosa 40 24 19

5. Alcanar 30 24 19

6. Ulldecona 26 23 16

7. Vinaròs 24 11 15

8. Catalònia 24 28 13

9. Roquetenc 21 21 12

10. la Sénia 33 36 12

11. Jesús i Maria 14 26 10

12. Canareu 13 18 9

13. Perelló 12 35 5

14. Filrey R. Bítem 5 63 0

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

Roquetenc-Corbera (16.30h)
diumenge 

Ginestar-Campredó (16 h)
Pinell-Flix (15.30 h)

S. Jaume-Godall (15.30 h)
S. Bàrbara-Móra Nova (16 h)
la Sénia-l’Ametlla (16.30 h)

Batea-Alcanar (16h)
Aldeana-Horta (16.30 h)
Perelló-Ulldecona (16h)

RESULTATS

16a jornada, Tercera catalana  

Perelló-Ginestar 1-2

Campredó-Pinell 1-2

Flix-Roquetenc 2-0

Corbera-S. Jaume 10-0

Godall-S. Bàrbara 7-6

Móra la N-la Sénia 0-0

l’Ametlla-Batea 1-1

Alcanar-Aldeana 2-5

Horta-Ulldecona sus

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Aldeana 16 37 20 33

2. Batea 16 40 24 32

3. S. Bàrbara 16 41 28 30

4. Móra Nova 16 25 14 30

5. Ulldecona 15 35 16 29

6. Corbera 16 40 28 26

7. Roquetenc 16 28 19 26

8. Godall 16 40 27 24

9. Perelló 16 27 20 24

10. la Sénia 16 29 28 23

11. Flix 16 23 26 22

12. Pinell 16 24 29 21

13. Ginestar 16 27 39 18

14. Alcanar 16 19 31 16

15. l’Ametlla 16 15 26 15

16. Horta 15 21 30 14

17. Campedó 16 22 31 13

18. S. Jaume 16 14 71 6

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

Catalònia-Valls (16.30 h)
Tancat-SP i SP (17h)

Cambrils-Deltebre (17.45h)
diumenge 

La Cava-Roda Berà (16 h)
Vilaseca-Gandesa (16 h)

Alcanar-Camp Clar (16.30 h)
Camarles-Tortosa (16.30h)
Ampolla-Rem Bítem (16 h)
Canonja-J. i Maria (11.45h)

RESULTATS

16a jornada, Segona catalana

Deltebre-la Cava 0-1

Roda Berà-Vilaseca 1-2

Gandesa-Alcanar 0-0

Camp Clar-Catalònia 2-2

Valls-Tancat 7-3

SP i SP-Camarles 1-2

Tortosa-Ampolla 3-0

R. Bítem-Canonja 1-3

J. i Maria-Cambrils 3-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilaseca 16 41 6 42

2. J. i Maria 16 37 18 35

3. Canonja 16 34 16 35

4. Tortosa 16 41 17 32

5. Rem Bítem 16 48 17 30

6. Gandesa 16 23 20 26

7. Alcanar 16 35 20 25

8. Valls 16 31 26 25

9. Catalònia 16 22 22 23

10. Ampolla 16 22 29 22

11. la Cava 16 27 21 21

12. Roda Berà 16 21 19 20

13. Cambrils 16 16 37 15

14. Tancat 16 20 52 15

15. Camarles 16 17 33 13

16. Deltebre 16 12 36 13

17. Camp Clar 16 18 37 10

18. SP i SP 16 13 52 7

Segona catalana

Els
resultats
de la

jornada

L’Ascó, amb el triomf al
camp del Santfeliuenc (0-2)
acaba la primera volta com

a líder i, per tant, és
campió d’hivern.

