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Terres de l’Ebre. El Ple d’Amposta aprova una
moció per canviar els noms feixistes dels carrers
Garcia Morato i Ruiz de Alda.                                     P3

Terres de l’Ebre. El Ple de l’Ajuntament de Tortosa
aprova el pressupost 2016, el dilluns passat.

P4

Esports. El partit Rapitenca-Santboià, del dia
13, el podrà veure tota Catalunya gràcies a
Canal Terres de l’Ebre i la Xarxa.                P11
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El dia 11 de desembre, Macro-Manifestació amb vuit talls simultanis a la N-340

Els Alcaldes de la N-340 paralitzaran el divendres dia 11 (15 h)  la carretera amb 8 talls simultanis: a l’Ametlla,
El Perelló, l’Ampolla, Camarles, l’Aldea, Amposta, la Ràpita i Alcanar. 
El Moviment Veïnal AP7 Gratuïta dóna suport a la manifestació però no assistirà com a col.lectiu. Segons
Llorenç Navarro, com a queixa perquè hi ha alcades que no han signat el manifest. “Alguns polítics estan con-
fonent a la gent amb les seves declaracions. No pensen com nosaltres”. 
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Un centenar d'expositors, 40%
dels quals nous, repartits en un
recinte firal interior de 5.000
metres quadrats i un d'exterior
de 25.000. 
Són les principals credencials
de la Fira de Mostres
d'Amposta, que enguany arriba
a la 55a edició. La fira, que
tindrà lloc del 5 al 8 de desem-
bre, comptarà amb gran nove-
tat: l'entrada gratuïta.

P3

Fira de Mostres
d’Amposta
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15.000 exemplars 

55.000 lectors 

Editorial
El Delta de l'Ebre està ple de racons únics

La Punta del Fangar, per exemple, és una immensa llengua de sorra que penetra en el mar i que recorda un desert africà, incloent-hi miratges els dies de major insolació. Aquest espai
tan singular ha estat sovint escenari per a l'enregistrament d'anuncis, videoclips (el grup irlandès U2, o pel·lícules com Sàhara amb Matthew McConaughey i Penélope Cruz com a prota-
gonistes, entre moltes altres). Només hi ha una única construcció: un far que avisa les embarcacions que no embarranquen a la sorra. Per arribar-hi cal aparcar el cotxe a la platja de la
Marquesa i des d'allà fer una agradable caminada d'una hora per la vora de la mar fins a arribar al far. Però aquest passeig pot passar a la història a causa de la regressió del Delta de
l’Ebre, la manca de cabal ecològic i la salinització del riu. Pot ser que la propera pel·lícula la dirigeixi Woody Allen? Mestre pel que fa a la representació de l'inconscient...el bo d'aquests
dies són els mercats que ens preparen per al Nadal. Moltes ofertes que ens ajudaran a renovar i modernitzar la decoració de Nadal. Tampoc podem visitar la Fira de Mostres d'Amposta
que arriba a la 55a edició apostant per la gratuïtat d'entrada amb més de 100 expositors, 40% dels quals són nous i repartits en un recinte firal interior de 5.000 metres quadrats i un
d'exterior de 25.000. Aquests són les principals credencials de la Fira de Mostres d'Amposta, que enguany arriba a la 55a edició i tindrà lloc del 5 al 8 de desembre. 

Tres iniciatives desenvolupades a Deltebre, Roquetes i Tortosa opten
enguany al Premi Solidaritat, que convoca el Consell Comarcal del Baix
Ebre amb l'objectiu de reconèixer i premiar una entitat pública o privada
que hagi dut a terme durant l'any el millor projecte social o solidari a la
comarca. El jurat, integrat pel president de l'ens comarcal, Daniel Andreu,
i els representants dels diferents grups polítics que integren la Corporació
Comarcal, donarà a conèixer el seu veredicte el mateix dia del lliurament
del premi, avui divendres dia 4 de desembre. Els tres candidats que opten
a aquest guardó són l'Associació de Dones de Deltebre, l'Associació
Obre't Ebre i el Projecte Home Catalunya.
L'Associació de Dones de Deltebre ha presentat 'Gala contra la fam', una
iniciativa de recollida d'aliments per destinar-los a les persones més neces-
sitades de l'entorn a través dels corresponents serveis socials, que es va
celebrar el 24 d'octubre i en què es van recollir 1.100 quilos d'aliments.
L'Associació Obre't Ebre opta al premi amb el projecte 'L'eco hort urbà
comunitari i ecològic del canal de Roquetes' que fomenta la participació i
col·laboració intergeneracional, a través de la recuperació de tècniques
agrícoles tradicionals i amb noves d'ecològiques. Aquesta associació pre-
tén que l'hort sigui un espai de convivència adreçat especialment a dones
en risc d'exclusió social o susceptibles de ser-ho. Finalment, l'ONG
Projecte Home Catalunya ha presentat el punt d'atenció de Projecte Home
obert al Centre Cívic de Tortosa, un nou servei per atendre, tractar i rein-
serir socialment persones amb problemes d’alcoholisme i tot tipus de dro-
godependències.  El Premi Solidaritat té una dotació econòmica de 1.500
euros, que es destina a finançar el projecte premiat.

ACTUALITAT

L'ONG Projecte Home, Obre't Ebre i l'Associació de

Dones de Deltebre opten al Premi Solidaritat 2015

El grup municipal de Movem Tortosa ha avançat aquest dilluns matí en roda
de premsa la seua postura contrària als pressupostos que seran aprovats en
ple ordinari aquest mateix dilluns per la tarda, fruit del pacte de govern entre
CiU i ERC, i n’ha explicat els motius. Primerament, Jordan ha explicat que des
de MT-E pensen que una aportació de mig milió d’euros per part de
l’Ajuntament hagués estat suficient per a les obres de millora del Pont de
l’Estat i, d’aquesta manera, s’hagués pogut posar la resta de la inversió reser-
vada per a aquesta partida a disposició d’un procés participatiu obert a la ciu-
tadania. El portaveu de Movem Tortosa també ha volgut recordar que, un any
més, no hi ha cap inversió prevista per a que comenci la construcció de les
noves piscines, fet que empitjora encara més la situació de mancança d’a-
questa infraestructura que pateix el nostre municipi.
Per altra banda, Jordi Jordan ha volgut fer palès que els pressupostos presen-
tats per l’equip de govern segueixen sent insuficients des del punt de vista
social i ,sobretot, des del punt de vista de la lluita contra l’atur; tenint en comp-
te els elevats índexs de pobresa i atur a la nostra societat. No obstant això,
Jordan ha celebrat que l’Ajuntament finalment haja incorporat el programa de
tiquet fresc, tot i que dos anys després de que el mateix Jordan es trobés amb
la negativa del govern municipal a l’hora de proposar aquest mateix progra-
ma. En aquest sentit, ha afegit que encara hi ha molt de recorregut a l’hora
d’aplicar polítiques d’ocupació i de rescat social a nivell municipal, i ha propo-
sat algunes mesures com ara subvencions per a famílies en risc d’exclusió
social per a ajudar-los a pagar els impostos municipals, l’aplicació de tarifes
municipals proporcionals als ingressos de les famílies o plans d’ocupació
locals per a la contractació de persones aturades per part de l’Ajuntament. Un
altre motiu molt important pel que el grup municipal de Movem Tortosa votarà
negativament aquests pressupostos és la situació actual de les empreses
municipals, que suposen una despesa desproporcionada per a l’Ajuntament i
podrien ser dissoltes en la major part dels casos, com els informes d’interven-
ció demostren. Així les coses, Jordan ha demanat que es reorganitzi aquesta
situació i que es traspassin les funcions d’aquestes societats municipals de
nou a l’Ajuntament.  Per últim, el portaveu de MT-E ha dit que el seu grup muni-
cipal no pot donar suport a uns pressupostos en que, una vegada més, no es
compleixen els convenis signats amb les tres EMD; ja que la inversió destina-
da a cadascuna d’elles queda molt lluny del que aquests convenis determinen.
Jordan li ha suggerit a l’alcalde que, donada la situació actual, modifiqui els
acords amb les EMD o bé pagui d’una vegada per totes el que aquests con-
venis especifiquen. 
I finalment, Jordi Jordan ha demanat públicament a l’alcalde que reconsideri la
seua manera de governar i que susciti el diàleg entre els diferents grups muni-
cipals, i no només amb ERC; sobretot en temes tan importants com l’aprova-
ció dels pressupostos municipals. En aquest sentit, Jordan ha tornat a recla-
mar la confecció d’un pla estratègic municipal que vertebri i doni sentit als
pressupostos. 

MOVEM TORTOSA

OPINIÓ

MOVEM vol mesures contra l'atur, una visió
estratègica de ciutat i que es compleixi 

amb les EMD's

Un total de sis projectes opten al
Premi a l'Emprenedoria 2015, desti-
nat a reconèixer la iniciativa empre-
nedora i la innovació de les noves
empreses ubicades a la comarca del
Baix Ebre per la seva contribució al
desenvolupament socioeconòmic
del territori i a la creació de llocs de
treball. Aquest concurs és una inicia-
tiva del Consell Comarcal del Baix
Ebre. El premi consisteix en una
dotació econòmica de 1.000 euros, i la cessió durant un any dels espais comuns
del Viver d’empreses i Centre de Negocis Baix Ebre Innova. El jurat, integrat pels
portaveus dels grups polítics del Consell Comarcal i representants d'associacions
empresarials del Baix Ebre, donarà a conèixer el seu veredicte el mateix dia del lliu-
rament del premi, que tindrà lloc a la seu de l'ens comarcal, el 14 de desembre.

ACTUALITAT

Sis projectes empresarials opten al Premi a
l'Emprenedoria 2015
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Un centenar d'expositors, 40% dels quals nous, repartits
en un recinte firal interior de 5.000 metres quadrats i un
d'exterior de 25.000. Són les principals credencials de la
Fira de Mostres d'Amposta, que enguany arriba a la 55a
edició. La fira, que tindrà lloc del 5 al 8 de desembre,
comptarà amb gran novetat: l'entrada gratuïta. "Feia molts
anys que ho reclamàvem des de l'oposició", destaca l'alcal-
de, Adam Tomàs, tot afegint que "la recaptació de l'entra-
da no és tan substancial i creiem que no hi ha cap neces-
sitat en mantenir-la".
Una altra de les novetats d'enguany és l'horari, que serà
d'onze del matí a dues de la tarda i de quatre de la tarda a
les nou de la nit.

Amposta canviarà els carrers 
amb noms feixistes

Fira de Mostres d’Amposta

El ple aprova una moció per canviar el nom dels carrers Garcia Morato, un militar feixista, i
Ruiz de Alda, fundador de la Falange

L'Ajuntament d'Amposta
canviarà els noms d'aquells
carrers que fan referència a
personatges i fets vinculats
al franquisme. Així es va
aprovar en el ple ordinari de
novembre, dilluns 30 al ves-
pre, a insta ̀ncies d'una
moció d'Esquerra
d'Amposta (EA) que va
rebre el suport del regidor
Germán Ciscar i el grup
dels Socialistes i l'abstencio ́
de Convergència i Unió
(CiU). En concret, l'acord de
ple contempla canviar els
noms dels carrers Ruiz de
Alda, fundador de la
Falange, i Garcia Morato, un
militar feixista. Tambe ́ inclou
la substitució de manera
progressiva de les catorze
plaques d'habitatge de pro-
tecció oficial en les quals hi
ha la icona del jou i les flet-
xes, simbol de l'època fran-
quista, i facilitar, des de
l'Ajuntament, tots els mit-
jans i suport necessaris als
veïns afectats pels canvis.
El portaveu d'EA, Miquel
Subirats, va recordar que

aquesta era una "moció
històrica" del seu grup, "pre-
sentada en cadascun dels
mandats en els que ha tin-
gut representació", i que
mai abans havia estat apro-
vada. "Convé que
l'Ajuntament d'Amposta res-
tauri la dignitat d'aquells
que van morir o van ser
represaliats per un reg̀im
totalitat i brutal com el fran-
quista", va afegir Subirats,
tot argumentat que "el pri-
mer pas que proposem eś
que els noms i els simbols

d'aquells que van dirigir o
participar en aquest reg̀im
totalitari deixin d'estar pre-
sents a les façanes de la
ciutat". "No fer-ho seguiria
empobrint la nostra demo-
crac̀ia, el nom d'Amposta i,
una vegada més, les vícti-
mes de la dictadura fran-
quista", va cloure.
Tant el regidor Germa ́n
Ciscar com el portaveu dels
Socialistes, Francesc Miro,́
van donar el seu suport a la
proposta, mentre que
Convergència i Unió (CiU) va

abstindre-s'hi demanant que
s'obri un procés de partici-
pació ciutadana a l'hora
d'escollir els nous noms.
Servei de l'Ajuntament 
El ple de novembre tambe ́
va aprovar, en aquest cas
per unanimitat, una mocio ́
presentada pel grup dels
Socialistes per iniciar les
negociacions amb el comite ̀
d'empresa del consistori
amb l'objectiu d'ampliar el
servei d'atenció al públic de
les oficines municipals
almenys una tarda a la set-
mana. 
Modificació de la Relació
de Llocs de Treball
El punt més calent de l'or-
dre del dia va ser la aprova-
ció inicial del Pla d'ordena-
ció i d'ocupació de recursos
humans i la modificacio ́ de
la Relació de Llocs de
Treball (RLT) de
l'Ajuntament, unes modifica-
cions que, segons va assen-
yalar l'alcalde, responen a
"la planificació estratègica
de l'Ajuntament".

EN UN MINUT

*L’AMETLLA DE MAR. L'endeutament de l'Ajuntament
s'eleva als 47,7 milions d'euros. Divendres al vespre l'e-
quip de govern va informar-ne en una reunió informativa
amb més de 300 veïns de la localitat. Un endeutament
que ‘heredem de l'anterior consistori i que dificultarà l'es-
tabilitat pressupostària dels pròxims anys”.
*L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE i l’Institut continuen
impulsant el projecte Joves Aprenents. Aquest projecte té
la finalitat de què els alumnes puguin sortir de les aules
per a realitzar unes hores de formació pràctica en empre-
ses i complementar la formació rebuda a l’institut.
*EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ, a través
dels serveis comarcals de joventut i l'Oficina Jove del
Montsià va estar present dimarts als Instituts d'Amposta
realitzant taules de sensibilització i facilitant preservatius i
informació als qui ho desitjaven, coincidint amb el dia
mundial contra la SIDA.
*ELS AMICS DELS CASTELLS NULCI ANTIC TORTO-
SA organitzen per demà dissabte la Festa de les Llums-
Hannuka. El punt de trobada serà la plaça de la
Immaculada a les 18h, podeu reservar places via
WhatsApp o trucant al telèfon 698 080 050. Places limi-
tades. Preu d'inscripció 3€.
*L’ALDEA. Avui divendres 4 de desembre tindrà lloc la
tradicional encesa de la il·luminació de Nadal. Enguany la
població disposarà de 120 punts de llum dels quals 30
estaran instal·lats a l’Avinguda Catalunya.
*EL DELEGAT DEL GOVERN DE LA GENERALITAT A
LES TERRES DE L’EBRE, Xavier Pallarès, juntament amb
el director general per a la Immigració, Xavier Bosch, i la
directora territorial del Departament de Benestar Social i
Família, Manolita Cid, han presentat aquest dijous el
Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades.
L’objectiu d’aquesta primera reunió ha estat donar a
conèixer la feina del Comitè i coordinar-se amb els efec-
tius presents al territori.
*ACTES PER AVUI DIVENDRES TORTOSA
11.30h    Inauguració de la V Fira Concurs d’Aus de Raça.
A càrrec del gerent d’Ous Roig, Agustí Roig. Lloc: Pavelló
Firal; 17.30h    Passejada d’autoritats per la Fira de Nadal.
Lloc: cruïlla carrers Bisbe Aznar i la Rosa; 18.00h
Encesa de l’enllumenat de Nadal. Lloc: plaça de la Cinta; 
20.00h    Obertura de la pista de gel. Lloc: plaça de
l’Ajuntament.
*UNIÓ DE PAGESOS trasllada als partits la necessitat
de reclamar una llei de la cadena alimentària eficaç per
acabar amb l’abús de la gran distribució en les seves pro-
postes per a les eleccions generals.
*ULLDECONA: L'Ajuntament d'Ulldecona contractarà 12
persones en plans d'ocupació durant el 2016 per serveis
de manteniment i millora de l'espai públic. Avancen a bon
ritme les obres de construcció de la xarxa de clavegue-
ram a la Miliana. Aquest proper cap de setmana es durà
a terme la segona edició de la Festa Olea Europaea al
Museu Natural de l'Arión i també la inauguració de l'ade-
quació d'una nova àrea de visites d'oliveres mil.lenàries.
Arranjament d'urgència de diversos camins municipals.

Més notícies

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Alcanar, en sessió de data 12/11/2015, va aprovar inicialment el Pla de millora urbana de la Unitat d’Actuació UA-19,
de les Cases d’Alcanar, al t.m. d’Alcanar, juntament amb l’informe d’avaluació ambiental que forma part de l’expedient.

Se sotmet aquest expedient a informació pública durant termini de 45 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de l’última publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona i/o en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal a què es refereix el projecte en tramitació, d’acord amb la
informació exigida pels articles 8.5.a) del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’art. 23.3 del Decret 305/2006,
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.