Campió d’hivern
PRÒXIMA JORNADA 
Santfeliuenc-Cerdanyola

Manlleu-Ascó (diu 16.30 h)
Martinenc-Muntanyesa

Vilassar-Peralada
Terrassa-Europa
Figueres-Rubí

Castelldefels-P. Mafumet
Masnou-Prat

Sabadell-Palamós
Vilafranca-Gavà

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Ascó 19 1 4 4 29 18 37
2. P. Mafumet 19 11 4 4 26 15 37
3. Rubí 19 9 9 1 29 17 36
4. Europa 19 9 5 5 27 18 32
5. Terrassa 19 8 6 5 29 21 30
6. Masnou 19 8 6 5 24 28 30
7. Cerdanyola 19 6 8 5 23 18 26
8. Prat 19 7 5 7 24 20 26
9. Figueres 19 7 4 8 21 21 25
10. Palamós 19 7 4 8 27 28 25
11. Vilafranca 19 7 4 8 28 31 25
12. Peralada 19 7 4 8 16 22 25
13. Sabadell 19 5 9 5 21 21 24
14. Santfeliuenc 19 6 6 7 21 23 24
15. Muntanyesa 19 6 5 8 18 18 23
16. Manlleu 19 5 7 7 27 29 22
17. Castelldefels 19 6 2 11 22 26 20
18. Gavà 19 6 2 11 19 27 20
19. Martinenc 19 5 5 9 25 35 20
20. Vilassar 19 3 3 13 14 34 12

Tercera divisió RESULTATS
19a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Amposta-Lleida (a Tortosa diu-

menge 17h)
Catllar-Vilanova

Juve 25 Setiem-Torreforta
Morell-S. Ildefons

Reddis-Rapitenca (dis 17h)
Torredembarra-Mollerussa

Viladecans-Igualada
Almacelles-Balaguer
Tàrrega-Santboià

RESULTATS

16a jornada, Primera catalana

Santboià-Amposta 1-1

Lleida-Catllar 0-2

Vilanova-J. 25 Setiembre1-0

Torreforta-Morell 0-3

S. Ildefons-Reddis 2-1

Rapitenca-Torredemb. 2-0

Mollerussa-Viladecans 0-3

Igualada-Almacelles 1-4

Balaguer-Tàrrega 0-0

Primera catalana

L’Ascó va començar l’any amb victòria i és campió d’hivern.
IRIS SOLÀ

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Morell 16 27 16 35

2. Catllar 16 20 16 29

3. S. Ildefons 16 26 17 27

4. Vilanova 16 22 17 27

5. Santboià 16 28 19 26

6. Almacelles 16 22 16 25

7. Rapitenca 16 22 17 24

8. Reddis 16 26 19 23

9. Balaguer 16 20 16 23

10. Tàrrega 16 15 14 21

11. Lleida 16 11 26 21

12. Amposta 16 22 20 20

13. Viladecans 16 20 22 19

14. Torredembarra 16 18 23 16

15. Mollerussa 16 15 25 15

16. Torreforta 16 24 33 14

17. Igualada 16 14 27 14

18. Juven 25 Seti. 16 14 23 12
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Les obres de reposició del pavi-
ment de la pista de patinatge
coberta d'Amposta es van iniciar
la darrera setmana de novembre
i ja estan totalment enllestides.
La inversió per aquesta obra és
de 60.000 euros per a la renova-
ció d'una pista que s'utilitza prin-
cipalment per a la pràctica del
patinatge artístic i l'hoquei patí.
Els treballs els va dur a
terme l'empresa de construcció 

ampostina Lluís Peralta.
“Amposta és una ciutat de
referència a les Terres de l'Ebre
i a tot Catalunya pel que fa a la
qualitat de les seves
instal·lacions esportives, un fet
que l'ha convertit en pol d'atrac-
ció per a esportistes d'arreu que
realitzen estades a la ciutat i que
l'ha fet mereixedora del segell
de Destinació de Turisme
Esportiu.