L’ALCALDE,
Alfons Montserrat Esteller

Alcanar, 27 de novembre de 2015

AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D’ALCANAR
Montsià (Tarragona)

Codi Postal 43530 – C.I.F. – P 4300400 A – Registre Entitats: 01430043

ANUNCI
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L'Ajuntament de Tortosa ha
aprovat aquest dilluns, en
sessió plenària extraordinà-
ria, el pressupost per a l'e-
xercici 2016. Segons nota
del propi Ajuntament, els
comptes del municipi han
tirat endavant amb el
suport dels regidors de
CiU, ERC i PP, mentre que
els de Movem-ET, PSC i
CUP-AE han votat en con-
tra. El pressupost, elaborat
pel govern municipal de
CiU, ha comptat amb el
suport del grup municipal
d'ERC, en el marc del com-
pliment de l'Acord de
Governança Estable.
El pressupost és de
66.532.892 euros, un
6,65% superior a l'exercici
anterior. Els comptes de
l'Ajuntament per a l'any
vinent ascendeixen a
32.276.033 euros, un
3,69 per cent més que
l'any 2015. Pel que fa a
inversions, la més impor-

tant és la reforma integral
del pont de l'Estat, que
compta amb una subven-
ció de la Diputació de
Tarragona. En el Ple també
s'ha aprovat l'expedient de
contractació per conces-
sió del servei de transport
urbà de viatgers per als
propers 15 anys. El nou
servei inclou un abarati-
ment important del preu
del bitllet, de fins al 46 per
cent, fa arribar el bus a
llocs on no arribava, com al
barri del Rastre o el
Parador, racionalitza la
prestació del servei i repre-
senta una aposta clara pel
foment del transport
públic. El nou model de bus
urbà a Tortosa ha comptat
amb el suport dels regidors
de CiU, ERC i PP, l'absten-
ció de Movem-ET i el vot en
contra de PSC i CUP-AE.
El portaveu socialista,
Enric Roig, situa el pressu-
post de CiU i ERC per a

Tortosa en “mode silenci”.
Roig critica un model que
“no respon a les necessi-
tats de Tortosa, insuficient
en promoció econòmica,
manteniment i atenció
social i allunyat de la parti-
cipació ciutadana”.  Els
socialistes continuen amb
la campanya del Xeic
Tortosa i aquesta setmana,
en la iniciativa que es porta
als barris, ‘hem estat al
Temple per denunciar l’es-
tat amb què es troba una
de les zones més dinàmi-
ques del municipi’.

El Ple de l'Ajuntament de Tortosa
aprova el pressupost 2016

És de 66.532.892 euros

Diumenge prop de dues centes persones es van aplegar a
Amposta en l’acte d’inici de la precampanya de les properes
eleccions generals organitzat per la Federació de l’Ebre
d’Esquerra Republicana de Catalunya, amb la presència del
cap de llista al Congrés per Barcelona, Gabriel Rufián, i del
número dos Joan Tardà. També hi van participar la candidata
ebrenca al Congrés, Carme Navarro, i el cap de llista al Senat
per Tarragona, Miquel Aubà. Tots dos van assegurar que
‘Esquerra Republicana és la millor garantia per defensar els
interessos i la dignitat de la gent de les Terres de l’Ebre davant
les agressions dels governs espanyols’. D’alltra banda, Miquel
Aubà i Carme Navarro també han denunciat aquesta setmana
que el Govern espanyol no pagui les vedes perquè és una
amenaça per la subsistència del sector pesquer. Així mateix,
segons Aubà, ‘la nova valoració sobre el cadastre de la rústi-
ca imposat per l’Estat espanyol és l’amenaça més important
que té la pagesia’.

Tret de sortida de la
precampanya republicana a

les Terres de l’Ebre 
Diumenge, a Amposta, primer acte

En el darrer any, l’Hospital
Verge de la Cinta de Tortosa
ha incrementat la cirurgia
major ambulatòria un 16%;
l’hospitalització domiciliària,
un 14%, i les intervencions
quirúrgiques, un 3,5%. Pel
que fa a l’activitat de proves
complementàries, també s’hi
constata un increment gene-
ralitzat. Segons nota de l’ICS,
totes aquestes xifres s’em-
marquen en l’evolució a l’alça
de l’activitat que ha dut a
terme l’Hospital de Tortosa
Verge de la Cinta, des del tan-
cament de l’exercici de 2014

fins a l’estimació de dades a
final del 2015. ‘Els resultats
han servit per a consolidar-lo
com el centre de referència

de les Terres de l’Ebre, i com
l’únic centre assistencial de
tota la província que enguany
ha rebut la distinció Top 20’.

L’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta
incrementa un 14% l’hospitalització a domicili 

I un 3,5% les intervencions quirúrgiques en l’últim any

Alcanar s’ha adherit a Catalunya, Regió Europea de la
Gastronomia 2016. L’objectiu de l’adhesió, segons
nota de l’Ajuntament, és aprofitar aquest nomenament
com a plataforma per promoure el seus productes
agroalimentaris i la gastronomia local a Europa com a
elements essencials de la identitat del municipi, així
com agents clau en la promoció turística.
Tal com ha explicat el regidor de Turisme, Jordi
Monfort, “l’estratègia a seguir consistirà a promoure
la cuina i el paisatge, el municipi d’Alcanar com a des-
tinació turística enogastronòmica, així com posar en
valor la qualitat dels productes de proximitat, com és
el sector de la pesca de les Cases d’Alcanar, l’oferta
de restauració i la promoció de les excel·lents varie-
tats de fruita i cítrics d’Alcanar”. 

Alcanar s’adhereix a Catalunya,
Regió Europea de la 
Gastronomia 2016

Per promocionar els productes agroalimentaris

EN UN MINUT

*DIUMENGE 6 de
desembre, al Consell
Comarcal del Montsià es
celebrarà el Dia de la
Comarca 2015. Al mateix
Consell es farà una recep-
ció oficial a les autoritats
de la comarca.
Posteriorment, es visitarà
la Fira. L’estand del
Consell aquest any està
dedicat a Sant Jaume. 
*SALUT desplega el pro-
grama Pacient Expert en
diabetis al centres d’aten-
ció primària del Temple i
d’Ulldecona. Començà
aquest mes de novembre
amb la participació d’un
pacient expert i dotze
pacients amb diabetis a
cadascun dels centres.
*ARRANJAMENT d’un
tram de la llera del riu Sec,
a Tortosa, a través de
l’Agència Catalana de
l’Aigua i la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre. 
*RESTAURACIÓ DE
l’Estany Tort de l’Ametlla
per reintroduir el samaruc,
un peix d’agua dolça en
perill d’extinció.
*LA COMUNITAT DE
REGANTS DE L'ESQUE-
RRA DE L'EBRE ha cons-
tituit els nous òrgans de
govern. Víctor Delsors pre-
sideix l'ens i Francisco
Casanova asumix de nou
la presidència de la Junta
de Govern, que n'és
l'òrgan executiu. Per pri-
mera vegada una dona
ocupa un car̀rec comunita-
ri rellevant. Es tracta de
Teresa Culvi, ex regidora
per CiU, que ha estat elegi-
da tresorera. 
*DESEMBASSAMENT
CONTROLAT de l’Ebre a
Flix, amb finalitats ambien-
tals, aquest dimecres, rea-
litzat per Endesa. 
*ASCO I afronta la recta
final d’una nova aturada
per a la descàrrega de
combustible.  

Més
notícies
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El grup ebrenc L’Onada Serveis, enti-
tat dedicada a la prestació de serveis
a la gent gran, van organitzar ahir
dijous la jornada “20 anys d’un
model”, on es van presentar les tècni-
ques, eines i projectes que conformen
el model de gestió sobre el qual es
treballa als centres residencials de
L’Onada, un model innovador basat en
l’Atenció Centrada en la Persona
(ACP), on es valora a la persona inde-
pendentment de la seva edat i el seu
estat de salut.
L’Auditori Felip Pedrell de Tortosa va
ser el lloc escollit per celebrar aquest
acte, on es van reunir prop d’un cente-
nar de professionals de diferents cen-
tres, entitats i institucions dels serveis
socials de les Terres de l’Ebre. 
Ferran Bel, alcalde de Tortosa, va ser
l’encarregat d’inaugurar la jornada, el
qual va destacar el treball fet per
L’Onada en aquests 20 anys. 
La jornada va durar tot un matí, on els
assistents van poder gaudir de xerra-
des i ponències a càrrec dels profes-
sionals de L’Onada sobre el model de
gestió i de treball aplicat als centres i
serveis per a la gent gran. També es
va presentar el llibre L’Ètica en les ins-
titucions geriàtriques, de Mossèn Juan

Manuel Bajo i amb la col·laboració de
membres del Comitè d’Ètica de
L’Onada, que recull aspectes teòrics,
pràctics i reflexions sobre com afron-
tar determinades qüestions ètiques
als centres residencials i a l’hora d’a-
tendre a les persones grans.   
Per clausurar l’acte, es va organitzar
un debat final sobre la necessitat del
treball conjunt per una bona gestió,
que va comptar amb la participació
d’Albert Gómez, director dels Serveis
Territorials de Salut a les Terres de
l’Ebre, i de Màrius Pont, Responsable
Tècnic dels Serveis Territorials del
Departament de Benestar Social i
Família de les Terres de l’Ebre. 
Aquesta jornada posa punt i final a tot
un any de celebracions arreu de
Catalunya de L’Onada Serveis amb
motiu del seu 20è aniversari. L’Onada
va començar la seva activitat l’any
1995 amb un centre a Sant Carles de
La Ràpita, i durant aquests anys ha
anat creixent fins a comptar amb una
vintena d’equipaments repartits per
tot el territori català, i recentment
també a la Comunitat Valenciana, que
donen servei a més de 1.000 perso-
nes i una plantilla que supera els 700
treballadors.

L’Onada Serveis presenta els 20 anys 
del seu model de gestió 

Acte de clausura a Tortosa del 20è Aniversari
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Foment acaba en menys d’un mes la rotonda del Perelló. L’obra estarà enllestida la set-
mana vinent i donarà pas a la construcció de la segona, a l’Ametlla.
El Moviment Veïnal segueix insistint: “no volem rotondes, si volem bons accessos, que
facin ponts no rotondes. Els veïns no canviem d’opinió” i anticipen que “al mes de gener,
a part dels talls dels dijous, farem una trobada-manifestació, amb talls en dies festius a
l'Ampolla, al febrer a Vinaròs i al març, a Amposta”. 
Llorenç Navarro, en representació del Moviment Veïnal AP7 Gratuïta també aclareix que
“el manifest no ha estat signat pels alcaldes ni politics que se presenten a Madrid. I nosal-
tres, si que donem suport a la manifestació que organitzen els alcaldes però no assisti-
rem com a col·lectiu, qui vulgui assistir ho farà a nivell personal. No és la nostra postura.
No volem rotondes sense la gratuitat de l’AP7. Poden portar més retencions. Alguns poli-
tics estan confonent a la gent amb les seves declaracions. No pensen com nosaltres.
Alguns estan treballant pressumptament per a beneficiar a la concessionària de l’autopis-
ta”.
Navarro afegeix que “dissabte passat ens vam reunir els components del Moviment Veïnal
AP7 Gratuïta a Amposta, al local de la Federació, en una reunió de tres hores, i es va deci-
dir donar suport  per la manifestació del dia 11 però la negativa d’assistir com moviment
perquè no signen el manifest on defineix la nostra postura. També volem que a les reu-
nions que es facin estiguen també representants del transport i dels Veïns”.
Llorenç acabava dient que “som un Moviment Veïnal transversal que no té fronteres, sols
vol la gratuïtat de l’AP7 per dignitat”. A la foto, la reunió de dissabte.

Macro Manifestació 

El Moviment Veïnal dóna suport a la
manifestació però no assistirà com a col.lectiu

El divendres dia 11

Hi haurà vuit talls simultanis al tram ebrenc de la N-340

El Centre de dia L’Onada de l’Aldea (imatges de la foto), amb el suport de la regidoria
de Benestar Social i Família  i la col·laboració de les Entitats i Comerços de la pobla-
ció, organitzaran una festa benèfica el proper dissabte 12 de desembre a les 10:30 i
fins les 13.00 h  al Pavelló Poliesportiu. La festa serà per recaptar fons per la Marató
de TV3 i es realitzaran actuacions de les entitats del poble, entre altres actes. A més,
tindrà lloc la rifa d’una macro cistella solidària, on els beneficis aniran per la Marató.
Laura Otero, Educadora Social del Centre: ”Des de L’Onada tenim molt clar que
col·laborem amb tot el que podem i sempre hem col·laborat amb l’acte de la Marató
de TV3, des tots els  centres de L’Onada som solidaris, sense anar més lluny, el cen-
tre de Deltebre ja fa 7 anys que ho realitza. Al funcionar ja el Centre de Dia de l’Aldea
ens havíem d’obrir a la comunitat a través d’actes com la Marató per què la gent ens
conegui i se solidaritzi amb aquests actes. Estem molts contents perquè tant la regi-
doria de Benestar Social i Família com el poble de l’Aldea, els col·legis i els comerços
i entitats han reaccionat positivament”.

L’Ajuntament de Deltebre i la Federacio ́ de Comerç i Turisme de Deltebre (FECOTUR) han
mantingut una reunió de treball per tal de fer una valoracio ́ de les accions engegades aquest
2015 i debatre noves actuacions que permetin impulsar l’accio ́ comercial al municipi.
L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha destacat que “des de l’Ajuntament de Deltebre tenim
l’objectiu de cercar la millor estrateg̀ia possible per tal d’ajudar als comerco̧s del municipi i
fomentar la creació de noves empreses per tal de dinamitzar l’economia de Deltebre”. De
fet, amb les noves ordenances fiscals aprovades es rebaixa un 10% la taxa d’escombraries
a tots els comerços i es proposen bonificacions als nous emprenedors. El regidor d’Accio ́
Comercial, Francisco Castro, ha assenyalat que “aquestes reunions ajuden a establir ponts
de col·laboració constant entre els diferents agents que treballem per tal d’impulsar el
comerç i la promoció econòmica i elaborar iniciatives comunes”. De fet, el regidor ha anun-
ciat que de cara al vinent any es tornaran a engegar noves campanyes en funcio ́ de les
demandes dels comerços i a partir del consens entre l’Ajuntament i FECOTUR. Aquest darrer
any, l’Ajuntament ha realitzat una aportacio ́ econòmica de 5.000€ a FECOTUR per a la rea-
lització i organització de diferents campanyes. Actualment, la Federacio ́ de Comerç i
Turisme de Deltebre compta amb prop de 140 establiments adherits.

Els Alcaldes de la N-340 paralitzaran
el divendres 11 de desembre a les
15.00 h  la carretera amb 8 talls
simultanis: a l’Ametlla, El Perelló,
l’Ampolla, Camarles, l’Aldea,
Amposta, la Ràpita i Alcanar. El lema
No més morts, prou peatges al terri-
tori Ebrenc es farà escoltar per lluitar
amb l’únic objectiu d’aconseguir la
gratuïtat de l’AP-7. El tall es preveu
de 45 minuts de durada.
Simon Falcó, Tinent d’Alcalde de l’a-
juntament de l’Aldea: “Volem que
se’ns escolti i que es doni una solució
per no tindre més sinistralitat. Els
Ajuntaments i la gent de les nostres
terres no volem més morts. El nostre
tall serà a l’alçada de l’antiga Frudelta
a les 15.00 h, per tallar els 4 carrils,
donat que el tall serà simultani a les
8 poblacions afectades pel pas de la
N-340. Serà una macro manifestació
mai vista al nostre territori.”
El passat 20 de novembre els
Alcaldes de la N-340, reunits a
l’Aldea, arribaven a  aquesta conclu-
sió de realitzar aquesta macro manifestació conjunta donat que no se senten escoltats.
D’altra banda una delegació dels Alcaldes del pacte de Berà,  que ja van realitzar un tall
de carretera al seu pas per l’Arboç assistiran als diferents talls d’aquest 11 de desem-
bre per donar suport al Territori Ebrenc.

Mou-te per la Marató

L'Ajuntament de Deltebre i FECOTUR
analitzen noves accions per tal de
dinamitzar el comerç del municipi

La Federació de Comerç i Turisme té prop de 140 establiments adherits

L’Onada l’Aldea organitza una festa benèfica el dissabte dia 12
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La Fatarella celebra la Festa de l'Oli per donar a
conèixer i promocionar un dels productes més
prestigiosos de la comarca de la Terra Alta. Es
tracta d'una festa gastronòmica i comercial on hi
ha organitzades nombroses activitats relacionades
amb el món de l'oli. Es pot visitar la Cooperativa
Agrícola per veure com es fabrica l'oli, participar
en la recollida de les olives, aprendre a fer un
autèntic allioli i degustar l'oli acabat de fer. Durant
els dies anteriors i posteriors a la festa, els restau-
rants de la població ofereixen menús especialment
elaborats per a l'ocasió, amb l'oli com a protago-
nista. També acull una nova edició de la Mostra de
Productes Artesanals i Tradicionals. Entre la multi-
tud de productes que es poden trobar a la mostra
de la Fatarella, destaquen els elaborats pels for-
ners i els carnissers de la localitat.

Festa de l'Oli i Mostra de Productes Artesanals i Tradicionals
17ena edició, aquest cap de setmana (5 i 6 de desembre), a la Fatarella

El Consell Comarcal de la
Terra Alta treballa perquè els
cellers de la comarca puguin
produir cava. El president de
l’ens comarcal, Carles Luz,
defensa que podria ser un
gran pas endavant pels
cellers de la Terra Alta, i asse-
gura que és una negociació
pendent amb el Ministeri
d’Agricultura i la Denominació
d’Origen del Cava. Segons
informa Andreu Prunera, el delegat del govern a les Terres de l’Ebre, Xavier
Pallarés, també defensa que la producció de cava podria ser un gran pas
endavant pels viticultors del territori.

Pallarés i Luz reivindiquen que la
Terra Alta pugui produir cava
‘Seria un gran pas pels cellers de la Terra Alta’

El veterà esportista morenc Álvaro
Curto Peral fou distingit com a
millor esportista de Móra d'Ebre
2015 en la II Festa de l'Esport
Local celebrada a la Llanterna tea-
tre municipal. Curto ha estat guar-
donat per una llarga trajectòria vin-
culada a l'esport, especialment a
l'atletisme i al futbol. L'organització
de la festa ha destacat que "sem-
pre ha estat involucrat en la difusió
de la pràctica esportiva en general
i ha col·laborat, entre d'altres, amb
el Club de Tir Olímpic de Móra
d'Ebre, amb la Penya Ciclista
Ribera d'Ebre, amb el Club Nàutic i
amb el Club de Petanca".  La candi-
datura d'Álvaro Curto havia estat
presentada per l'Agrupació de
Veterans de Futbol Móra d'Ebre i
competia amb altres set candidats
Jordi Porta (ciclista), Arnau Bargalló
(atleta), Joan Roca (petanca), Rafa
Llanos (jiu-jitsu), Oxana i Aleix
Bonjorn (atletes) i Ángel Sáez
(pesca d'aigua dolça).
El premi al millor club esportiu se
l'ha emportat el Club Handbol Ascó

Escola Lluís Viñas, arran de la con-
secució del campionat de
Catalunya de la categoria Aleví
Femení "Expertes" Top 4 per primer
cop a la història del municipi i de la
província en la temporada 2014-
2015. El tercer guardó de la vetlla-
da, al millor tècnic o entitat esporti-
va, va correspondre a Joan Ramon
Pedret, tècnic d'atletisme que ha
destacat per "la seva capacitat de
motivar i potenciar l'esport al
Col·legi Santa Teresa". El curs pas-
sat va aconseguir que aquesta
escola fos el centre amb més parti-
cipació als Jocs Esportius Escolars
de la Ribera d'Ebre. La candidatura
de Pedret havia estat presentada
per la secció esportiva de l'AMPA
Col·legi Santa Teresa i competia
amb Luís Sánchez (Club Esportiu
Judo Móra), Miguel Sánchez (Club
Bàsquet Móra d'Ebre), Josep
Amorós (Club Nàutic de Móra
d'Ebre), Paco Muñoz (Club Esportiu
Olímpic de Móra d'Ebre) i la Penya
Blaugrana de Móra d'Ebre.
L'organització de la festa va ator-

gar un premi especial, a títol pòs-
tum, a la trajectòria esportiva de
Josep Herrera, que va morir prema-
turament fa uns mesos arran d'un
accident de trànsit. Herrera estava
vinculat a l'esport del motor i va ser
un promotor del motociclisme en
les categories de promoció.