Amposta renova el paviment
de la pista de patinatge

MILLORESCLUB BÀSQUET CANTAIRES

VI Cursa del Pastisset
DIUMENGE 25 DE GENER. A BENIFALLET

Un pas enrere

El partit contra el CB Salou
començaria amb la presèn-
cia de 6 jugadors sèniors, un
sub 21 i 2 juniors. Els pri-
mers 5 'de cada quart mar-
quen el ritme de cada partit,
el conjunt ebrenc no va
poder imposar la intensitat,
tensió i concentració
necessària des de l'inici.
L'equip local prenia les reg-
nes del partit amb un primer
quart d'21/9 (aquí s’escapa-
ria el partit) amb els seus
jugadors veterans que
sabien de que anava la cosa.
Ja en el segon va mantenir
una renda amb la qual es va
anar al descans amb 38/20.
El CB Canteires ajustaria
idees defensives posant-se a
tan sols 8 punts, tancant el 

tercer quart a 55/45. El que
malament comença és difícil
reconduir i anar a remolc tot
el partit. Tot i que s’intenten
diferents alternatives defensi-
ves, zonals, pressionant tot
el camp, ¾ i buscant un atac
més dinàmic. Però el cansa-
ment i l'estar carregats de
faltes, més l'expulsió de 2
jugadors per 5, va ser un
cúmul de situacions en con-
tra que va comportar arribar
sense benzina al final del par-
tit. El partit es tancaria en
79-66 per al Salou. Hem de
destacar el debut al primer
equip dels juniors Andreu
Soler i Pep Calafell; com ja
ho farien Pol García i Roger
Pruñonosa. Proper partit
contra el ASFE SANT FRUI-
TOS diumenge (19 h).

Fent Sendera i el Consell
Esportiu del Baix Ebre organit-
zen el 25 de gener vinent la VI
edició de la Cursa i la Marxa
del Pastisset a Benifallet, la
segona prova puntuable del
Circuit de Curses de
Muntanya de les Terres de
l'Ebre, que s'ha anat consoli-
dant arribant als 450 partici-
pants. Amb la col·laboració
de l'Ajuntament de Benifallet,
es tracta d'una prova de
molta qualitat tec̀nica en un
entorn natural idíl·lic com eś la
Serra de Cardó. Enguany la
prova continua amb el projec-
te solidari, que es va iniciar
l'any passat, amb la fundació
"Esport Solidari Internacional”,
amb donació de material
esportiu. En aquesta edició, a
meś, la cursa també col·labo-
ra amb la Lliga contra el
caǹcer de les Comarques de
Tarragona i les Terres de
l'Ebre. Així es podran adquirir
les pulseres de "Lo Pastisset
Solidari" i els beneficis obtin-
guts aniran a parar a
l'Oncolliga de Tarragona i les
Terres de l'Ebre.
La cursa, amb sortida a les 9

hores i tancament de meta a
les 15 hores, a la pista d'Estiu
de Benifallet, té un recorregut
circular de 26,8 quilòmetres i
un desnivell acumulat de
3.552 metres, amb la seva
alçada màxima a la Creu de
Santos, el punt més alt i més
emblemat̀ic de la serrra de
Cardó, de 940 metres. Cal
destacar que la tornada cap al
poble discorrerà per un tram
nou de 4 km, que passa per la
Cassola del Diable, la Cova
Foradada i la Cova Lluminosa
fins arribar a l’antic balneari
de Cardó. La Marxa, que surt
mitja hora meś tard, a les
9.30 hores, des del mateix
indret, recorre 14,5
quilòmetres, amb un desnivell
acumulat de 1.160 metres.
Els dorsals de tots els partici-
pants es lliuraran a partir de
les 7.30 hores i fins les 8.45
hores. Les inscripcions es tan-
caran en arribar al nombre
max̀im de participant o a les
23.59 hores del 21 de gener.
La cursa compta amb servei
de massatge i dutxes i apar-
caments a menys de 5 minuts
de la sortida i arribada.