Juntament amb la resta de com-
panys del Motor Club Galatxo, va
impulsar la construcció d'un circuit
de velocitat a Móra d'Ebre, on se
celebren actualment competicions
de motocicletes i karts amb nota-
ble èxit. Va recollir el guardó, entre
aplaudiments, el seu fill.

El veterà Àlvaro Curto, 
millor esportista de Móra d'Ebre 2015

II Festa de l’Esport Local es va  celebrar al teatre la Llanterna

EN UN MINUT

*’VINS DE LA TERRA
ALTA, TRESORS PER
DESCOBRIR’: Jornada pro-
fessional i de promoció que
la DO Terra Alta a Barcelona
el proper dilluns, 14 de
desembre en horari de
16:30 a 21 hores a El
Palauet (Passeig de Gràcia,
113).
*EL DOCUMENTAL
”COLLITA 2015", reportat-
ge del programa 30 minuts
de TV3, s'ha centrat en les
dues zones productores
catalanes més allunyades
geogràficament: l'Empordà i
la Terra Alta. Coincideixen
en una generació de joves
formats per a la vitivinicultu-
ra que han apostat per la
qualitat a partir de les varie-
tats autòctones, com les
garnatxes i les carinyenes.
Es podrà veure diumenge a
les 21.50 h.
*DIMARTS dia 1 de desem-
bre s’ha reobert el servei del
Bar Restaurant del
Poliesportiu Municipal de
Móra d’Ebre, mitjançant un
contracte provisional a l’em-
presa 5Glot S.L.

Més
notícies
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*CAMARLES celebra
des d’avui i fins dimarts,
les festes de la
Segregació, amb tot un
entramat d’actes festius
que  començaran avui
divendres amb l’encesa
de llums i adorns de
Nadal des del balcó de
l’Ajuntament. Diumenge,
hi haurà bou encapllaçat
pels carrers del municipi i,
per la tarda (16h), bous a
la plaça del mig. També hi
haurà concurs de paelles,
ball i festa Jove (dilluns).
Així mateix, es faran actes
solidaris per la Marató de
TV3 com ho serà el sor-
teig que s’efectuarà
durant l’actuació de Javi
Princep, amb el seu nou
monòleg ‘Imitant el món’.
*EL NUCLI ANTIC orga-
nitza la seua 8a fira de
#NadalATortosa amb 60
paradistes, activitats
infantils i una exposició de
clicks. A partir d’avui, dia
4 de desembre. També
avui s’inicia la Fira de
Nadal de Tivissa.
* LA SEGONA TEMPO-
RADA DE CREUERS
incrementa el nombre de
visitants al territori i és un
dels factors que ha ajudat
a tenir unes bones dades
turístiques en el 2015.
*LA COMISSIÓ QUE
DEBAT LA MILLORA
DELS ACCESSOS a l’hos-
pital Verge de la Cinta ha
posposat fins al proper any
la resolució de la problemà-
tica. Els responsables de
les diferents entitats impli-
cades no han aconseguit
desencallar la situació tot i
que estava previst que
durant el període actual ja
hi hauria novetats al res-
pecte. La millora dels
accessos de l’hospital tor-
tosí encara no compta
amb una resolució satis-
factòria per a les parts
implicades.

Més
notícies

L’Ajuntament de Deltebre ha realitzat la pre-
sentació pública del nou projecte de
Biblioteca municipal al Saló de Plens del con-
sistori per tal de donar a conèixer els detalls
del futur equipament municipal. En aquest
sentit, la Biblioteca s’ubicarà al Centre Cívic
de Deltebre i comptarà amb 1.300 metres
quadrats de superfície útil que s’aprofitaran
amb diverses aules de treball, una sala d’ac-
tes i d’exposicions, un espai d’imaginació,
així com altres zones dedicades a l’aprenen-
tatge i al foment de la cultura entre els més menuts i els grans. L’alcalde de Deltebre, Luís
Soler, s’ha mostrat satisfet ja que “la construcció d’aquest equipament era un dels objec-
tius principals d’aquest equip de govern atesa la necessitat i la demanda constant de la
ciutadania”. L’alcalde ha afegit que “l’actual equip de govern ha treballat incansablement
per a poder aprofitar la subvenció existent adaptant el projecte de la Biblioteca al context
i a la realitat actual del municipi”. La Biblioteca tindra ̀ un cost aproximat de 850.000€ dels
quals l’Ajuntament de Deltebre només n’aportarà 150.000€. La resta de fons econòmics
seran a partir de subvencions de la Generalitat i de la Diputació de Tarragona.  D’altra
banda, també informar que l’Ajuntament ha posat en marxa el nou espai d’Atenció
Ciutadana, per facilitar les gestions i els tràmits dels veïns (de dilluns a divendres de 8.30
a 14 h). Està situat al mateix Ajuntament. 

La nova Biblioteca de Deltebre serà una 
realitat el proper any 2016

El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) ha aprovat una subvenció a l'Ajuntament
d'Amposta per a la contractació de cinc treballadors beneficiaris de la Renda
Mínima d'Inserció (RMI). Aquesta subvenció es va sol·licitar al mes de juliol a tra-
vés del Programa Treball i Formació PRMI 2015, i ara es procedirà a preparar el
procés de selecció on hi podran participar totes les persones titulars d'un ajut de
RMI que estiguin aturades i inscrites com a demandants d'ocupació a l' oficina de
treball d'Amposta. Els llocs de treball a cobrir seran dos peons d'obra pública, dos
peons de neteja viària i un/a conserge per a edificis municipals. Totes les perso-
nes beneficiàries de les ajudes de Renda Mínima d'Inserció interessades en parti-
cipar del procés de selecció, podran inscriure's tant als Serveis Socials com a
l'Oficina de Treball d'Amposta com a demandants d'ocupació amb el servei reque-
rit.

L'Ajuntament d'Amposta contractarà cinc persones beneficiàries de
la Renda Mínima d'Inserció

2 peons d’obra pública, 2 peons de neteja viària i un/a conserge per a edificis municipals

Els quatre grups municipals
amb representació a
l'Ajuntament d'Amposta van
presentar al ple ordinari de
novembre (aquest dilluns
30) una moció conjunta per
"demanar que no es retiri
cap ambulaǹcia a les Terres
de l'Ebre". La moció recla-
ma que "no es retiri cap
ambulància a les Terres de
l'Ebre, ni total ni parcial-
ment i que a més a més, en
aquelles unitats que fa qua-
tre anys es van retallar, tor-
nin a donar servei les 24",
tot argumentat que "amb el
nou concurs d'adjudicació
del servei hi haura ̀ pobla-
cions amb una manca greu
de cobertura sanitària".
També acorda que "des de
l'Ajuntament es doni suport
a la iniciativa de la platafor-
ma ciutadana Salvem les

ambulaǹcies de les Terres
de l'Ebre, alhora que es
promoguin mesures en
aquest sentit des del con-
sistori".
L'alcalde d'Amposta, Adam
Tomas̀, que va presentar el
contingut de la moció
acompanyat de la resta de
portaveus municipals, va
denunciar també "la falta de

participació del món local
en el proceś de licitació del
servei". "No ens hem assa-
bentat de la situació fins
que s'ha implementat el
concurs”Tomas̀, tot assen-
yalant que en el cas
d'Amposta, s'ha passat de
dos ambulaǹcies de dia i
dos ambulaǹcies de nit a
dos de dia i una de nit. 

Moció unitària per reclamar que no es 

retiri cap ambulància a les Terres de l'Ebre

Els quatre grups municipals de l’Ajuntament d’Amposta la consensuen
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Isabel Carrasco
CRAC de la setmana: 

Marcela Otamendi
«LA DESAPARICIÓ DEL DELTA JA NO ÉS UNA AMENAÇA. ÉS UNA REALITAT!»

Com ja vam anunciar fa
uns mesos (Més Ebre 2
octubre 2015), del 30 de
novembre a l’11 de
desembre d’enguany,
París acollirà la 21a
Conferència de les Parts
(COP 21 CMP11) sobre
canvi climàtic en el marc
de les Nacions Unides.
La COP21, també cone-
guda com a París 2015,
serà una de les COPs
amb major rellevància, ja
que durant dues setma-
nes, acollirà a milers de
delegats i observadors
internacionals que tin-
dran el repte d’assolir un
acord global per limitar
l’escalfament global a un
nivell inferior dels 2 °C.
L’especial rellevància d’a-
questa COP fa que
governs, institucions,
empreses i societat civil
estiguin treballant inten-
sament per a contribuir a
l’assoliment d’un acord
global a través de l’orga-
nització i participació
activa de diversos actes
que se celebraran durant
l’any 2015. Tots els
«grans» entonen el «mea
culpa» pel que fa a sentir-
se responsables de les
emissions de gasos d’e-
fecte hivernacle que han
contribuït al canvi climà-
tic. El president dels
Estats Units, Barack
Obama ha declarat: «Som
la primera economia
mundial i els segons
grans emissors (després
de la Xina). Admetem el
nostre paper en la crea-
ció del problema i assu-
mim la responsabilitat de
fer-hi alguna cosa”.
El canvi climàtic ens està
afectant, d’una manera
alarmant, també al nostre
territori, i un dels punts
que es troba greument
amenaçat és el Delta de
l’Ebre. El delta, format
durant segles a partir
dels sediments que arros-
segava el riu Ebre des de
la Serralada Cantàbrica,
els Pirineus i el Sistema
Ibèric fins a la desembo-
cadura, fa dècades que
està en regressió. La
construcció en els anys
cinquanta i seixanta dels
embassaments de
Mequinensa i Riba-roja a
la frontera d’Aragó amb
Catalunya va frenar l’acu-
mulació de sediments,
trencant el delicat cicle
natural. Les preses dei-
xen passar l’aigua, però

frenen les sorres que
arrossega el riu. Al no
arribar més sediments, el
mar està llimant a poc a
poc el delta. Una ame-
naça que ja és una reali-
tat i que pot comportar la
desaparició d’un enclava-
ment únic, on conviu el
cultiu de l’arròs, el marisc
i la pesca. Cal recordar
que és el segon ecosiste-
ma aquàtic més impor-
tant de la Mediterrània
occidental -només per
darrere de la Camarga
francesa i declarat per la
UNESCO reserva de la
biosfera

Parlem amb Marcela
Otamendi, pagesa, que
segueix cultivant els camps
d’arròs de la família, a pocs
metres del mar, a la platja de
la Marquesa.

Més Ebre: Marcela, fa
només uns 40 anys, quants
metres separaven els teus
camps d’arròs de la mar?
Marcela Otamendi: Uns
900 metres aproximada-
ment. Recordo que hi havia
unes dunes espectaculars i
un paisatge meravellós. Ara
tot això ja forma part del
fons marí.
ME: I ara quants metres hi
ha?
MO: Ara, part de la nostra
finca està ja dins de la mar.
ME: Que està passant?
MO: Crec que tenim un greu
problema. Dic, "tenim" per-
què no sóc jo l’única que
està perdent. Estem perdent
el Delta. La regressió, la sub-
sidència, el canvi climàtic i la
passivitat de qui té la respon-
sabilitat d’actuar i no ho fa,
són factors que provoquen
aquesta situació.
Individualment, ja fan desa-
parèixer el Delta, però ara, al
damunt, estan aliats i tenen
la força dels grans depreda-
dors. Per a mi, ja no són una
amenaça, són una dura reali-
tat. Els seus efectes són
com los d'un verí que et va
matant a poc a poc.
ME: Pel que fa al Pla
Hidrològic del riu Ebre, hi ha
tanta extensió de regadius
com per necessitar un volum
tan elevat d’aigua?
MO: Jo no tinc els coneixe-
ments suficients per respon-
dre, però lo que sí que puc
dir, és que el Delta és un
equilibri entre aigua dolça i
aigua salada, i aquest fet és
tan elemental com que el riu
desemboqui a la mar. També
és de vital importància, per a

l’ecosistema, que l’aigua es
ramifiqui pels tubs, arrossars
i desaigües per mantenir-lo, i
que finalment vagi a parar
també a la mar.
ME: L’economia de la zona
es nodreix des de fa segles
de les singulars característi-
ques del Delta. L’agricultura,
la pesca i, més recentment,
l’aqüicultura, constitueixen el
motor econòmic que susten-
ta a gran part de la població.
Marcela, tu també ets pesca-
dora. Com està actualment
aquest sector?
MO: Bé, jo només em dedi-
co a la pesca d’una espècie
determinada i t'he de dir que
cada any fem menys captu-
res. Pel que fa al sector dels
mariners, actualment hi ha
moltes dificultats i també
estan patint un descens de
captures, uns preus de llotja
molt baixos, i cada dia hi ha
més furtius i més poques
vergonyes que els hi roben
les arts de pesca. Pel que fa
a l’agricultura, la situació fa o
no fa és la mateixa, preu baix
de l'arròs i molt poca pro-
ducció si ho comparem en
altres zones arrosseres, i els
costos productius, cada cop
són més elevats i un altre
factor, que cada dia és més
preocupant, són les espè-
cies invasores.
ME: I les administracions? I
el fet de ser reserva de la
Biosfera?
MO: Uf, quines preguntes
més complicades de respon-
dre! L’administració porta
molts milions d’euros gas-
tats al Delta, però, en la
meva opinió, no ha tingut
bons assessoraments a l’ho-
ra de triar les prioritats, i per
això estem com estem. No
es donen solucions definiti-
ves a les problemàtiques que
parlàvem anteriorment.

Espero que ser reserva de la
biosfera sigui una oportunitat
per equilibrar el territori, i
espero que sàpiguen captar i
respectar totes les sensibili-
tats i necessitats que tenim.
ME: Podem posar una nota
d’optimisme? Quines solu-
cions hi poden haver?
MO: Hi ha dies que sí que
estic més optimista en la llui-
ta, i altres no tant. Tinc molt
clar que no pararé mai de
defensar la terra on pertan-
yo. La pregunta que ens hem
de fer és si volem consolidar
el Delta. Si la resposta és
No, tenim poques coses a
fer, només patir veient com
la terra desapareix. Però si la
resposta es Sí, hem de bus-
car les millors tècniques per
aplicar els coneixements a
curt, mig i llarg termini. No
ens ha de fer temor parlar
d’espigons submergits, acrò-
podes, regeneració de plat-
ges, aportació de sedi-

ments, etc., tal com s’ha fet
i es fa en molts països. Ara
ja és una qüestió de super-
vivència. O actuem o desa-

pareixem.Però, cal  tenir en
compte que, la desaparició
del Delta, no és un procés
natural. 

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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Una vintena de premis va lliurar la regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita el passat divendres 27 de no-
vembre durant la celebració de la novena Nit de l’Esport Local. Un acte que va estar presidit per l’alcalde de Sant Carles de la Ràpi-
ta, Josep Caparrós, i la regidora d’Esports, Àngela Reverté. Pràcticament la totalitat de les entitats i clubs esportius del municipi es-
tigueren representats en la gala de la mà dels esportistes premiats en les diferents disciplines esportives. A més, l’organització va
concedir una menció especial a les germanes Carla i Marta Munté Carrasco, que es van proclamar campiones del món de vela 29er,
el 2014 a Canadà. La resta de guardonats durant la novena Nit de l’Esport Local van ser: Joan Moisés Miguel (Club Centre Excur-
sionista la Foradada), Òscar Fumadó Garcia (Club d’Escacs La Ràpita), equip juvenil Institut Els Alfacs (Club de Bàsquet la Ràpita),
Paula Llopis Giner (Patronat Municipal d’Esports -secció natació), Paula Sancho Torta (Club Gimnàstic Rapitenc), Emiliano González
Fernández (Club Bitlles Els Alfacs), Sergi Mariano Rosales (Club Nàutic Sant Carles -secció rem), equip cadet Club Patí Rapitenc –sec-
ció bàsquet, Aida Samper Albuera (Club Patí Rapitenc –secció futbol sala femení), Ian Palleja Reverté (Club Nàutic Sant Carles –sec-
ció natació), Anna Forné Roig (Club Rítmica Xaloc la Ràpita), Paula Carcellé Gombau (Club Patí Rapitenc –secció patinatge), Víctor Mi-
chavila Vicent (Club Fondistes Rapitencs), Àngela Geballi Sancho (Club Tennis Serramar), Joan Ruiz Francisco (Moto Grup
Menjarrutes), Manel Roso Bruno (Grup d’Espeleologia Dinàmic), Andrea Navarro Juaní (Club Twirling Els Alfacs), Joan Morales Vélez
(Motoclub San Carles), Arnau Solà Mateu i Andreu Arasa Fort (UE Rapitenca) i Joaquim Bachrani Reverté (Club BTT La Ràpita).

Nit de l’Esport rapitenc
NOVENA EDICIÓ

Es van lliurar una vintena de premis Abans que res, aclarir que
per mi és un atreviment parlar
de jugadors que han estat inter-
nacionals. Sé quin és el meu
lloc i on puc arribar. Jo, com a
jugador, no vaig passar de la
Primera regional. I els meus de-
tractors diuen que era molt do-
lent. Per tant, la meua dimensió
és la regional. I d’aquí no passo.

Però dimarts vaig escoltar
unes declaracions de ‘Poli’ Rin-
cón i Manolo Sanchís. Rincón,
conegut pels quatre gols vitals
a Malta el dia del 12-1, havia
dit, sobre Neymar, en una
transmissió radiofònica del Ma-
drid-Barça que, per la seua acti-
tud: “si estic al camp, li pego”.
Més o menys va comentar
això. I Sanchís, en la línia, tam-
bé va expressar-se en un regis-
tre similar dient que “Neymar
s'està passant de la ratlla, mas-
sa poques se n'està empor-
tant”. Finalment, Isco va fer la
resta. Jo no entraré a debatre
sobre si Neymar, amb el 0-4,
estava ‘vacilant’ o va poder fer-
ho en algun moment. Però en
cap cas, una actitud o un gest
pot tenir com a resposta la
violència. Mai. I menys incitar-la
des d’un micro.

El Barça ha denunciat als
dos comentaristes a Antiviolèn-
cia. 

Jo no jutzaré
a Sanchís i a ‘Po-
li’ perquè no sóc ningú per fer-
ho. No obstant, si que aprofito
la situació per portar-la a la di-
mensió que m’ocupa, a l’esport
base i al regional. I també als
comentaristes entre els que
m’he d’incloure. Això no s’ha de
fer ni dir, i menys públicament. 

I tot aquest plantejament ha
de servir també per batusses
com la de Santa Bàrbara de
diumenge. Injustificable si el lo-
cal Dani Porcar va ‘vacilar’ quan
va marcar el quart gol a l’Horta.
Però tampoc es pot respondre
amb una agressió.

Per tant, em quedo amb Luis
Enrique i les seues declara-
cions al respecte: “mai la violèn-
cia està justificada”.

Per acabar d’arreglar la situa-
ció del Real, l’afer Cheryshev
amb l’alineació indeguda. Poc
puc afegir jo més que és un ri-
dicul espantós. I que li passe al
Madrid....

A nivell territorial també te-
nim un cas d’impugnació
aquesta setmana. Però aquí és
més possible que passen
aquestes qüestions perquè si el
jugador no avisa, el club mo-
dest, malgrat tenir molta infor-
mació propera, està més inde-
fens. 

Manolo Sanchís, ‘Poli’
Rincón i Cheryshev

Rapitenca-Santboià, transmès en 
directe per a tota Catalunya

DIUMENGE 13 DE DESEMBRE (12.30H)

El partit que el diumenge 13 de desembre disputaran la
Rapintenca i el Santboià, serà transmés en directe per a to-
ta Catalunya. Una experiència amb gran repercussió per-
què un partit de regional tindrà una audiència potencial su-
perior als 500.000 telespectadors, gràcies a les prop de
cinquanta televisions locals de Catalunya adherides a La
Xarxa, representada al nostre territori per Canal Terres de
l’Ebre.

Aquesta transmissió és possible gràcies a l’acord asso-
lit per la FCF i la Xarxa de
Comunicació Local. Afe-
gir també que en el que
queda de temporada,
també hi haurà un partit
en directe de l’Ascó, Am-
posta i el Jesús i Maria.

L’Ascó, després de sis jornades, va guanyar

Per fí, la victòria
TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó va guanyar al camp
del Sant Andreu (0-1) i, d’a-
questa forma, va trencar la
dinàmica negativa de les da-
rreres sis jornades en les que
només havia sumat dos punt.
L’equip de Rubio va començar
bé, controlant el joc i marcant
amb gol d’Asier, que va rema-
tar una centrada milimètrica
de l’ampostí Bertomeu. 
La primera meitat, tot i la

pressió local, va acabar amb
el 0-1. A la represa, l’Ascó va

haver de fer-se enrera i és
que el Sant Andreu va insistir,
gaudint d’ocasions. L’Ascó va
patir però va saber fer-ho as-
solint un triomf que dóna con-
fiança i tranquil.litat a juga-
dors i cos tècnic. Aparca els
dubtes. Foto: Iris Solà

El cap de setmana vinent hi
ha descans a tot el futbol

ebrenc

Descans 500.000 espectadors
veuran el partit a través
de Canal Terres de l’Ebre

i per la Xarxa

Canal TE

Empat del J. i Maria i derrotes de l’Amposta i Rapitenca

Jornada negativa
PRIMERA CATALANA. ÀLEX RÒDENAS, BAIXA

No va ser una bona jornada per als equips ebrencs de Primera
catalana. La Rapitenca va perdre a Vilaseca (3-0). Segona derrota
seguida. Frena la inèrcia. Primer temps igualat, amb domini rapi-
tenc i ocasions repartides. Els ebrencs van fer dos pals i van recla-
mar un penal. El Vilaseca va estar encertat i va marcar l’1-0. A la
represa, aviat, pèrdua de pilota rapitenca i contra letal del Vilase-
ca, amb la defensa visitant totalment desajustada. Amb el 2-0, mal-
grat intentar-ho, no es va poder i menys quan Dominguez va mar-
car el 3-0.  

El Jesús i Maria va empatar amb el Balaguer (1-1). Primera mei-
tat igualada fins el minut 30’. El darrer quart va ser partidalenc,
arran d’una bona acció combinada. A la següent, també ben com-
binada, Jusi va fer l’1-0. Va acabar millor el Jesús i Maria el primer
acte. Però a la represa, amb els minuts, l’equip va fer-se enrera per
la pressió del Balaguer que, com es veia venir, va empatar en un
córner. Amb l’1-1, el partit va estar molt travat. Molt. El Jesús i Ma-
ria recupera gent però ha acusat les baixes. Li falta, a més, segu-
retat i confiança. El Balaguer, més directe, va tenir dues opcions
per a marcar a darrera hora. Al final, empat i els de l’Aube que han
sumat 4 punts de 15. El porter Àlex Ròdenas, per motius laborals,
ha causat baixa del Jesús i Maria.

L’Amposta, per la seua banda, rebia el líder Igualada. No ho va
merèixer però va perdre (0-1). El partit, com tots els de la catego-
ria, fou anivellat. L’Amposta, ben posat, va tenir diverses ocasions,
sobre tot a la segona meitat quan el porter visitant va estar esplèn-
dit evitant fins a quatre ocasions locals. No va arribar l’1-0 i, en can-
vi, fruit d’errades locals en cadena, va produir-se el 0-1 en temps
afegit. Injust però real. Acabar dient que l’Amposta rebrà avui diven-
dres el Tortosa (20 h) el partit solidari en benefici de Creu Roja. 

Menció especial per a les germanes Carla i Marta Munté, campiones del món de vela, a Canadà.
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El Godall va tornar a sorpendre, en aquesa ocasió fou a Ulldecona (1-1). Bona resposta i treball de l’equip go-
dallenc que va avançar-se amb gol de Robert, de penal. El pichichi Chimeno empataria. L’Ulldecona havia tin-
gut casions al primer temps, amb el 0-0, i també en tindria posteriorment, però va acabar crispat. Sergi Na-
varro, el tècnic, al programa MINUT 91, dilluns passat, deia que “no hi ha res que dir del Godall, al contrari.
Va fer el seu partit, amb les seues armes. I això és normal. El que no ho és tant és que l’àrbitre fos permis-
siu. Van haver accions de rugbi dins l’àrea que no va voler veure. En general, l’actuació va ser per analitzar. I
el que penso és que en una categoria seria com aquesta, el comitè ha de mirar les designacions. No pot ve-
nir-nos a xiular un àrbitre de la Sénia, un partit contra Godall on juguen diversos jugadors seniencs i són amics.
Aquestes situacions i suspicàcies s’han d’evitar. I no acostumo a parlar dels àrbitres, però ho he de fer. Es la-
mentable el que va passar. Els meus jugadors estaven crispats i impotents”. Camarero, tècnic de la Cava,
també al programa, va lamentar que aquest àrbitre, en el partit la Cava-la Riera, “no va escriure a l’acta el que
va passar i això ha suposat una sanció injusta a David Ramirez. No hi ha dret”. Del Godall, pel que respecta
el partit de diumenge a Ulldecona, aclarien que “no va ser un partit amb jugades polèmiques que haguessin
pogut decidir. Aquest àrbitre ens ha xiulat en altres ocasions i mai ens ha beneficiat, més bé al contrari”. 

Sergi Navarro, molest per la designació de l’àrbitre
‘ES DE LA SÉNIA, AMIC DE JUGADORS DEL GODALL’

Bartolo Meca, tècnic del Camarles, del darrer partit, manifestava que
“vam començar molt bé, tenint ocasions i avançant-nos en el marca-
dor amb el gol de Felipe. Però va ser a partir del gol quan vam co-
mençar a cedir terreny, amb falta de confiança. I a la segona meitat,
tot i haver-ho parlat, el Roda, amb els minuts, va agafar el domini i ens
va pressionar. El gol es veia venir i així va ser. Ens van remuntar fins
el 3-1. Ferreres va marcar el 3-2 però ja no hi havia temps per a més”.
Bartolo afegia que “tenim un problema de seguretat i és que a la re-
presa ens va faltar la confiança per jugar amb el marcador favorable”.
El Camarles es complica: 4 punts de 24.

El Camarles segueix sense trencar la
dinàmica negativa

VA CAURE AL CAMP DEL RODA DE BERÀ, PER 3-2

El Cambrils va consolidant la millora que el fa estar prop de l’equip
amb aspiracions d’ascens que, per vinculació amb el Reus, es consi-
dera que ha de tenir. I en els darrers partit es veu que és un conjunt
que creix i que progressa. I que pot estar en aquesta lluita. Ja ha in-
corporat jugadors com Barragan, per potenciar la seua defensa. L’Al-
canar, per la seua part, s’ha encallat quan el calendari és poc gene-
rós i et fa enfrontar a Gandesa, Tortosa, Valls i Cambrils. Només ha
sumat un punt de 12. Souphine va fer el 0-1 però el Cambrils va em-
patar poc després i a la represa va decidir remuntant el marcador. Li
va costar però va aconseguir-ho.  

El Cambrils referma la seua millora de
les darreres jornades, contra l’Alcanar

ELS CANAREUS HAN SUMAT 1 PUNT DE 12

El Catalònia va sumar una victòria molt important per estabilit-
zar-se a la taula i distanciar-se de la zona compromesa. A més,
ha d’aconseguir el màxim nombre de punts per l’amenaça immi-
nent que hi ha enguany amb els descensos compensats. Des del
club jesusenc, del partit, deien que “va haver-hi poc futbol però es
va jugar amb molta intensitat. Vam tenir-lo controlat ja a la prime-
ra part, quan Pau Diez feia l’1-0. A la represa, la Canonja va apre-
tar deu minuts, tenint una ocasió, però no va poder entrar en el
partit. Amb els minuts, control nostre i un penal transformat per
Toni fou el 2-0”. Enric i Dani Benaiges foren baixa. 

Tres punts valuosos per al Catalònia,
per estabilitzar-se a la taula

CONTRA UN RIVAL DIRECTE, LA CANONJA (2-0)

Era un partit important per al
Tortosa després de la derrota
a Godall i tot el que comporta-
va. Va haver teràpia de grup
durant la setmana i compro-
mís per superar l’accident. I
diumenge, contra el R. Bona-
vista, el Tortosa va tornar a
ser un líder sòlid defensiva-
ment i que va insistir fins que
va trobar el premi amb els
gols de Chillón. Marsal, abans
del descans, certificava la se-
rietat del partit i la superioritat
local amb el 3-0. A la represa,
Ives feia el quart gol i Chillón
tancava la golejada i el seu

hat-tric amb el 5-0. Ja en por-
ta 13. El Bonavista va marcar
el seu  gol al final.

Fou una jornada festiva amb
la presentació del futbol base,
amb els parlaments institucio-
nals i amb gran presència de
públic a la graderia. 

Partit benèfic
El Tortosa jugarà avui diven-

dres (20 h) a Amposta un par-
tit solidari, contra l’equip de
Beto, en benefici de la Creu
Roja.

El proper cap de setmana hi
ha descans a la Regional. 

El líder es recupera de la desfeta

El pichichi Chillón lidera la victòria amb tres gols

EL TORTOSA GOLEJA EL R BONAVISTA (5-1)

El Gandesa es va recuperar de la derrota al camp del Bonavis-
ta. I va fer-ho amb un gran partit, contra un equip que va oferir una
molt bona imatge: la Riera. Després d’una primera meitat iguala-
da, a la represa, els gandesans van imposar-se amb dos gols en
pocs minuts (53 i 56), de Dilla i Pol. Jaume Guiu tancava la festa
amb el 3-0 final. Rafel Navarro, tècnic local, deia que “vam jugar
molt bon partit, contra un rival complicat que s'estructura molt bé
i que proposa un joc combinatiu. A la primera part el partit va es-
tar molt disputat, amb més domini per part nostra però sense
acabar de gaudir d'ocasions molt clares, a excepció d'un tir al tra-
vesser de Soldevila després d'un refús defensiu. A la represa, des
d'un inici vam tancar a la Riera al seu camp, amb moltes ocasions
i dos gols molt ràpids. A partir d'aquí, haguéssim pogut ampliar el marcador en un parell o tres d'ocasions més, però no va ser fins
a l'últim minut de partit quan Guiu faria el tercer”. El Gandesa continua segon, a dos punts del líder. Dimarts van operar a Frede, d'un
trencament del tendó directe del recte femoral. Es preveu que el període de recuperació sigui llarg. 

El Gandesa també reacciona
TRIOMF CONTRA LA RIERA, EN UNA GRAN SEGONA PART (3-0)

El CD Tortosa va fer la presentació dels seus equips, diumenge

El Remolins Bítem va perdre a Valls (3-0) i ja acumula quatre
derrotes seguides. L’equip de Nacho no va estar a l’altura i el
Valls, més posat, va imposar-se a la segona part, una vegada va
fer el 2-0 a l’inici. Avançada la represa, arribaria el tercer gol lo-
cal. Segons el tècnic del club de Bítem, “no vam estar bé. Pen-
so que vam fer el pitjor partit del que portem de lliga. I no va ser
per falta d’actitud. Va ser d’intensitat en el joc. I sabíem que el
Valls és un equip que juga amb molta intensitat i, en aquest sen-
tit, ens va superar. No ens vam adaptar al partit i, en general, no
vam poder respondre a les exigències que tenia”. Són quatre de-
rrotes seguides: “ara també és un problema de confiança i es po-
dria dir que mental. Hem de revertir-ho. Hem de seguir treballant
i buscar una victòria que ens faci recuperar confiança”. Sergi Bel,
lesionat, i Miguel, sancionat, foren les baixes.   

‘És el pitjor partit que hem fet
fins al moment’

VALLS-R BITEM 3-0. QUARTA DERROTA SEGUIDA

La Cava va guanyar l’Ampolla (4-1). L’Ampolla va estar mi-
llor en la primera fase del partit però no va marcar i sí que
va fer-ho Roger, amb un gran gol. Acte seguit, Ferran va es-
perar a Agustí que amb un bon tret creuat va marcar el 2-0.
A la represa, l’Ampolla va intentar entrar en situació però, tot
i tenir ocasions, no va aconseguir-ho. I, amb els minuts, i amb
espais, el juvenil Jonatan va aprofitar una ocasió amb rebot inclòs per sentenciar. Ell mateix
faria el quart gol. La Cava, que tenia baixes, va utilitzar diversos juvenils i va acabar jugant amb
molta gent de casa. Robert, pichichi de l’Ampolla, va fer un gran gol que va ser el 4-1. L’Am-
polla acusa que l’equip està per consolidar-se i per això és irregular en els partits. La Cava por-
ta ara 18 punts de 24. Però sobre aquest partit caldrà veure que decideix el comitè una ve-
gada l’Ampolla l’ha impugnat per alineació indeguda del jove Jonatan López, que va fer dos
gols. Tenia una sanció de finals de temporada passada de 12+2 amb el juvenil rapitenc. 