Finalment, cal assenyalar que
un any més el dinar popular
amb que s'obsequia els parti-
cipants anira ̀ a car̀rec de
l’Associació de Dones
Meravelles de Benifallet i es
servirà a mesura que els atle-
tes vagin arribant a la meta.
Cap a la una de la tarda es
preveu el lliurament de premis
i el sorteig de regals. D'altra
banda, al llarg de tota la jorna-
da hi haurà activitats per als
més petits a la zona de sorti-

da i arribada.
Podeu seguir al detall tota la
informació de la cursa en el
web de la VI Cursa del
Pastisset http://www.lacursa-
delpastisset.esy.es/ i també
al Facebook La Cursa del
Pastisset al Twitter @lopastis-
set i a Instagram loPastisset
amb les etiquetes
# V I C u r s a d e l P a s t i s s e t
#loPastisset.

CLUB VOLEI ROQUETES

Primera jornada del 2015
L'infantil masculí es va des-
plaçar al camp del Mataró, on
van perdre per 3-0 amb par-
cials (28-26, 26-24 i 25-14).
L'infantil femení, al camp del
cecell Lleida, 3-0 amb parcials
(25-8, 25-22 i 25-12). El cadet
masculí, al camp del Eduvolei
Ametlla, on van guanyar per 0-
3 amb parcials (16-25, 14-25
i 17-25). El juvenil masculí, va
anar al camp del Sabadell on
van perdre per un ajustat 3-2
amb parcials (19-25, 25-18,
21-25, 25-19 i 15-10).
El juvenil femení va rebre al

C.V.Tiana. 1-3 amb parcials
(25-15, 23-25, 20-25 i 21-
25). Els tres sèniors van jugar
a casa, l'equip masculí de
segona catalana, va rebre a la
Torre de Claramunt, 3-0 amb
parcials (25-20, 25-21 i 25-
20). A la mateixa hora el
sènior femení rebia al C.V.Vall
d'Hebron "C", 3-0 amb par-
cials (25-17, 25-10 i 25-11).
Per últim, l'equip masculí de
primera, va rebre al
C.V.Salou. Tot i perdre per 0-3
els sets van ser molt ajustats
(24-26, 23-25 i 16-25).

El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Tortosa, Pere
Panisello, ha fet aquesta setmana la presentació de les
Supercopas-España de Judo, acompanyat per representants
de l'organització de l'esdeveniment esportiu. Organitzades
per la Federació Catalana de Judo i els clubs de Tortosa i el
Priorat (Nucli de Tecnificació Tortosa-Priorat), les competi-
cions es portaran a terme de la següent manera:

Junior - Dissabte 17 de gener. Infantil - Diumenge 18 de gener.

Aquestes competicions, que es faran al Pavelló Poliesportiu
de Ferreries, començaran a les 9.00 h del matí, i compten
amb la col·laboració de l'Ajuntament de
Tortosa/Tortosasport, el Consell Esportiu del Baix Ebre, i la
Secretaria d'Esports de la Generalitat de Catalunya.

Supercopas-España

JUDO. A TORTOSA

El Vilalba va superar un examen
complicat al camp del
Catalònia B (1-3). D’aquesta
forma, segueix al cim classifi-
catori empatat a punts amb

l’Olimpic que pel golaverage és
líder. La nota negatva, el davan-
ter Joan amb trencament del
peroné. Per això s’ha recuperat
a Bernabé. 

Bernabé fitxa pel Vilalba
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GASTRONOMIA

«Per a tots els gustos». Avui: Patates gratinades

Imatge de la setmana. 

INGREDIENTS:

• 2 Kg patates
• 1 gra d’all
• 50 g. de mantega
• 60 cl de llet
• 25 cl de crema de llet
• 100 g. de formatge ratllat
• Nou moscada, pebre i sal

PREPARACIÓ:

• Posarem el forn a pre escalfar a una temperatura
de 200ºC. Mentre el forn s’escalfa pelarem les patates.
Quan estiguin ben pelades i ben netes les tallarem a ro-
danxes d’uns dos mil·límetres més o menys. 

• Amb el gra d’all que haurem pelat, rascarem l’inte-
rior d'una safata que pugui anar al forn. Això es fa per-
què no s’enganxin les patates quan les posem al forn.