PER ALINEACIÓ INDEGUDA DEL JUVENIL JONATAN, QUE VA FER DOS DELS GOLS

L’Ampolla impugna el partit a la Cava

Jonatan tenia una sanció de
la temporada passada, amb

la Rapitenca juvenil

Sanció anterior
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PER ALINEACIÓ INDEGUDA DEL JUVENIL JONATAN, QUE VA FER DOS DELS GOLS
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L’opinió de Joaquin Celma. EL MINUT 91

Porto sis temporades encertant el campió de Segona catalana. I els que em segueixen saben
el pronòstic que he fet els darrers anys al novembre: Reddis Valls, Morell, Jesús i Maria, Red-
dis i Vila-seca han estat els últims ascensos directes de la Segona catalana,. Dos els vaig pro-
nosticar en el fòrum desaparegut Fòrum Ebrenc i quatre per Mesebre. Igual aquest any o el
proper fallo. Però segueixo mantenint l’atreviment de fer-ho. Encertar el campio al novembre
és arriscat; no tinc ni una bola màgica, no domino els astres. Em baso amb el treball diari,
setmanal i durant tota la temporada i com he dit moltes vegades aquesta és la meva catego-
ria, la que domino més. El meu favorit  enguany és el Tortosa. Li toca pujar per decret llei,
aquest any si o si. Un equip que potser algú esperava que aquesta categoria seria un camí
de roses i que ascendiria en un bufar i fer ampolles i que ja ha comprovat que no és així. Els
llocs de les últimes tres temporades han estat: sisè, tercer i vuitè. Suspens total: cinquè lloc
de mitjana, quan el pressupost sempre era per estar el primer o el segon. Però aquest club
històric li costa assimilar que quan juga contra equips ebrencs ho tenen complicat perquè els
rivals juguen a mil contra el Tortosa. Per tant, la solució per sortir d’aquesta categoria ha es-
tat tirar la casa per la finestra, fitxar jugadors de Tarragona amb entrenador inclòs i tenir un
pressupost que supera amb escreix a molts equips de 1a. Catalana. El Tortosa ascendirà i si
m'equivoco pot cremar Troya en aquest club. Hi hauria una altra vegada neteja de jugadors,
nou entrenador, canvi de secretari tècnic i el president, Arturo, haurà de traure de la xistera
un nou projecte. Els rivals per al Tortosa són el Cambrils, i el Gandesa, amb la Cava que pu-
ja amb força. I, lògicament, la resta de rivals que els  esperaran en cada jornada amb les bo-
tes i les dents afilades. Si ascendeix, m'alegraré pels socis, pels pocs jugadors que hi ha d'a-
questes terres: Victor, Centelles, Àlex Salvadó, Arnau Beltran, Albert Arnau, Javi Asin i
especialment pel Sr. Lleixà que porta 40 anys mamant futbol i és el delegat d'aquest club.
Però per la persona que més m’agradaria, perquè li tinc un gran afecte, és pel seu president,
Arturo Llorca, un entusiasta, un somiador i que vol més al CD Tortosa que dos-cents socis
junts. Ell, encoratjat per un grup de persones, va decidir tirar avant i si no fos per ell aquest
club estaria a Tercera catalana. Per si no ho saben, els ho vaig a dir, el presi, hi ha dimarts
que veu els entrenaments, i a les 22 h agafa el cotxe i se'n va a la seva residència a Sant Cu-
gat del Vallès. Arriba passades les 12 i li fa un petó l'escut del Tortosa, resa un pare nostre
pensant amb l’ascens i se'n va a dormir. A les set, ring, despertador i cap amunt, a la feina.
A més, s’ha perdut pocs partits del seu equip des de fa trenta anys, això no entusiasme, això
és passió. 
El Tortosa actual és un equip que no té un joc definit però disposa de jugadors de qualitat i
per això guanya els partits, excepte la desfeta de Godall, i no ha cedit ni un punt en el seu
feu. El problema no és ser campió o ascendir, el tindrà la propera temporada a la 1a. Catala-
na, amb més pressupost, més competitivitat, menys derbis, al camp hi hauran els mateixos
espectadors o menys. Amb la qual cosa, si el Tortosa puja i després torna a baixar, el proble-
ma es duplicarà. Però això ja és per a un altre capítol que més endavant tocaré en una altra
columna. Vostès es preguntaran:  per què he dit que el Tortosa ascendirà per decret llei? Molt
fàcil. Qui guanyarà la lliga BBVA enguany? Doncs el Barça o el Madrid. Està cantat, són els
que tenen el poder en tots els aspectes. Al Tortosa enguany li toca i si està amb opcions, no
se li escaparà com a club gran que és. 
A la jornada 34 veurem si el meu pronòstic es compleix, serà el setè any d'encert total. No
sóc un mag. Simplement, opino per unes dades i una estadística. En l'assemblea del Tortosa
un soci va dir-li al president: ‘aquest any he patit molt’. Don Arturo li va respondre: ‘l’entenc
perquè jo he patit tant com vostè’. La propera temporada si que patiran a la 1a. catalana.
1A CATALANA - ESTAN EN CRISI LA RAPITENCA I JESÚS   I MARIA? - Crec que no, la Ra-
pitenca només una victòria en les últimes 4 jornades i el Jesús i Maria porta cinc jornades sen-
se guanyar. El míster, Àngel, em diu: "Portem sis setmanes entrenant amb 13 jugadors per
lesions; ara ja n’hem recuperat quatre". En les tretze jornades, l'equip d'Àngel només ha per-
dut dos partits -2-0 davant del Vila-seca i l’Amposta. Li falta gol. Resultat enganyós de l'equip
de Nando Crespo, tres pals i aquesta vegada la sort no va somriure com en altres partits, que
si que va acompanyar. Tot segueix igual a Amposta, se’n va anar Teixidó però ha perdut dos
partits a casa, l'equip va merèixer la victòria però no hi ha rival fàcil en aquesta lliga, i l’Igua-
lada arribava com a lider. La salvació s’allunya ara a cinc punts
2A CATALANA - LA CUA ESTÀ QUE CREMA. Avisava la setmana passada, Alcanar i Am-
polla s'estan complicant i també vaig advertir fa unes setmanes que els equips de Tarragona
ja estan pujant i n’hi ha cinc entre els onze primers classificats. Complicacions amb els des-
censos, del lloc 10 al 16 només tres punts de diferència. Cinc jornades porta l’Alcanar sense
guanyar i a més té la baixa d'Ivan per un mes. Important victòria del Catalònia, que ja porta
tres jornades invicte i deixa mig ko a la Canonja. No patirà la Cava pel descens, vuitena jorna-
da sense perdre; és quart i el juvenil Jonatan va marcar dos gols. Va guanyar a l’Ampolla que
va crear nombroses ocasions de gol. 
Algú dubte que aquest Gandesa quedarà entre els tres primers, vuit victòries últimes deu jor-
nades. Vuit setmanes porta el Valls sense perdre, va a més i va guanyar a un Remolins-Bítem
que porta 4 derrotes seguides. Situació preocupant i més considerant que el següent rival és
el Cambrils que ja ha incorporat a Barragan del Reus i que progressa, havent millorat molt el
seu joc. Falta més punx a la davantera. Ja s’ha mirat el mercat de Tercera catalana per inten-
tar fer una incorporació.
Segueix fent miracles el Godall des que Mario Maza l’entrena.  en aquesta jornada va empa-
tar al camp del totpoderós Ulldecona que recordem que només ha perdut dos partits en la lli-
ga.
3A - CATALANA-ELS SIS CANDIDATS NO AFLUEIXEN. Vaja jornada: 52 gols, cosa mai

El Tortosa serà campió el 24 d’abril

vista. Cap dels sis equips primers van perdre. Aldeana i Roquetenc impecables, Ametlla aguan-
ta el liderat amb dignitat, Santa Bàrbara bestial, Batea baixant una mica el pistó, i Perelló, recu-
perant-se. Aquest Roquetenc va de debò per a l'ascens, Ivan Arasa i Bautista van fer entre els
dos set gols. Carlos Gilabert no va sucar, sembla increïble. Van goplejar el Campredo. Fins al
minut 40, en el partit Corbera-Deltebre, el resultat era 1-0. Després va ser un partit de tennis:
6-5. L'equip de Roca porta dues victòries últimes tres jornades i el Deltebre, només 2 en tota
la temporada. El Jesús i Maria B va frenar el a l'Vilalba i va acabar la sequera de tres jornades
sense puntuar. El Móra la Nova segueix invicte al seu feu i va cedir un empat contra un Flix que
segueix en marxa ascendent, només una derrota últimes set jornades. Poc a poc aquest Pere-
lló va a més, últimes cinc jornades només una derrota i d'aquí a quinze dies el derbi contra el lí-
der l’Ametlla. Reguralitat del S. Barbara amb només un partit perdut i els nous fitxatges han do-
nat consistència per aconseguir l'ascens. La Sénia des que no està el mister Òscar ha millorat,
guanyava 0-2 i va acabar empatant al camp d’un Batea que està irregular en els últims set par-
tits, només dues victòries. Mini-crisi a l’Ascó que porta cinc diumenges sense guanyar davant
d'un Aldeana imparable: vuit victòries en els últims nou partits. Bestial l'Olímpic: deu jornades in-
victe. Va empatar davant d'un líder Ametlla que desprès de dues derrotes, ja porta quatre jor-
nades invicte. Segons el seu mister, Marc, "Com és normal, ens esperen en tots els camps amb
molta pressió". 33 gols han rebut Ginestar i Campredó en les tres últimes jornades, equips gai-
rebé sentenciats pel descens. Ànim a tots dos.

TERCERA CATALANA

L’Aldeana no frena. 10 jornades
sense perdre (8 victòries i 2
empats). Trajectòria meteòrica
que l’ha portat a estar a tres punts
de líder. Per tant, va disparat  i,
principalment, fent-ho amb una
bona proposta, per gaudir-ne. I ho
està fent la seua afició. A Ascó,
l’Aldeana va decidir per la via ràpi-
da. Als 18 minuts ja guanyava per
0-3 (Uliaque, Didac i Albert). A la
represa, amb més opcions aldea-
nes, Moya va fer el 0-4. L’Ascó,
amb baixes, s’ha encallat. El pichi-
chi Oriol va marcar l’1-4. 

El Santa va avançar-se amb el 2-
0 (Calafat i Dani). Manel posaria
dins del partit a l’Horta en un
duel obert i competit que el jove
àrbitre no va poder controlar.
Santi, de falta, va marcar el 3-1.
I la suspensió s’origina arran del
4-1, de Dani Porcar. La forma i
l’actitud ‘xulesca’ va provocar
als hortolans. El porter Gallego
va fer una espenta a Dani i allí va
començar la batussa entre uns i
altres. Es va suspendre al 76’.

S BÀRBARA-HORTA 4-1

Olímpic i el líder l’Ametlla van
empatar sense gols. Dos dels
equips en ratxa en la lliga. Primer
temps de domini del líder. Així
també va propiciar-ho l’Olimpic.
Una ocasió per als caleros men-
tre que l’Olímpic, tot i no dominar,
en va tenir dues per poder mar-
car. A la represa, amb els minuts,
l’Olimpic va pressionar amb molta
intensitat. El líder va haver de fer-
se enrera i no va poder tenir pro-
funditat. El partit, en el seu darrer
tram, va trencar-se, amb molt de
ritme. L’Ametlla gairebé no va
arribar mentre que l’Olímpic va
tenir dues opcions, una d’elles de
Sergi que va evitar Gerard, amb
una gran intervenció.

El Roquetenc, amb la victòria con-
tra el Campredó, i els dos darrers
empats del líder, s’ha acostat al
primer lloc, del que ara està a tres
punts. Per tant, referma la candi-
datura per a l’ascens. Contra el
Campredó, el partit ja es va deci-
dir a la primera meitat, amb el 3-
0. A la represa, aviat, el conjunt de
Subi va marcar el quart gol i el
partit no va tenir història.
Destacar el pòquer de gols d’Ivan
Arasa i el hat-tric de Bautista.
Mikel va marcar l’altre gol local.
Martí va fer el del Campredó. 

El Perelló va golejar el Ginestar en
un duel en què els visitants, a
més, es van quedar amb deu al
primer temps. Al descans es va
arribar amb el 3-1, però a la repre-
sa, molt aviat, el quart gol local va
trencar el partit i el Perelló es va
imposar davant d’un Ginestar
entregat. Narcís (2 golassos),
Xixo, Magí, Donoso, Jordi, Eric,
Dani i Oriol van marcar.

PERELLÓ-GINESTAR 9-1

Partit insòlit, dels que fan afició
però dels que agraden poc als
tècnics. I és que cap dels dos
equips va tenir estabilitat defensi-
va. El Corbera es va posar amb
el 2-0, remuntaria el Deltebre
amb el 2-3. Llavors, l’eficàcia
local portaria al 6-3, però el
Deltebre va reduir distàncies i va
fer el 6-5 i si dura el partit uns
minuts més, hagués pogut
empatar. 

CORBERA-DELTEBRE 6-5

Després de quatre jornades, el
filial partidalenc va tornar a guan-
yar. Ho necessitava. I va fer-ho
contra un Vilalba que arribava
enratxat i que també presentava
baixes significatives com la
d’Abdul. Rullo, que està fent una
gran temporada, va marcar l’1-0.
Aleix Franch va fer el 2-0 i John, ja
al final va obtenir el 2-1. 

Derbi apassionant. Andreu, oportú,
va marcar el 0-1. Reaccionaria el
Móra la Nova abans del descans
amb el 2-1, gols de Marc i de
Ruben, després d’una gran jugada
col.lectiva. Aleix, en ratxa, va fer el
3-1 que semblava decidir. Però el
Flix, encoratjat pel seu públic, va
empatar amb gol d’Oleguer i amb
un polèmic d’Andreu Carranza en
què els locals demanaven falta.  

El Batea està patint en els darrers par-
tits, tot i que reacciona i els salva amb
empats. Segueix en la lluita però ara
com a quart. La Sénia va oferir una
bona imatge, amb organització i amb
encert.  Ramon i Ivan Capitan van
marcar el 0-2. A la represa, Alejandro
va posar altre cop, com a l’Ametlla, al
seu equip amb possibilitats. I Enric,
amb una semixilena, va empatar. El
Batea hagués pogut guanyar al final.

Explosió grocinegra Partit de tenis Suspensió al 76

OLÍMPIC-AMETLLA 0-0

Una part per equip
ROQUETENC-CAMPREDÓ 8-1

Més prop del líder

ASCÓ-ALDEANA 1-4

SúperAldeana

J I MARIA B-VILALBA 2-1

Recuperació 

M NOVA-FLIX 3-3

Remuntada i polèmica

BATEA-LA SÉNIA 2-2

Reacció del Batea

-L’Olimpic porta 10 jornades
sense perdre (20 de 30).
L’Aldeana també (26 de 30)

-L’ulldeconenc Juanjo Serrano
ja és el nou entrenador de la

Sénia.
-Oriol Cid, després de dos
anys d’absència per lesió, va
tornar a jugar amb el Perelló.
I, de penal, va marcar. Vicent,
per la seua part, segueix de
baixa, des de l’abril, i es con-
fia que es pugui recuperar de

la lesió al turmell.
-Aquest cap de setmana, hi
haurà descans al futbol 

regional. 

QUARTA CATALANA

El líder Pinell, en un partit travat, va guanyar el Benissanet (3-0)
amb gols d’Anton, Ivan i Reverté. Ara, amb un partit menys, és
més líder. El Catalònia va empatar en el derbi de filials a Roque-
tes. Víctor va fer el 0-1 però Josep Marti, en els darrers minuts,
marcava per al Roquetenc. El Cata no va saber ‘matar’ el partit i
el Roquetenc va reaccionar. La segona plaça s’obre. El Catalònia
descansa en la propera jornada. La Galera, que amb tres gols de
Pau va golejar a Xerta (0-4), l’Arnes, que va empatar Sant Jaume,
el Bot, que està il.lusionat pels darrers resultats i que va guanyar
a Camarles (1-5) i l’Ebre Escola, que va superar el Tivenys (5-1) te-
nen opcions. 

S’obre la segona plaça
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ALCANAR
ALDEANA
AMPOLLA
AMPOSTA
ASCÓ B
AMETLLA
BATEA
CAMARLES
CAMPREDÓ
CORBERA
DELTEBRE
FLIX
GANDESA
GINESTAR
GODALL
HORTA
J CATALÒNIA
J I MARIA
J I MARIA B
LA CAVA
LA SÉNIA
M NOVA
OLIMPIC
PERELLÓ
RAPITENCA
REM BITEM
ROQUETENC
S. BÀRBARA
TORTOSA
ULLDECONA
VILALBA

ELS CRACS DE LA JORNADA 13

ELS TÈCNICS 
DE LA JORNADA: 

6 DELS CRACS: 

GOLEJADORS

LA REGULARITAT DELS NOSTRES EQUIPS: AVUI  TERCERA CATALANA  (3)

ELS CRACS DE LA JORNADA 13

BLANCO
ULIAQUE
SABATÉ
JOAN SABATÉ
FERRAN
GERARD CAÑAGUERAL
ENRIC SUÑÉ
FERRERES
JOSEP MARTÍ
AHMED
CAMARERO
CARRANZA
POL
MARTÍ
ZARAGOZA
GUILLEM
CARLOS FERRERES
SEBAS
ALEIX FRANCH
ROGER
RAMON CENTELLES
ALEIX MARTÍ
SERGI VILA
NARCÍS
ORIOL
ESCRICH
BAUTISTA
LLUÍS
CHILLÓN
ALBERT CASTELL
ALBERT ARRUFAT

JUGADOR

Aldeana
Tortosa
la Cava
Gandesa
Ulldecona
Móra Nova
Roquetenc
Flix
Olímpic
Perelló
Batea
S Bàrbara
Jesús i Maria B
Catalònia
Ametlla
Vilalba
la Sénia
Corbera
Rapitenca
Jesús i Maria A
Amposta
R. Bítem
Alcanar
Deltebre
Ampolla
Godall
Ascó B
Horta
Camarles
Ginestar
Campredó
*Darrers 6 partits

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

16
15
14
13
11
11
11
11
10
10
9
9
9
8
8
8
8
8
7
6
6
6
6
5
4
4
4
4
2
2
0

P

ALCANAR
ALDEANA
AMPOLLA
AMPOSTA
ASCÓ B
AMETLLA
BATEA
CAMARLES
CAMPREDÓ
CORBERA
DELTEBRE
FLIX
GANDESA
GINESTAR
GODALL
HORTA
J CATALÒNIA
J I MARIA
J I MARIA B
LA CAVA
LA SÉNIA
M NOVA
OLIMPIC
PERELLÓ
RAPITENCA
REM BITEM
ROQUETENC
S. BÀRBARA
TORTOSA
ULLDECONA
VILALBA

BLANCO
ULIAQUE
SABATÉ
JOAN SABATÉ
FERRAN
GERARD CAÑAGUERAL
ENRIC SUÑÉ
FERRERES
JOSEP MARTÍ
AHMED
CAMARERO
CARRANZA
POL
MARTÍ
ZARAGOZA
GUILLEM
CARLOS FERRERES
SEBAS
ALEIX FRANCH
ROGER
RAMON CENTELLES
ALEIX MARTÍ
SERGI VILA
NARCÍS
ORIOL
ESCRICH
BAUTISTA
LLUÍS
CHILLÓN
ALBERT CASTELL
ALBERT ARRUFAT

Rafel  Navarro
Gandesa

Jordi Roca
Corbera

Narcís
Perelló

Uliaque
Aldeana

Albert Castell
Ulldecona

Ramon C.
La Sénia

Roger
La Cava

Joan Zaragoza
Godall

Top secret
*Una predicció per al mes d'abril: si l’Ulldecona està salvat i l'Amposta té complicada la

classificació, Sergi Navarro podria agafar l'equip i arribarien amb el, Chimeno, José Ramon
i dos jugadors més.

*Defecte de l'equip de Nando Crespo, la Rapitenca, la toquen massa. En segons quins
moments,  haurien de ser directes i més efectius.

*Povill ha rebut en menys d'un mes dues ofertes: de l'Amposta i del Jesús i Maria.
*Dani Sereno i la directiva de l’Amposta, continua el ‘veto’ cap a la meua persona. S’a-

costa el Nadal i és època de reflexió. Espero que aquesta arribi.

Radiografia del futbol ebrenc
L’EQUIP DE LA SETMANA: JE FLIX

S'esperava més d'aquest
aquest Flix però l’handicap de
jugar en camp contrari li
pesa. No obstant, ull amb la
segona volta; en la lliga pas-
sada, va ser un tsunami. El
pare d'aquest equip és Rius,
el mister. Destacar a Yuri,
incansable; Esteve, desequili-
brant; Dani, sòlid; Carranza,
versàtil, Oleguer, el més llest
de la classe; i Porta, talentós.

Pulsacions de la jornada
*Què li passa al Camarles que 9 setmanes només ha sumat una victòria? A Roda els jugadors quan els
van empatar van ser uns desconeguts. De moment, Bartolo segueix. Va ascendir a l'equip fa dos anys
i el va mantenir la passada categoria, es mereix una oportunitat. A la Canonja segueix Mora, tot espe-
rant fitxatges.
Batussa a S. Bàrbara, va fer Porcar el 4-1 i la seva celebració del gol va ser de provocació, actitud no
molt esportiva i després van haver ‘petons’ a dojo. Batalla campal, trist molt trist. 
Segueix el rècord Guines, cada setmana, de Dilla i de Chimeno marcant gols. El gran misteri: com ho
aconsegueixen fer en cada partit i porten així dos mesos?.
Juanjo Serrano, nou míster de la Sènia. Va entrenar a l’Ulldecona, primer equip, i en fubol base a la Ra-
pitenca i Vinaròs. Com a jugador: Ulldecona, La Sénia, Amposta, Alcanar i Sant Rafel. Li agrada jugar
la pilota, veu bé el futbol, es prepara molt i és molt metòdic. D’entrada, un encert el seu fitxatge.
Poden baixar cinc equips de la provincia de la 1a Catalana, un huracà pel que s’ha d’estar preparat.
Baixarien 9 equips de 2a catalana, una autèntica desfeta.
Diuen que el Barça és el millor club del món. Ho dubto, van deixar la temporada passada baixar al fi-
lial tot i tenir money perquè això no ocorregués i al pas que van aquesta temporada i aquest equip bai-
xarà a Tercera divisió. I a sobre es van carregar, l’altre filial, el Barça C, que estava en categoria nacio-
nal.
Si vols seguir tots els resultats en directe del nostre futbol, visita la pàgina FUTBOL EBRENC.

JUGADOR

Becerra (Amp)
Eric Gràcia (Catl)
Callarisa (Amp)
Taranilla (JiM)
Peke (Rap)
Àngel (Rap)
Guiu (Rap)
Adrian (Vilaseca)
Pau (Catllar)
Alberto (JiM)
Gallego (JiM)
Gustavo (Amp)
Roger (Reddis)
Dominguez (Vila)
Moha (Rapite)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

1A CATALANA
Nº

7
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2

GOLS JUGADOR

Dilla (Gandesa)
Chimeno (Ull)
Chillón (Tortosa)
Miguel (R Bítem)
Adrià (Alc)
Llaberia (LaCava)
Garrido (Cambr)
Teixidó (Cama)
Robert (Ampolla)
Regolf (Cata.)
Jota (R Bítem)
Guille (Ampolla)
Arnau (Tortosa)
Ivan (Alc)
Marcel (Camb)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

2A CATALANA
Nº

16
15
13
12
11
9
9
6
6
5
5
5
5
5
5

GOLS JUGADOR

Agustí (Batea)
De la Torre (SBà)
Roger (Corbera)
Oriol (Ascó)
Sergi (Olimpic)
Aleix (M Nova)
Rullo (Ametlla)
Magí (Perelló)
Marc Garcia (Ald)
Adrià Miró (Ascó)
John (Vilalba)
Joan Porta (Flix)
Robert (Alde)
Rullo (J i Ma)
Froi (Ametlla)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

3A CATALANA
Nº

22
13
13
12
11
10
10
9
8
8
7
7
7
6
6

GOLS

JUGADOR

Samu Addel
Òscar Camarero
Marc Garriga
Edgar Montserrat
Àlex Vizcarro
Alejandro 
Gerard Estorach
Francesc Millan
Jesús Barbera
Micael Dieguez
Arnau Pallarés

33
26
25
19
11
10
9
7
6
5
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

UE DELTEBRE
Nº P.

6

3
2
2

1

1

G. JUGADOR

Jaume Esteve
Yuri Storozhuk
Joan Porta
Dani Hernandez
Andreu Carranza
Edu Usall
Oleguer
Llorenç Peral
Albert Saltor
Andreu Peral
Juanjo Ferrús

44
44
28
15
14
11
9
9
7
4
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

JE FLIX
Nº P.

1
7
1
3

2
3

G.

JUGADOR

Cristian Diaz
Marc Prades
Marc Alegre
Maikel 
Alfons Povill
Ivan Martin
Marc Curto
Victor Bertomeu
Aleix Chavarria
Xavi Bautista
Bonilla

21
19
18
15
14
14
11
10
9
9
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CD ROQUETENC
Nº P.

2
1
4

1

3

1
2
2

G. JUGADOR

De La Torre
Gerard Curto
Saul
Jose M. Pio
Toni Domingo
Jordi Roda
Edgar Esbri
Luís 
Xavier Arasa
Ximo Marti
Miguel

33
32
13
12
12
8
6
5
5
5
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF S. BÀRBARA
Nº P.

13
4
4

1
1

G.

JUGADOR

Xavi Royo
Pinxo
Manel Martínez
Aleix Figueres
Fèlix Chorto
Enric Sentis
Sergi Anguera
Victor Cano
Deryam Alvarez
Rafel Rodríguez
Víctor López

19
17
16
15
13
11
11
10
9
8
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF GINESTAR
Nº P.

2
5

1

1
1

3

G. JUGADOR

Ruben  Barriga
Joan Esmel
Jordi Esmel
Salva Clua
Gerard Alcoverro
Manel Tomàs
Carlos Montesó
Marc Baiges
Guillem Aubanell
Joan Cortiella
Albert Noguera

33
19
16
15
13
12
10
10
8
6
4

FC HORTA
P.

1
1
3

4

2

G. JUGADOR

Sergi Prats
Roger Roig
Agusti Marti
Àlex Franch
Aleix Arques
Jesse
Jordi Rullo
Hristo Garcia
Eliot
Jordi Bertomeu
Juan Cortes

32
25
14
14
12
12
12
10
8
8
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

UE J I MARIA B
NºNº P.

2
1
4

7
1

G.

JUGADOR

Gerard Estrella
Ruben Peinado
Ramon Centelles
Xavi Pomada
Lluís Albiol
Pol
Miquel Fonollosa
Ferran Ventaja
Jordi Escubedo
Xescu
Marc Lleixà

38
28
18
12
11
10
9
9
7
7
5

CF LA SÉNIA
P.

6

1

5

2

G.

Àlex Clua
Narcís Miró
Aleix Marti
Genis Pena
Jordi Roca
Ruben Barceló
Jacob Papaseit
Ferran Argilaga
Lucas
Jordan Alvarez
Àlex Robles

41
41
27
19
12
12
10
9
8
5
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

C AT MÓRA NOVA
NºNº P. G. JUGADORJUGADOR

Sergi Vila
Pau Muñoz
Dani Calvo
Jaume Soriano
Ernest Rosell
Johan Pérez
Joaquin Vila
David Ferré
Ignasi Vernet
Jordi José Moya
Marc Castellví

40
32
31
28
19
15
13
5
4
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

OLÍMPIC
Nº P.

11
2
1
4
1
1

2
4

4
10
2

2

1

G.

JUGADOR

Ahmed Abou
Roger Vidal
Lachem Oudadi
Kazu
Òscar Colat
Amado Clotet
Gerard Moreno
Lluís  Castelló
Òscar Gilabert
Jordi Julià
Abdhe

34
30
24
23
15
14
11
10
9
6
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF CORBERA
Nº P.

1
12
1
1

4

1

G.

JUGADOR

Xixo
Eric Barberà
Magí Andreu
Narcís Franch
Didac Subirats
Arnau Pedreny
Marc Andreu
Jorge Donoso
Dani Robles
Eric Brull
Marc Toledo

36
27
26
22
15
13
10
10
10
7
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CE PERELLÓ
Nº P.

4
1
9
3
1
3

1
3

1

G.



DIVENDRES 4
DE DESEMBRE

DE 201518

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
ESPORTS

«»

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte (12-12)
l’Ametlla-Perelló

M Nova-Roquetenc
Campredó-Cobera

diumenge 
Aldeana-Batea

Vilalba-S Bàrbara
Horta-Ascó
Ginestar-Flix

la Sénia-Olimpic
Deltebre-J i Maria

RESULTATS

13a jornada, Tercera catalana  

Roquetenc-Campredó 8-1

Corbera-Deltebre 6-5

Móra Nova-Flix 3-3

J i Maria-Vilalba 2-1

S Bàrbara-Horta    4-1 (sus 76)

Perelló-Ginestar 9-1

Batea-la Sénia 2-2

Ascó-Aldeana 1-4

Olimpic-Ametlla 0-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. L’Ametlla 13 27 15 29

2. Aldeana 13 33 17 26

3. Roquetenc 13 29 13 26

4. Batea 13 40 23 24

5. S Bàrbara 12 35 22 23

6. Perelló 13 27 14 23

7. Olimpic 13 29 21 20

8. M Nova 13 26 23 20

9. Corbera 13 26 24 18

10. Vilalba 13 18 16 18

11. J i Maria 13 21 29 16

12. la Sénia 13 18 17 15

13. Flix 13 20 22 15

14. Ascó 13 27 31 15

15. Deltebre 13 21 27 11

16. Horta 12 11 26 10

17. Ginestar 13 16 49 6

18. Campredó 13 15 50 4

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

diumenge 
Canonja-la Cava

Torreforta-Catalònia
Camarles-Hospitalet

Godall-Valls
Alcanar-Roda

R Bítem-Cambrils
Ampolla-Gandesa

Riera-Tortosa
R Bonavista-Ulldecona

RESULTATS

13a jornada, Segona catalana

Cambrils-Alcanar 3-1

Catalònia-Canonja 2-0

la Cava-Ampolla 4-1

Hospitalet-Torreforta 2-1

Ulldecona-Godall 1-1

Gandesa-la Riera 3-0

Valls-R. Bítem 3-0

Roda Berà-Camarles 3-2

Tortosa-R Bonavista 5-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Tortosa 13 34 14 30

2. Gandesa 13 32 11 28

3. Cambrils 13 31 12 25

4. la Cava 13 28 18 23

5. Ulldecona 13 23 17 23

6. la Riera 13 22 17 22

7. R Bítem 13 23 19 19

8. Valls 13 22 22 19

9. Catalònia 13 16 17 18

10. Roda Berà 13 19 24 16

11. R Bonavista 13 22 22 15

12. Alcanar 13 28 30 15

13. Camarles 13 18 24 15

14. Hospitalet 13 13 23 14

15. Ampolla 13 18 31 14

16. Torreforta 13 16 20 13

17. Canonja 13 7 24 6

18. Godall 13 10 37 6

Segona catalana

Els
resultats
de la

jornada

L’Ascó guanya al camp del
Sant Andreu (0-1) i trenca
la dinàmica negativa de les

anteriors sis jornades.

Punt d’inflexió
PRÒXIMA JORNADA 
Morell-Cerdanyola
Santfeliuenc-Prat

Vilafranca-S Andreu
Ascó-Muntanyesa (diu 13, 12 h)

Figueres-Sabadell
Gavà-Rubí

Masnou-Manlleu
Júpiter-Europa

Granollers-Terrassa
Palamós-Peralada

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Prat 16 9 6 1 29 12 33
2. Sabadell 16 8 5 3 23 10 29
3. Granollers 16 7 5 4 23 18 26
4. Muntanyesa 16 8 2 6 20 17 26
5. Gavà 16 6 7 3 22 16 25
6. Júpiter 16 7 4 5 24 19 25
7. Terrassa 16 8 1 7 20 26 25
8. Manlleu 16 7 2 7 17 17 23
9. Vilafranca 16 6 5 5 26 28 23
10. Figueres 16 5 7 4 20 13 22
11. S Andreu 16 6 3 7 20 20 21
12. Ascó 16 6 3 7 16 20 21
13. Europa 16 4 7 5 18 14 19
14. Rubí 16 5 4 7 17 26 19
15. Palamós 16 4 6 6 20 27 18
16. Cerdanyola 16 4 5 7 19 24 17
17. Santfeliuenc 16 4 5 7 19 24 17
18. Morell 16 5 2 9 15 26 17
19. Peralada 16 2 8 6 18 21 14
20. Masnou 16 3 5 8 15 24 14

Tercera divisió RESULTATS
16a jornada, Tercera divisió

Granollers-Morell 2-0
Rubí-Figueres 2-1
Muntanye.-Cerdanyola 1-0
Europa-Palamós 2-1
Prat-Júpiter 1-0
Manlleu-Gavà 3-1
Peralada-Masnou 1-1
Terrassa-Santfeliuenc 3-0
Sabadell-Vilafranca 2-1
S Andreu-Ascó 0-1

PRÒXIMA JORNADA 
Torredembarra-Terrassa

Viladecans-J i Maria (diu13,12h)
V Alegre-Vilanova
S lldefons-Reddis

Rapitenca-Santboià (diu 13,
12h)

Lleida-Vilaseca
Balaguer-Amposta

Suburense-Castelldefels
Igualada-Catllar

RESULTATS

13a jornada, Primera catalana

Reddis-Torredembarra 1-0

Terrassa-V Alegre 1-1

J i Maria-Balaguer 1-1

Santboià-S Ildefons 2-2

Castelldefels-Lleida 3-1

Catllar-Suburense 2-5

Vilaseca-Rapitenca 3-0

Vilanova-Viladecans 3-0

Amposta-Igualada 0-1

Primera catalana

Una acció del partit Sant Andreu-Ascó, de diumenge  passat. 
IRIS SOLÀ

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Castelldefels 13 27 16 25

2. Igualada 13 21 10 25

3. Suburense 13 26 17 24

4. Santboià 13 23 12 22

5. Terrassa 13 16 13 22

6. Balaguer 13 15 12 22

7. Vilanova 13 21 12 21

8. Vilaseca 13 20 14 21

9. Rapitenca 13 21 18 21

10. Lleida 13 21 20 20

11. J i Maria 13 17 15 19

12. Viladecans 13 16 20 19

13. V Alegre 13 21 24 18

14. S Ildefons 13 25 20 15

15. Amposta 13 17 29 13

16. Reddis 13 11 28 7

17. Catllar 13 13 31 5

18. Torredembarra 13 5 25 3

PRÒXIMA JORNADA

dissabte (12-12) 

Tivenys-S Jaume

Arnes-Camarles

diumenge 

la Galera-Ebre Escola

Benissanet-Roquetenc

Bot-Pinell

Amposta-Xerta

RESULTATS

9a jornada 4a catalana 

Ebre E-Tivenys   5-1

Roquetenc-Catalònia  1-1

St. Jaume-Arnes     0-0

Xerta-la Galera     0-4

Pinell-Benissanet  3-0

Camarles-Bot 1-5

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF  GC   P

1. Pinell 22 4 22

2. Catalònia 23 11 20

3. la Galera 21 12 15

4. Arnes 20 14 15

5. Bot 23 17 14

6. Ebre E 19 18 13

7. Tivenys 19 19 11

8. S Jaume 10 13 11

9. Amposta 7 11 11

10. Roquetenc 11 12 10

11. Camarles 13 24 4

12. Xerta 11 30 4

13. Benissanet 9 23 2

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
12-12)

Porqueres-Santpedor

Molins-Sabadell

Pardinyes-S Eugenia

At Prat-S Pere

S Andreu-Tortosa E

Fontsanta-S Gabriel

C Clar-PB Lloret

F Júpiter-Guineueta

RESULTATS

11a jornada 

Tortosa E-Molins     1-1

Santpedor-F Júpiter   1-1

S Gabriel-Pardinyes    4-2

Sabadell-Fontsanta   1-2

Guineueta-At Prat    1-5

S Pere-C Clar     5-1

S Eugenia-Porqueres  1-3

PB Lloret-S Andreu     3-4

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. S Gabriel 40 11 30

2. Sabadell 31 6 28

3. Molins 30 12 26

4. S Pere 41 11 25

5. At Prat 34 13 19

6. Tortosa E 28 24 17

7. Guineueta 21 23 16

8. Fontsanta 19 20 15

9. S Andreu 21 23 15

10. C Clar 32 25 14

11. Porqueres 25 26 13

12. Pardinyes 21 25 13

13. S Eugenia 15 30 8

14. Santpedor 13 41 7

15. F Júpiter 10 44 5

16. PB Lloret 11 58 1 

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA 

Ginestar-J i Maria

Tortosa E-S Jaume

Aldeana-Gandesa

Alcanar B-Rem Bítem

Horta-Alcanar A

S Bàrbara-Olimpic

la Cava-Ulldecona

RESULTATS 

8a jornada

Gandesa-Ginestar 6-2

J i Maria-S Bàrbara  0-6

R Bítem-Olimpic   5-3

Tortosa E-Alcanar B    3-3

S Jaume-la Cava     0-6

Ulldecona-Horta   4-2

Alcanar A-Aldeana      10-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Alcanar A 68     8    24