• Barrejarem la llet, amb la crema de llet i la mantega
que l’haurem passat prèviament uns segons pel microo-
nes per desfer-la. I afegirem un pessic de nou mosca-
da, un pessic de pebre negre i un pessic de sal. Tot ben
remenat.

• I ara ja podrem començar a posar les patates a la
safata per capes. Quan posem la primera capa ho rega-
rem amb la mescla que hem fet anteriorment. Tornarem
a posar una capa de patates i ho tronarem a regar i ai-
xí fins la tercera capa. Entre capa i capa podem posar
una mica de formatge ratllat que farà les patates més
meloses. I ho posarem al forn durant uns 45/50 minuts.

• Quan faltin 10 minuts, comprovarem que les pata-
tes estan cuites punxant-les amb una forquilla. Afegim la
resta de formatge i ho posem a gratinar.

• Aquest plat és econòmic i agrada a tota la família,
grans i petits. L'acompanyarem amb una bona amanida.

La patata

La patata és el tubercle que més s’usa en la dieta mediterrània.

En la seva composició és rica en hidrats de carboni, aigua i
potassi; i baixa en fibra i proteïnes. Contràriament a la creença
popular, la patata en cru no té un alt aport calòric (71kcal/100g),
però varia molt com la cuinem. Per exemple, 100g de patata fre-
gida són 289 kcal.

Sempre que es pugui, l’ideal és cuinar-la amb pell, per evitar pèr-
dues de nutrients. Conté baixes concentracions de solanidina,
que és un tòxic que s’elimina en cuinar-les. Per aquest motiu no
es recomana menjar-les crues.

És un aliment que el trobem al mercat durant tot l’any. És econò-
mic i la indústria alimentària s’adapta a les necessitats del consu-
midor, diversificant els formats, adequant-lo a les necessitats
familiars i a la manca de temps per estar a la cuina. Per aquest
motiu hi ha molta oferta ja sigui pelada, tallada i neta, deshidrata-
da, congelada.

Lluïsa Garriga i Balagué - Diplomada en Nutrició humana i dietètica 
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Cel molt ennuvolat o cobert fins a migdia. A partir de llavors minvarà la
nuvolositat d'oest a est fins a quedar serè o poc ennuvolat en conjunt, tret
de l'extrem nord del Pirineu i quadrant nord-est del país on quedarà molt
ennuvolat.
Precipitacions
Fins a migdia s'esperen precipitacions a qualsevol punt del país. A partir de
llavors, s'esperen d'aïllades al Pirineu, sobretot al seu vessant nord, i al qua-
drant nord-est de Catalunya. Seran d'intensitat feble en general i localment
moderada al vessant sud del Pirineu. A més a la tarda poden anar acom-
panyades de calabruix al quadrant nord-est del territori. La cota baixarà
dels 1500 metres als 1200 metres al Pirineu i al Prepirineu durant el matí.
Al llarg de la tarda la cota baixarà als 1000 metres, puntualment més baixa
al vessant nord del Pirineu. Les quantitats poden ser abundants a punts del
Pirineu i Prepirineu. A banda, a cotes altes del Pirineu s'acumularan més de
20 cm.
Temperatures
Les mínimes es donaran al final del dia i seran lleugerament més baixes en
general i baixaran localment de manera moderada al Pirineu, Prepirineu,
quadrant nord-est i altres punts del interior del país. Es mouran entre -7 i -
2 ºC al Pirineu, entre -5 i 0 ºC al Prepirineu, i la depressió Central, entre -2
i 3 ºC al prelitoral i entre 3 i 8 ºC al litoral. Per la seva banda, les màximes
seran entre lleugerament i moderadament més baixes amb valors que
oscil·laran entre els 5 i 10 ºC al Pirineu i al Prepirineu, entre 7 i 12 ºC a la
depressió Central, i entre 12 i 17 ºC a la resta.
Visibilitat
Serà regular, si bé a partir de migdia millorarà al sud i oest del país.
Vent
Fins les primeres hores del matí bufarà vent entre fluix i moderat de com-
ponent sud i oest. A partir de llavors, s'imposarà el vent de component nord
i oest entre fluix i moderat, amb ratxes fortes a la meitat sud, sobretot a
zones elevades, i amb ratxes molt fortes a cotes elevades del Pirineu. A par-
tir de migdia bufarà tramuntana a l'Empordà i mestral a les Terres de l'Ebre
moderats amb cops forts, mentre que bufarà fluix i de direcció variable al
nord del litoral central i al sud de la Costa Brava.