2. la Cava 40 10    21

3. S Bàrbara 29 18    18

4. Ulldecona 24 24    15

5. Tortosa E 24 15    14

6. Alcanar B 36 23    13

7. Horta 20 23    12

8. Olimpic 28 34    12

9. Rem Bítem 19 33    11

10. Aldeana 20 27      7

11. J i Maria 11 37      6

12. Ginestar 18 29      4

13. Gandesa 18 37      4

14. S Jaume 2 39      0

Femení 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA 

Aldeana-Roquetenc

Rapitenca-Vinaròs

Tortosa-Perelló

Catalònia-la Sénia

J i Maria-Canareu

Ametlla-Amposta

RESULTATS

7a jornada 

Roquetenc-Alcanar  2-3

Tortosa-J i Maria   4-2

Canareu-Catalònia  0-1

Amposta-Perelló  7-0

la Sénia-Rapitenca    1-7

Vinaròs-Aldeana          0-6

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC   P

1.Aldeana 40 8 18

2. Rapitenca 31 12      18

3. Amposta 21 9   15

4. Vinaròs 19 12   15

5. Catalònia 21 25   12

6. Alcanar 19 14   10

7. la Sénia 15 31   10

8. Roquetenc 13 8   9

9. Tortosa 15 15   6

10. J i Maria 12 16   6

11. Canareu 3 9   4

12. Perelló 5 20   1

13. Ametlla 5 40      0

Veterans
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Albert Torres, el juga-
dor més veterà d'a-
quest club, 28 anys
porta sent fidel als
seus colors, només
ha jugat en aquest
equip, en totes les
categories, des del
futbol base a la
Primera Catalana i
sempre amb la matei-
xa estima i sentiment.
Albert representa
com a jugador a una
família que viu entre-
gada a Jesús i Maria i
a la UD Jesús i Maria.
Més de 50 anys de
dedicació i fidelitat a
un escut. 
Pregunta: Una persona
important en la teva
vida?
Resposta: El meu pare,
que va ser jugador,
també entrenador i a
més va fer una gran
tasca en el futbol base.
És el referent familiar i la
persona que ha viscut i
viu amb ple sentiment la
UD Jesús i Maria. Ningú
s’ho pot imaginar el que
ha patit i com s’ha entre-
gat. Els fills hem seguit
els seus passos i també
estem entregats.
Donem la vida per la UD
Jesús i Maria. Ho és tot
per nosaltres.
P: Família futbolera.
R: Els quatre germans
hem jugat a futbol, al
Jesús i Maria.   David s’ho
va deixar per lesió, i
Jordi i José Maria van
jugar fins fa unes tempo-
rades quan també van
decidir plegar. 
P: Tu jugaves de davan-
ter?. 
R: Si, fins arribar a la
categoria de cadet quan
Arasa, l’entrenador que
tenia, em va posar de
central. Em va fer un
jugador més valent. Vaig
estar un any jugant  en

el cadet i ho alternava
amb el juvenil i jugar en
els dos equips em va fer
més jugador.  
P: Debutes en el primer
equip?.
R: En un partit a Godall,
el meu pare em va fer
debutar als 17 anys.
Posteriorment, Rubiales
ja em va fer jugar al pri-
mer equip d'una manera
més continuada.
P: Jugar sempre al J. i
Maria, ha pogut ser un
obstacle en altres anys
per poder jugar més
amunt?.
R: Podria ser, però
també amb els anys,
amb el J. i Maria, he
jugat fins a Primera
catalana. No obstant, he
de dir que els colors els
he portat sempre dins,
tot sentiment cap a un
club. I això ha fet que
quan estàvem a Segona
regional, mai he volgut
marxar quan tenia
opcions per fer-ho a
categories superiors. 
P: Quina diferència hi ha
entre la Cava i el J. i
Maria?.
R: Per dir-ho d’alguna
manera, amb un simil,
ells sempre han estat
com el Madrid i nosal-
tres com l'At. de Madrid.
Però en els darrers anys
ha canviat la dinàmica i
ara som nosaltres els
que estem per sobre.
Ha canviat la història.   
P: Jugant, es diu que
ets noble com a defen-
sa?.
R: Jo penso que sí. Es
el meu caràcter també,
dins i fora del camp. 
P: Els jugadors més
antics sou Sebas i tu?. 
R: Sí. Sebas, a més de
sentir també els colors,
és un jugador bestial. I
una gran persona. 
P: Fa pocs anys el J. i

Maria estava a la 3a
catalana, avui està el
filial?.
R: Era impossible pen-
sar que estaríem a
Primera catalana però el
més important d'aquest
club és el planter que té,
cuidat des de fa molts
anys i això ens fa mes
grans. I s’ha de valorar
el que té el club amb
tots els jugadors i un
equip a Primera i un filial
a Tercera. Penso que
som uns referents.
P: El teu germà David
ha estat un talismà al
club com a entrenador i
com a secretari tècnic?
R: Si, realment ha fet
una gran feina, per l’esti-
ma que té al club, com
la tenim tota la familia.
També cal destacar la
implicació del president
Òscar Ròdenes, peça
clau en la progressió
dels darrers anys. 
Pel que respecta al
David tècnic, he de dir
que en ser germà meu
sempre m’ha exigit molt
més. És molt motivador,
un autèntic psicòleg.
Sap traure rendiment a
cada jugador. Ens ha
ajudat molt.  
P: Una altra persona
important en l’apartat
tècnic és José Mari.
R: És mes tímid. però
també un gran home de
club, gran persona i
molt implicat. Ha apor-
tat molt i sempre amb
ganes d’ajudar. Es molt
sacrificat. Cal dir que
s'aixeca molts dies a les
cinc del matí per anar a
córrer, és un fanàtic de
les maratons.
P: Ha arribat un nou mís-
ter, Àngel Garcia?
R: Seriós, treballador,
metòdic, un professio-
nal.  
P: També exerceixes

d'entrenador?.
R: Si, he estat al cadet i
a l’aleví. M’agrada tot i
que no és fàcil. Quan els
joves acaben de juvenil
ja tots volen ser titulars i
en el futbol s'ha de tenir
paciència i no n'hi ha.  
P: Quants anys et que-
den de futbol?.
R: No sé. Admeto que la
temporada passada es
va fer molt llarga. Tinc
34 anys i costa més
recuperar-se. I a
Primera catalana, la pilo-
ta córre el doble....no
obstant, he de dir que
és la meua passió. I que
quan el filial té baixes o
puc fer falta, jugo amb
ells.
P: Tu ets pioner dels
famosos sopars?.
R: (jaja...) ens ho pas-
sem molt bé després de
l'entrenament, una cer-
vesa i un bon àpat amb
arròs amb ànec, gale-
res, musclos, ostres...
molts jugadors volen
venir aquí perquè els
mimem i a més és un
club seriós amb el paga-
ment. Som una família. 

P: Amb tant de menjar,
a veure si us poseu
dolents...
R: (jaja). Només va ser
un cop amb una maris-
cada; ens vam posar
dolents i diumenge tení-
em un partit contra el el
Valls, no vam entrenar
en tota la setmana però
vam guanyar...
P: Si un nen se t'acosta
i et diu, ‘si us plau
dóna'm cinc consells
per a ser bon futbolista’.
Quins serien?
R: Constància, treball,
respecte amb els com-
panys, bona actitud i
molta paciència.
P: Veure un partit de la
Cava i Jesús i Maria amb
mil espectadors és un
espectacle?
R: És el màxim. I hem
d’estar orgullosos de la
rivalitat sana que ha
hagut en els darrers der-
bis que hem disputat. A
mi, m’agafaven rampes
d’emoció de veure tanta
gent i de jugar un partit
tan bonic.  
P: Els homes, només
parlem de futbol i

dones?
R: I de política i hauríem
de parlar de coses mes
importants. Hi ha gent
que ho està passant
molt malament, i hau-
riem de mirar d’ajudar-
nos més entre tots.
P: Què és el que t’ha
aportat més el futbol?.
R: Amics, vas a Tortosa
o Amposta i, gràcies al
futbol, coneixes molta
gent.
P: Un defecte?.
R: Jo sóc massa exi-
gent amb mi mateix, ho
visc massa, potser si
jugués en un altre equip,
no em passaria. Porto al
J. i Maria des dels sis
anys. Ja he dit que sóc
noble però també molt
nerviós, ho visc massa i
això de vegades no és
bo. 
P: Qui és més nerviós,
el teu germà David
Torres o tu?.
R: Els dos. 
P: Com portes el pos-
partit?.
R: Uf!...fins a la una de
la nit, no pego ull.
P: Sempre hi ha molt

bon ambient al vesti-
dor?.
R: Quan vam ascendir a
Segona catalana, gran
part de jugadors anà-
vem a esquiar i fèiem
viatges junts. Érem una
família. Erem una pinya i
aquesta fou la clau.
P: A quin jugador et
sembles?.
R: A mi, m’encanta
Pujol. Per tot. A ell em
vull semblar. 
P: Què sents quan
perds?.
R: Decepció, ràbia.
P: Alguna anècdota d'un
àrbitre?
R: Sikota va arribar una
hora tard; va fer cap al
camp del Jesús
Catalònia enlloc de
Jesús i Maria.
P: Un vici?
R: Anar a prendre cafè
amb els amics i jugar a
guinyot.
P: Slogan de la vida?
R: Passe el que passe,
no hi ha res impossible.
P: Què demanes a la
vida?
R: Molta salut. Els
diners van i venen. Molta
gent té diners i no té
salut. 
P: Ets feliç?
R: Sí, i molt. I no sóc
milionari. 

A la foto, la família Torres:
David, José Maria (el pare) i
Jordi. Ajupits: Josep Maria i
Albert.

By: Joaquin Celma

XX
FOTO CELMA

AVUI: ALBERT TORRES, JUGADOR DE LA UD JESÚS I MARIA

PROPERA SETMANA: 

MARC ALEGRE

27 «La UD Jesús i Maria ho és tot per nosaltres»
UNA FAMILIA ENTREGADA A UN CLUB

El jugador del Roquetenc, Josep Otero, el gran capità, nét de l’ànima mater del futbol tortosí, el Sr. Josep Otero, porta 11 temporades en aquest club i no ha marcat ni un gol. Que
el posin de davanter centre!// Jacob Papaseit es retira per aquesta temporada. Potser la propera es podria incorporar. Un mestre. Va militar al futbol base de l’Olímpic, Lleida i Gra-
nollers, amateur del Nàstic, Tortosa i Alcanyís a Tercera divisió, Sant Jaume, Pobla de Mafumet a 1a. catalana, Roda de Berà a Preferent, Gandesa, Olímpic, Flix i Móra la Nova// Ivan
Arasa (4) i Bautista (3) van fer set dels vuit gols del Roquetenc, dissabte// Juanjo Serrano, nou entrenador de la Sénia// El CD Tortosa va fer la presentació dels planters diumenge. 

Protagonistes de la setmana
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Kiko Vallespí (equip Ebre
Mushing) va ampliar el seu
palmarès en el Campionat
d'Espanya sobre terra dispu-
tat a Covarrubias (Burgos), on
va guanyar en la categoria de
quatre gossos i va ser quart
en la de vuit.  Sobre el resul-
tat a l'Estatal, Vallespí comen-
ta que «el balanç és positiu,
perquè hem tornat a guanyar
un títol que fa dos anys que
no guanyàvem, perquè no
participàvem per diferents
raons». El musher de la capi-
tal del Baix Ebre segueix dient
que «en quatre gossos, el pri-
mer dia, vam acabar segons, a prop del primer, i en la segona jornada ho vam donar tot i finalment
vam poder guanyar». En vuit gossos, l’ebrenc va ser quart i no va tenir sort: «havíem de creuar una
carretera nacional, i únicament estava marcat per un cotxe de la Guàrdia Civil. Els gossos van mar-
xar carretera avall per una gran costa, i vam perdre molt de temps; després d'aquesta situació, van
tallar la carretera amb tanques».

Kiko Vallespí, campió d’Espanya altre cop
MUSHINGLES VINYES DEL CONVENT CB CANTAIRES TORTOSA. (89-83)

El sènior masculí, va anar al camp del Manresa. 2-3 en parcials (25-23, 19-25, 25-21, 23-25 i
11-15). Per altra banda, l'equip sènior femení, es va desplaçar al camp de l'Igualada. 3-1 els
sets van estar del tot ajustats (25-21, 25-19, 20-25 i 25-21). El juvenil i cadet masculí, van anar
al camp de l'Institut Anna Gironella (Barcelona). Aquests dos equips van perdre. El resultat del
juvenil va ser 3-1 amb parcials (25-15, 23-25, 25-23 i 25-20). El de l'equip cadet va ser 3-0 en
parcials (25-14, 25-23 i 25-17). El juvenil i cadet femení, van guanyar contra el C.V.Begues per
1-3 els dos equips. Els parcials del juvenil van ser (9-25, 8-25, 25-22 i 13-25) i el de les cadets
(21-25, 25-22, 18-25 i 21-25).

Tots els partits es van jugar fora
C VOLEI ROQUETES

Saber patir per a guanyar
Un endollat S.E. Sant Medir A
va posar el Les Vinyes del
Convent CB Cantaires contra
les cordes, fent mossegar la
pols amb el seu joc exterior i
penetracions de caràcter,
sumat a la intensitat defensiva
i convicció en el seu joc. Però
Les Vinyes del Convent C. B
cantaires mai dóna un partit
per perdut.
El partit va començar amb un
desavantatge de 5 punts, 12-
17, al primers quart, seguit
per un segon quart sens dubte
penós, amb un 18-26. Al des-
cans es van ajustar les idees i
l’equip roig va sortir convençut
que el camí mostrat no era el
que necessitava, i aconseguint
la major puntuació a primera
catalana 89-83. Amb determi-
nació va guanyar el tercer
quarts 27-17, i acabant el
darrer quart amb un suprem

32 a 23. L’equip van saber ser
pacient i retrobar-se amb
encert exterior i transicions
ràpides. Ara ve una setmana
de descans, amb la feina feta,
però conscients que cal millo-
rar la defensa i estar en activi-
tat des del primer minut, i amb
regularitat.
A l’equip van aportar: David
King 17, Luc Archimede 16,
Miki Novovic 15, Kiliam Riverol
11, Sandy Jr 10, Dani
Valldeperez 6, Stefano Coari
4, Sergi Domènech 4, Xavi
Fortuño 3, Ivan Pitarch 3 i
Sergi Galera.
Per un altre costat, l’Also
Casals Instal·lacions Sot 2 va
perder enfront al líder del
grup,el Bàsquet Teresianes per
63-75. El Júnior Masc. va per-
dre en el seu desplaçament a
Olesa per un abultat 88-40
enfront al CB Nou Olesa. Demà

Dimarts passat, e CB
Cantaires Tortosa va visitar el
centre d'APASA -Amposta- on
va celebrar una Jornada de
Bàsquet. A la jornada van
assistir els jugadors del sènior
masculí i l'equip tècnic del CB
Cantaires Tortosa, coordinats
per el responsable de l'Escola
de Bàsquet, José Antonio
Fornós.

A ROQUETES

El Club Handbol Amposta va empatar (23-23) a la pista del Lleidatana que entrena Miros Vujacinovic.
Un partit molt igualat en el que al primer temps les ampostines van anar molts minuts per davant, tot
i que amb poc avantatge. No van poder distanciar-se. El conjunt lleidatà va anar poques vegades per
davant, i quan va fer-ho fou per la superioritat numèrica que va tenir. A la represa, la dinàmica va ser
la mateixa. Diverses decisions arbitrals van complicar a l’Amposta i les de la Terra Ferma van aprofi-
tar-les per posar-se per davant. Però una reacció efectiva de l’Amposta amb un 0-4 va donar avantat-
ge, fins que es va arribar al moment determinant quan amb el 22-23 i, a falta de segons, una pèrdua
de pilota visitant va generar una contra i el gol de l’empat. Un gol polèmic perquè es va considerar
que era fora de temps. 

El pavelló de Roquetes va acollir l’acte de cloenda de la tempora-
da, organitzat pel Trail Roquetes i en el que es van lliurar els pre-
mis al circuit. Els guanyadrs absoluts foren Albert Giné i Sandra
Burgués (Trail Roquetes). Jordi Bort, president del circuit, a Canal
TE, va fer un bon balanç, valorant que no han hagut lesions i que
tot plegat ha estat un nou èxit gràcies al treball de tota la gent que
hi està darrera i que “permet que el circuit sigui un referen”. El pro-
per ja s’ha presentat i tindrà 23 proves, 21 puntuables. La compe-
tició ja començarà el dia 10 de gener a Campredó i tindrà un punt
i seguit a Benifallet (24) acabant-se a Horta el dia 20 de novembre.
Bort va informar que està en estudi la possibilitat futura de poder
reduir les curses puntuables i, d’aquesta forma, poder fer un cir-
cuit encara més competitiu amb l’opció de que arribin corredors
d’altres indrets que, amb el format actual, no poden assistir però
que potser amb menys curses, si que podrien fer-ho. Això no vol-
dria dir que es perdrien curses, “ni molt menys” simplement que
es faria una rotació d’any en any, combinant les puntuables. “No
obstant, és un tema que s’ha de parlar en assemblea i que a hores
d’ara només és un plantejament”. Foto: Antolí Ortiz /Trail Roquetes

Club Handbol Amposta. Empat amb polèmica a Lleida

Cloenda de la temporada del
circuit de curses de muntanya

A la setena jornada d'handbol
Primera Catalana sènior feme-
nina, grup A, que integra un
total de vuit equips de la provín-
cia i resta de Catalunya, l'HC
Perelló continua líder invicte
després d'aconseguir la victò-
ria a casa aquest diumenge
passat contra el CH
Santpedor, per 29-17. 

Líder invicte
HANDBOL PERELLÓ. L’INFANTIL FEMENÍ VA GUANYAR EL CASTELLDEFELS 18-11

HANDBOL

Infantil Femení. C.E. Tortosa, 22 (10) - H. Cooperativa Sant Boi, 24 (13). Algun dia havien de perdre, i va
ser a la 9ª jornada. Tot i que el partit va ser a fases més o menys igualat, les va superar un equip ordenat
i molt consistent que en honor a la veritat va ser un just vencedor. 
Infantil Masculí: C.H. Sant Llorenç – Sant Feliu de Llobregat “B”, 16 - C.E. Tortosa, 24
Cadet  Femení: C.E. Tortosa, 41 (16) - H. Ripollet 18 (14). A l’equip cadet femení li va costar doblegar al
seu rival a la primera part, oscil·lant les diferències al marcador entre 1 i 2 gols al seu favor.
Cadet  Masculí
C.E.H. Vendrell SDE 36 - C.E. Tortosa 28
Juvenil Masculí. H. Banyoles, 26 - C.E. Tortosa 30
Sènior Femení. H. Gavà 17 (10) - C.E. Tortosa 22 (10)
Partit dominat per les sèniors del CE Tortosa durant bona part dels primers 30 minuts, però, tot i això van
quedar empatades al descans.  A l'inici de la segona meitat, les tortosines, van continuar dominant i van
poder finalitzar-lo amb victòria. El sènior femení d’Handbol d’Ascó, per la seua banda, també va
guanyar, l’OAR Gràcia Sabadell per 22-12.
Sènior Masculí “B”. C.E. Tortosa 29 (12) - H. Sant Joan Despí “C” 24 (11). L'equip de Sant Joan Despí va
començar per davant al marcador  2-3 gols amunt durant els primers instants de partit. Unes bones
accions defensives van poder capgirar el marcador aconseguint finalitzar la 1ª part amb 1 gol d’avantat-
ge. Finalment acaba el partit amb una renda de 5 gols, aconseguint la 5ª victòria consecutiva.
Sènior Masculí “A”
A.E. Aula 28 (14)  C.E. Tortosa29 (14) Gran victòria amb molt d'ofici a la pista de l’AE Aula.