El temps. Previsió

MATÍ

MOLT ENNUVOLAT O COBERT

TARDA

POC ENNUVOLAT

TEMPERATURES

Màxima Mínima

13º 4°

Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc  

Bruch, 21 (Deltebre) 977489750

Joanna Pedrola - Roser Olivella  

A. Llambrich, 22 (L'Ametlla de Mar) 977456132/63733985

Sauras Pons, Rosa

Passeig Jaume I, 8  (Tortosa) 977443304

Pilar Delgado, Jordi Delgado      

Felip Pedrell, 1  (Alcanar) 977732291/680904459

Xavier Ferre - Lluis Ferre

Passeig Canal, 7  (Amposta) 977706247

Borrut Valles, Josep M              

Constància, 6  (St. Carles de la Ràpita)  977740160

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

El trànsit  de Venus, Urà i Mercuri per la teva
casa dotze indica que el teu món sentimental
travessa una fase de certa intensitat. És
important sentir-té be amb tu mateix.

Taure
20/4 al 19/5

En assumptes d’amor prefereixes que les
coses estiguin clares ja que no pertanys a un
signe molt donat als canvis. És necessari
que coneguis els mètodes de l´autocontrol.    

Bessons
20/5 al 21/6

Respecte a l´amor, vés amb compte a voler
viure somnis utòpics o t´emportaràs una
desil·lusió. Per millorar el teu estat de salut has
de tenir més disciplina, cuidar-te més.  

Cranc
22/6 al 21/7

Seria positiu per a tu  que no prenguessis
decisions precipitades i que visquis tots
els teus  assumptes sentimentals amb
molta calma i paciència. 

Lleó
22/7 al 22/8

Aprofita el cap de setmana per gaudir de
l´amor i expressar els teus sentiments. El
trànsit  del Sol  i Neptú per la teva casa set
beneficia la teva relació de parella. .  

Verge
23/8 al 21/9

En la teva relació de parella tracta de ser
pacient i no et precipitis a l´hora de resol-
dre. Respecte a la teva salut , hi ha algu-
nes coses que t´inquieten.

Balança
22/9 al 22/10

No tot està resolt  amb la teva parella, de vega-
des tens el cap posat en un altre lloc. Pensa
que sempre hi ha temps per a tot .La teva acti-
vitat laboral no ha de acaparar tot el teu temps.

Escorpí
22/10 al 21/11

Mercuri, Venus i Urà transitant per la teva
casa cinc et dóna una gran capacitat  creati-
va i poder materialitzar les teves pròpies ini-
ciatives  en el terreny de l´amor. 

Sagitari
21/11 al 21/12

En assumptes  d´amor, ara mateix et convé
saber per on trepitges. Tracta de cuidar-te i
mantenir-te en forma, així podràs exigir al teu
cos l´esforç  físic que desitges.

Capricorn
21/12 al 19/01

En assumptes d´amor, el trànsit de Venus,
Urà i Mercuri per la teva casa  tres indica
que ara és el moment  idoni per millorar la
teva habilitat comunicativa. 

Aquari
20/1 al 18/2

S´anima la teva vida social i afectiva durant el
cap de setmana .Sortiràs i freqüentaràs llocs
de moda amb amics. Durant el dia d´avui  gau-
diràs  de claredat mental i de força personal.