Centre d’Esports Tortosa
EN UN MINUT

*Resultats Futbol Sala
Soterrani-Dertochip, 8-5
Toscà-FVJ, 2-3
* L’AEFS Baix Ebre informa
que s’està preparant una
possible lliga de futbol sala a
tota la comarca.
Començaria al febrer.
Interessats: 626211842 
*El Club de Tir Montsià, cam-
pió de Catalunya per equips
en pistola. Josep Millan, ter-
cer en individual, a Mollet.
*La Sala Esgrima d’Amposta
va estar ben representada en
la selecció espanyola que va
competir a Bratislava i que va
acabar en catorzè lloc. Àngel
Fabregat, Eugeni Gavaldà i
Marc Andreu van formar part
del combinat estatal.
*Sònia Franquet, tiradora
d’Ascó, va acabar en vuitena
posició en la segona jornada
de l’Open Internacional d’Aire
comprimit, a Hongria.
*El diumenge es va celebrar
a Banyoles una prova de pro-
moció en la que els remers
ebrencs van assolir diversos
podis. 
(informació Diari de Tarragona).

Més
poliesportiu
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«Per a tots els gustos»

Avui: Chop suey de pollastre 

Maridatge
Vi negre roure criança temperatura 16º

MÉS EBRE RECOMANA

Els noodles (fideus) són originaris de la Xina, on van aparèixer cap al 5000 AC . Des d'allí es va
estendre el seu consum cap a altres països asiàtics. Actualment la seva popularitat ha traspassat

les fronteres sent cada dia més apreciats a tot el món. 

EL WOK
És un estil de paella arrodonida, profunda i bombada en el fons, amb nanses, que pot acompanyar-
se d' una tapa i una reixeta. Sol ser de ferro, acer (convencional i inoxidable) o alumini, sent els
millors els de ferro o acer, ja que tenen la propietat de conservar millor la calor i distribuir unifor-
mement. Encara que hi ha woks de diverses mides, els més utilitzats per a ús particular tenen un

diàmetre de 25 a 35 cm i uns 10 cm de profunditat.

INGREDIENTS:
• 500 grs. de pit de pollastre.
• 3 cebes de figueres.
• 3 dents d’all.
• Gengibre de la mida de dues dents d’all aprox.
• 50 grs. de col.
• 2 tomàquets madurs.
• 3 pebrots verds.
• 400 grs. de pasta Noodles.
• Oli de sèsam.
• Un grapat de sèsam.
• Salsa de soja.
• Oli d’oliva.
• Sal i pebre.

PREPARACIÓ:
• Posem dues cullerades soperes d’oli de sèsam, n’hi afe-

gim dues més de salsa de soja (podem posar-ne més), sal
i pebre i ho barregem, juntament amb un grapat de llavors
de sèsam. Amb aquests ingredients,  marinarem el pollas-
tre. Tallem el pollastre en tires fines i les posem a marinar
(mín. una horeta). Piquem bé l’all i el gengibre i ho posem
a dins del wok amb oli d’oliva a foc baix. Afegim la ceba ta-
llada en juliana i seguidament hi afegim els pebrots. Quan
el sofregit comenci a estar al punt hi afegirem els tomà-
quets tallats ben fins i la col també picadeta. Quan el sofre-
git estigui el retirem. Afegim el pollastre al Wok i el daurem
(sense el líquid del marinat). Quan estigui hi afegim el sofre-
git i ho barregem. Bullim els noodles 2-3 minuts amb abun-
dant aigua. Quan estiguin els afegim al Wok, barregem 5
minutets a foc baix amb la barreja del marinat i ja ho po-
dem servir.
Notes: No queda gens malament afegir-hi alguns pipetes
de guindilla.  
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Alerta: Avís per neu i vent.

Estat del cel
Predomini del cel serè o poc ennuvolat en general, amb l'arribada de núvols alts per
l'oest del territori. A més, hi haurà núvols baixos al quadrant nord-est que deixaran
el cel molt ennuvolat, així com en altres indrets de la meitat nord del litoral.

Precipitacions
No s'esperen precipitacions.

Temperatures
Seran similars en conjunt.

Visibilitat
La visibilitat serà bona en general, tret de punts del nord-est on serà regular o dolenta
per la presència de boirines i alguns bancs de boira. A més, durant la nit la boira rea-
pareixerà a punts del pla de Lleida i la visibilitat quedarà regular o dolenta.

Vent
Vent fluix i de direcció variable a l'interior. Al litoral bufarà vent de component sud fluix
fins al vespre; a partir de llavors s'establirà el terral fluix a tot el sector.

El temps. Previsió

MATÍ

SOL

TARDA

SOL NÚVOLS ALTS

TEMPERATURES

Màxima Mínima

16º 4°

Farmàcies de guàrdia.

Ferreres Gimeno, Manuel  

Av. de Catalunya, 2     (Deltebre)    977489918

Aytés Meneses, Agustí 

Cala Joanet, nº6 (L'Ametlla de Mar) 977493493/617024123

Barreda - Sorli , CB

Av. Generalitat, 87   (Tortosa)    977448106

Delgado Boix, Jordi     

Generalitat, 17 (Alcanar)     

Vergés Alonso, Imelda      

Avda. de la Rapita.79     (Amposta)       977707332

Lluís, Laura - Noe, Aida                     

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Mestre Bellaubi, M. José  

Mig, 17 (La Sénia) 977713233/676827077                                                           

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’interès

CARTELLERA CINES

Amposta. Cinemes Amposta 

Telèfon 977 703 811

www.cineciudad.com

8 APELLIDOS CATALANES
divendres 4: 18.10 – 19.10 – 20.20 –
21.20 – 22.30 – 23.30 – 00.35
ds,dg,dl: 16.00 – 17.00 – 18.10 –
19.10 – 20.20 – 21.20 – 22.30 –
23.30 – 00.35
dm: 16.00 – 17.00 – 18.10 – 19.10 –
20.20 – 21.20 – 22.30
dc,dj: 18.10 – 19.10 – 20.20 – 21.20
– 22.30

EL CLAN
divendres 4,ds,dg,dl,dm,dc,dj: 18.00

TRUMAN
divendres 4,ds,dg,dl,dm,dc,dj: 18.00

KRAMPUS, MALDITA NAVIDAD
divendres 4: 18.00 – 20.30 – 22.15 –
00.10
ds,dg,dl: 16.00 – 18.00 – 20.30 –
22.15 – 00.10
dm: 16.00 – 18.00 – 20.30 – 22.15
dc,dj: 18.00 – 20.30 – 22.15

SPECTRE
divendres 4,ds,dg,dl,dm,dc,dj: 19.50

EL PUENTE DE LOS ESPIAS
divendres 4: 18.30 – 20.00 – 21.15 –
22.30 – 00.30
ds,dg,dl: 16.00 – 18.30 – 20.00 –
21.15 – 22.30 – 00.00
dm: 16.00 – 18.30 – 20.00 – 21.15 –
22.30
dc,dj: 18.30 – 20.00 – 21.15 – 22.30

SICARIO
divendres 4: 22.25 – 00.35
ds,dg,dl: 22.25 – 00.35
dm: 22.25
dc,dj: 22.25

EL VIAJE DE ARLO
divendres 4: 18.15 – 20.15
ds,dg,dl: 16.15 – 18.15 – 20.15
dm: 16.15 – 18.15 – 20.15
dc,dj: 18.15 – 20.15

SINSAJO PARTE 2
divendres 4: 18.30 – 20.00 – 21.30 –
22.00 – 22.30 - 00.00
ds,dg,dl: 16.00 – 18.30 – 20.00 –
21.30 – 22.00 –22.30 -  00.00
dm: 16.00 – 18.30 – 20.00 – 21.30 –
22.00 – 22.30
dc,dj: 18.30 – 20.00 – 21.30 – 22.00
– 22.30

EN EL CORAZON DEL MAR
divendres 4: 18.15 – 20.00 – 22.15 –
00.30
ds,dg,dl: 16.00 – 18.15 – 20.00 –
22.15 – 00.30
dm: 16.00 – 18.15 – 20.00 – 22.15
dc,dj: 18.15 – 20.00 – 22.15

BARCELONA, NOCHE DE INVIERNO
divendres 4: 18.10 – 20.10 – 22.10 –
00.10
ds,dg,dl: 16.10 – 18.10 – 20.10 –
22.10 – 00.10
dm: 16.10 – 18.10 – 20.10 – 22.10
dc,dj: 18.10 – 20.10 – 22.10

HOTEL TRANSILVANIA 2
divendres 4: 18.00
ds,dg,dl: 16.00 – 18.00
dm: 16.00 – 18.00
dc,dj: 18.00

DEL REVES, INSIDE OUT
dissabte 5, dm, dl, dm: 16.00

ATRAPA LA BANDERA
dissabte 5, dm, dl, dm: 16.00

Roquetes. Cinemes Ocine
Telèfon 977504080 / 902170831

www.ocine.es
En laborables obrirem el dimecres
(día del espectador) i els divendres
(dia de les estrenes) la resta sols si

son festius o vespres.

OCHO APELLIDOS CATALANES
dimecres i divendres: 18.00 -  20.00 –
22.00
dissabte: 16.00 – 18.00 - 20.00 –
22.00 – 23.50
festius: 16.00 – 18.00 - 20.00 – 22.00

LOS JUEGOS DEL HAMBRE: SINSA-
JO (PARTE 2)
dimecres i divendres: 18.35 – 21.15
dissabte: 16.00 – 18.35 – 21.15 –
23.30
festius: 16.00 – 18.35 – 21.15

EL ÚLTIMO CAZADOR DE BRUJAS
dimecres i divendres: 22.00
dissabte: 22.00 – 23.45
festius: 22.00
HOTEL TRANSILVANIA 2
dimecres i divendres:18.00 – 19.45  
dissabte: 16.00 – 17.45
festius:  16.00 – 17.45

EL VIAJE DE ARLO
dimecres i divendres: 18.00 – 20.00 –
22.00
dissabte: 16.00 – 18.00 – 20.00 –
22.00 – 23.45
festius:  16.00 – 18.00 – 20.00 –
22.00

MARTE (THE MARTIAN)
dimecres i divendres: 21.15
dissabte:  19.20 – 21.45
festius: 19.20 – 21.45

SPECTRE
dimecres i divendres: 18.35 – 21.15
dissabte: 16.00 – 18.35 -  21.15 -
23.45
festius: 16.00 – 18.35 – 21.15

ATRAPA LA BANDERA
dimecres i divendres: 18.00
dissabte: 16.00
festius: 16.00

SICARIO
dimecres i divendres: 19.45
dissabte: 17.45 – 19.50
festius:  17.45 – 19.50

Cinema  Ascó
HOTEL TRANSYLVANIA 2 
diumenge 6,  18:00h

La Unió
Social - Flix

HOTEL TRANSYLVANIA 2 
diumenge 6, 18.00h    

Cinema Gandesa 
HOTEL TRANSYLVANIA 2 
diumenge 6, 18.00h 

PASSATEMPS

SECCIÓ PATROCINADA PER:

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT

877 180 170
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis
més!

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

El trànsit de Mart pel teu signe indica que és
possible que et sentis impulsat per una exces-
siva confiança en les teves pròpies possibili-
tats . No pensis que mai  et posaràs malalt.

Taure
20/4 al 19/5

Pots conèixer algú . Milloren i s’amplien bas-
tant les teves relacions personals . Respecte
a la teva salut , potser avui estaràs especial-
ment sensible a les influències del teu entorn..

Bessons
20/5 al 21/6

Estàs immers es un període expansiu en la
teva manera de sentir i de viure les coses
de l’amor. Respecte  a la teva salut , no
acumulis cansament.

Cranc
22/6 al 21/7

Mercuri i el Sol transitant  pel teu signe indi-
quen un període favorable per utilitzar el teu
magnetisme amb mestratge. Intenta fer
esport, dóna-li vida als teus músculs. 

Lleó
22/7 al 22/8

Et tocarà lluitar molt, però també viuràs
moments o situacions dolces. Respecte a la
teva salut, inventa’t una activitat que et diver-
teixi que t’obligui a fer una mica d’exercici.   

Verge
23/8 al 21/9

En aquest dies començaràs a relacionar-te
amb gent que et proporcionarà interessants
contactes. Intenta practicar medicina pre-
ventiva o tècniques  de relaxació.

Balança
22/9 al 22/10

La posició de Venus en la teva casa onze indi-
ca que els teus amics i la teva capacitat de
relacionar-te et portaran sorpreses molt agra-
dables. Avui l’estómac és el teu punt feble.  

Escorpí
22/10 al 21/11

Sentiràs com t’envaeix un aire de renovació
en les teves relacions de parella. Moltes
coses estan canviant. No tot ho tens tan clar,
de vegades t’assalten els dubtes.

Sagitari
21/11 al 21/12

El trànsit de Mercuri i el Sol per la teva casa vuit
indica importants canvis en la manera de comu-
nicar-te amb la teva parella. Avui és un dia on el
que el més et ve de gust és desconnectar.

Capricorn
21/12 al 19/01

Les teves relacions  amoroses passen
per un període molt actiu i excitant.
Respecte  a la teva salut, alguna cosa
està canviant en el teu interior. 

Aquari
20/1 al 18/2

Amb Venus transitant per la teva casa set pots
viure experiències sentimentals que et deixin
petjada. Respecte a la teva salut, tracta d’es-
tar una mica més en contacte amb tu mateix.

Peixos
19/2 al 20/3

En assumptes d’amor, avui trauràs a relluir
el teu costat més protector i generós. Seria
recomanable que et decantessis per estal-
viar energia durant  aquest dies.   
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IMMOBILIARIAÑ

LA SENIA  HABITATGE
EN VENDA:  XALET de
175m2, garatge de 42m2
amb piscina, barbacoa i
zona verda,  parcel·la de
17.219m2. Totalment equi-
pat i acabats de molt bona
qualitat. Tel. 977576137.

LLOGUER LA SÉNIA: pos-
sibilitat de compra, LOCAL
COMERCIAL totalment  equi-
pat de 183m3. a. condicio-
nat, parquet i bany. C/
General Prim Tel.
977576137
L'Ampolla. LLoguer. Local
comercial 55m2, molt bé
situat enfront del club naútic.
Ampli aparador, sòl de par-
quet. Sala gran i despatx
bany.
Tel: 670516520

AMPOSTA: ES VEN CASA
160m2 amb terrat de
60m2. Tel 628497420

MOTORÑ

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

SERVEISÑ

Tècnics titulats en jardi-
neria. Pressupostos sense
compromís per creació o
manteniment. Descomptes
segons volum de feina
.Gespes,escarificats,podes
,control de plagues (morrut
palmeres),optimització del
reg,rocalles,plantacions.Util
itzem màquines silencio-
ses.Telèfons:

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

OCUPACIÓÑ 

EMPRESA 
IMMOBILIARIA

Busquem comercial
autònom amb vehicle
propi per gestionar car-

tera d'immobles
INTERESSATS ENVIAR

CURRICULUM :
stanza@stanza.es

Tortosa. M'ofereixo per a
treballs de casa, ja sigui

neteja o cuidar nens o gent
gran.Seriosa i responsable.

Amb experiència.
634241190

VARIS Ñ

COMPRO Motos velles,
encara que no funcionen i no
tinguen papers. Pagament
al comptat.

Tlf.680 968 290

COMPRO
PÀRQUING

“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527 Anglès

Classes de repàs
i reforç escolar 

Tortosa. 
Tel 676682306

Alquiler Tortosa
Por dias
Despachos 
amueblados
principalmente
para personal
sanitario
Medi-Salud

Telf 666239817

Alquiler 
Tortosa

Local

comercial/oficinas

110m delante del

parque

tlf. 666239817
Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT

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

TORTOSA
Es necessita senyora
interna per atendre
dues persones grans
(no dependents). Edat
entre 30 i 50 anys,
amb carnet de con-

duir. Alta a la
Seguretat Social. 

Tel. 609 346 879
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Isabel Carrasco

El Delta de l'Ebre acull el
rodatge de "La millor
opció", una coproducció
de Getsemaní
Produccions i TVC amb la
participació de TVE i de
l'ICEC.

Dilluns 23 de novembre
es va iniciar el rodatge, al
Delta de l'Ebre, de "La
millor opció", una pel·lícu-
la d'infància robada i
desarrelament basada en
fets reals. Una història
marcada per la vulnerabili-
tat física i moral dels seus
personatges. Al 2013, el
Més Ebre ja va publicar la
història de Koteb (veure
articles del Més Ebre de
l'any 2013). La pel·lícula
està dirigida per Òscar
Pérez i els protagonistes
són Koteb Maelainin
Wadha (Koto) que s'inter-
preta a si mateix aportant
una nova dimensió al pro-
jecte per assolir el grau
d'autenticitat que aquesta
història requereix, i els

actors Mercè Pons (El Cor
de la Ciutat, Ventdelplà) i
Francesc Orella («Merlí» a
la serie de TV-3). La
pel·lícula, basada en fets
reals, ens parla de la vida
de Koteb:10 anys després
d'ingressar en el progra-
ma d'acollida per a nens
saharauís i començar una
nova vida al Delta de

l'Ebre, amb una nova famí-
lia, Koto, el protagonista,
es posa malalt i els met-
ges li expliquen que
necessita urgentment un
trasplantament de ronyó i
assenyalen la seva mare
biològica com a possible
donant. La mare biològi-
ca, Fatimetu reapareix a
Espanya per ajudar el seu

fill, però també amb la
intenció de restablir la uni-
tat familiar. Per aquesta
raó, demana a Koto que
abandoni la seva família
actual i torni a ser el seu
fill. D'aquesta manera, el
jove saharauí s'enfronta a
l'amenaça d'una nova
separació. Koto es troba
atrapat entre dos mons

oposats i enfrontats cultu-
ralment i emocionalment,
el Sàhara i el Delta, i al
mateix temps, la infància i
la maduresa. Necessita un
ronyó per poder salvar-se,
però el que veritablement
necessita és sentir-se
estimat. Koto continua
sent el nen que mai va
entendre per què la seva

família se'n va desfer. I no
podrà trobar el seu lloc al
món fins que pugui omplir
aquest buit. Per això,
quan la seva mare li nega
l'òrgan, que és com si li
negués la vida, Koto opta
per deixar-se morir i sot-
metre's a la fatalitat que
el persegueix des de nen. 

El Delta de l'Ebre, un plató de pel·lícula

ACTUALITAT

«COMENÇA EL RODATGE DE "LA MILLOR OPCIÓ"»

Foto: Jordi Play