Peixos
19/2 al 20/3

Les circumstàncies et duran a un terreny
on tindràs oportunitats per viure  una nova
aventura. Conserva la calma, pren deci-
sions i arriba al moll de la qüestió.
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IMMOBILIARIAÑ

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

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

FORMACIÓ Ñ

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

L’acte va comptar amb la
participació del president
del Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre, Jordi Jardí;
del regidor d’Ensenyament i
Festes de l’Ajuntament de
Miravet, Toni Llambrich; de
l’adjunt a la direcció del
Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona a
les Terres de l’Ebre, Albert
Folch; del secretari general
de l’Associació
d’Empresaris d’Hostaleria
de la província de
Tarragona, Francesc Vives;
i de Joan Casanova, en
representació dels restau-
radors de la comarca.
També hi van assistir diver-
sos consellers comarcals,

alcaldes i regidors de la
comarca; representants de
la Taula Comarcal de
Turisme; i els catorze res-
tauradors que participen en
aquesta edició de les
Jornades. Durant la seva
intervenció, Jordi Jardí va
explicar que, fins ara, la
Festa de la Clotxa donava
inici a les Jornades
Gastronòmiques i, a partir
d’aquest any i d’acord amb
el sector, les Jornades
comencen primer, concre-
tament demà dissabte, i
finalitzaran amb la celebra-
ció de la Festa de la Clotxa
de la Ribera d’Ebre, que

aquest any arriba a seva
12a edició i tindrà lloc al
poble de Tivissa, el diumen-
ge 22 de març de 2015.
A més, el president del
Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre va reiterar el
compromís de l’ens comar-
cal “per dinamitzar més
aquesta festa amb la impli-
cació del sector de la res-
tauració i del sector turís-
tic”, i va avançar que la pre-
gonera de l’edició 2015 de
la Festa de la Clotxa serà la
cuinera Carme Ruscalleda,
“la millor cuinera del món i
una persona que transmet
l’estima pel que fa”. Jordi

Jardí va destacar que s’ha
escollit Carme Ruscalleda
perquè “doni la rellevància
que és mereix la festa” i va
afegir l’agraïment de la ins-
titució comarcal a la seva
disponibilitat per “ser pre-
sent a la festa”.
El secretari general de
l’Associació d’Empresaris
d’Hostaleria de la província
de Tarragona, Francesc
Vives, va remarcar que
durant unes jornades tècni-
ques celebrades fa un
parell d’anys es va conside-
rar que les jornades gas-
tronòmiques i la festa de la
Clotxa són un model positiu

de com han de ser les jor-
nades gastronòmiques,
“amb la conjunció de públic
i privat”. A més, Joan
Casanova va recordar els
orígens de la Festa de la
Clotxa “com a plat referent
a la comarca” .
Per la seva part, Albert
Folch, adjunt a la direcció
del Patronat de Turisme de
la Diputació de Tarragona a
les Terres de l’Ebre, “va feli-
citar l’encert de la iniciati-
va” i va incidir que la clotxa
“és una icona que entronca
amb el projecte de reserva
de la Biosfera del territori”.
“La clotxa és un menjar fet

amb producte del territori i
transmet cultura i tradició”,
va dir Albert Folch.
Els restaurants que partici-
pen en aquesta edició de
les Jornades
Gastronòmiques de la
Clotxa a la Ribera d’Ebre
són Magda d’Ascó; El Casal
i Yurate de Benissanet;
Casa Castro de Flix; Pas de
l’Ase de Garcia; Molí de Xim
de Miravet; Pizzeria
Carusso’s, La Creu, Le
Loup i Piscolabis de Móra
d’Ebre; Ferran, Heavens’s
Door, i Can Secundino de
Móra la Nova; i Missamaroi
de Tivissa.

Catorze restaurants de la Ribera d’Ebre participen
a les Jornades Gastronòmiques de la Clotxa 

L’església del Castell de
Miravet va acollir la pre-
sentació de les Jornades
Gastronòmiques de la
Clotxa als restaurants de
la Ribera d’Ebre.

Carme Ruscalleda serà la pregonera de la 12a Festa de la Clotxa 

DEL 17 DE GENER AL 22 DE MARÇ

La Festa de la

Clotxa de la Ribera

(cloenda de les

Jornades) tindrà lloc

a Tivissa el 22 

de març

ACTUALITAT


