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Festa Major d’hivern

El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha anunciat aquest dimecres que el diputat ebrenc de Junts pel Sí, Lluís
Salvadó, serà el nou secretari general d’Hisenda. Junqueras serà el vicepresident del Govern i responsable de l’à-
rea d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.
Dilluns, quan sigue nomenat oficialment, secretari d’Hisenda, el rapitenc Salvadó serà l’ebrenc amb més poder
polític dins del nou Govern català.

P6

Lluís Salvadó serà el nou secretari general d’Hisenda

Els pobles del territori ja gaudeixen de les celebracions de Sant Antoni que tindran lloc aquest cap de setmana. D’entre les festes més destacades, hi ha les del Perelló, municipi
que ja ahir va oferir els primers actes previs. Serà diumenge quan la localitat acollirà la celebració més esperada i popular amb els tres tombs. Altres poblacions com Ascó o Móra
d’Ebre, també viuran la seua Festa Major d’Hivern. Un cap de setmana, carregat d’actes commemoratius en honor al patró. Foto: FOCUS-ASCÓ P3
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La resposta dels Mossos a la denúncia que van presentar les entitats veïnals de
l'N-340 sobre l'afectació de les noves rotondes de la carretera en els plans d'e-
vacuació del pla PENTA en cas d'emergència nuclear ha estat que les competèn-
cies sobre aquesta qüestió són del govern espanyol i ha remès la queixa a la dele-
gació del govern de l'Estat a Catalunya. Llorenç Navarro, copresident de la fede-
ració de veïns d'Amposta que lidera l'ofensiva, ha reclamat una reunió urgent amb
Maria de los Llanos de Luna per conèixer també quines son les inversions en
manteniment i els motius de les obres que Foment du a terme a l'N-340. Desenes
de persones han tornat a tallar aquest dijous la carretera per reclamar l'allliebra-
ment de peatges a l'AP-7 mentre intensifiquen la campanya 'Prou'.
Com ha explicat el portaveu de les entitats veïnals i copresident de la Federació
de Veïns d'Amposta, Llorenç Navarro, els Mossos d'Esquadra han remès la quei-
xa que es va presentar per denunciar l'entorpiment dels plans d'evacuació del pla
PENTA en cas d'emergència nuclear que suposa la construcció d'11 rotondes al
tram ebrenc de l'N-340. Navarro ha fet una crida a la delegació del govern espan-
yol a Catalunya perquè la reunió se celebri el més aviat possible."Veiem una man-
cança de manteniment amb cobertes de camió a les voreres i quan hi ha un acci-
dent es queda molt per netejar", ha criticat. "Volem explicacions perquè l'N-340
és nostra i són els nostres drets. A molts llocs s'està millorant i aquí cada cop hi
ha més accidents i més circulació". També s'ha fet la petició al Síndic de Greuges
al qual se li ha entregat aquest dijous. S'ha presentat a l'òrgan defensor totes les
denúncies que l'ofensiva veïnal han cursat i li han demanat suport. Mentre, també
es demanarà una reunió amb el nou conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep
Rull, per exigir que hi hagi canvis. En l'estratègia de la Generalitat, sobretot pel
que fa a la petició de bonificacions per al transport pesat. "No és correcte per-
què és un dret de tots poder circular per les carreters públiques. Hem d'anar tots
a una i que –els polítics- no es posin només a la pancarta quan venen les cam-
panyes electorals", ha demanat Navarro. Les entitats veïnals també reclamen que
la Generalitat de Catalunya i la Valenciana "vagin de la mà" a Madrid. 
Intensifica la campanya 'Prou'
Segons ACN, l'ofensiva veïnal també ha intensificat la campanya 'Prou' que va
començar amb pintades de siluetes a l'asfalt. Aquesta acció es continua fent com
també la ubicació de creus als vorals de la carretera o fins i tot situar un fèretre
com un enterrament de la víctima al lloc de l’accident -imatge de la foto-. 

Els Mossos d'Esquadra deleguen en el govern 

espanyol explicar l'afectació de les rotondes 

de l'N-340 en el pla PENTA

Actualitat

Des de l'ANC Terres de l'Ebre celebrem l'acord que ens portarà a la cons-
trucció de la nova República Catalana i continuarem treballant per eixamplar
la majoria social. Són molts anys de lluita de la societat civil i molts esforços
recompensats. Ara els tocava als polítics tirar endavant amb el mandat
democràtic que el poble els havia donat el 27S. Estem orgullosos del paper
del nostre President, Vicepresidenta i coordinadora d'incidència política, la
seva perseverança en no defallir fins a l'últim moment ens ha portat a acon-
seguir un acord sòlid per continuar endavant.
Agraïm els gestos de solidaritat amb el procés i el poble català, tant de
Junts pel Sí, com de la CUP, com del President Mas, sense la voluntat de
tots ells no haguéssim aconseguit aquest acord.
Ara, amb un Govern sòlid i el mandat democràtic de les passades eleccions,
continuarem treballant amb projectes i accions per aconseguir una alta par-
ticipació ciutadana per perfilar el País que volem i quina Constitució ha de
marcar el nostre projecte de País. 
Tenim per davant mesos de molta feina i mesos on rebrem forts atacs del
Govern Espanyol, estarem preparats per sortir al carrer a defensar els nos-
tres dirigents, el nostre poble i la nostra voluntat totes les vegades que faci
falta.
El primer atac rebut és l'aprovació del Pla de conca de l’Ebre, aprovat per
decret llei d'un govern en funcions sense escoltar la veu de la Generalitat ni
del territori ni de la Plataforma en Defensa de l'Ebre. Ens ataquen la rique-
sa més gran que tenim, la font de la nostra vida, l'aigua del nostre riu. Ni un
pam de terra ni una gota d'aigua!! Els ebrencs, per desgràcia, estem acos-
tumats a haver de defensar les nostres terres i el riu Ebre, però no ens can-
sarem, tornarem a sortir al carrer. Des de l'ANC es farà una crida de suport
a la manifestació de la PDE, el dia 7 de febrer hem de pintar de blau els
carrers d'Amposta per recordar que no ens atura ningú! Davant dels atacs
lluitarem per defensar el nostre Delta i el nostre riu!!

Irene Negre i Estorach
Secretariat Nacional de l'ANC

(Foto: celebracions a Xerta, dimarts)

‘Celebrem l’acord que ens 

portarà a la construcció de la nova República’

Irene Negre

Opinió

Editorial
El rapitenc Lluís Salvadó, nou secretari d’Hisenda

Enhorabona a Lluís Salvadó, secretari general adjunt d’ERC, que ha sigut escollit per ser el nou secretari d’Hisenda de la Generalitat. La Hisenda pròpia és
una de les estructures d’estat més importants que l’actual Govern té com a objectiu construir, segons va explicar, el nou president, Carles Puigdemont, durant
el debat d’investidura de diumenge. Està clar que els ebrencs i ebrenques podem en això i molt més! Arriben les primeres festes de l'any. Les festes de Sant
Antoni Abat són un conjunt de celebracions festives que tenen lloc al voltant del dia 17 de gener, onomàstica d'aquest sant barbut. Sant Antoni ha estat
durant segles el tradicional protector de tots els animals útils per a les feines del camp. Aprofiteu el cap de setmana per sortir i celebrar-ho!

"L'ANC celebra que finalment els 72 diputats independentistes hagin assolit un acord per investir President i formar Govern per tirar endavant el mandat democrà-
tic sorgit del 27S. Valorem molt positivament que tot l'esforç per assolir aquest acord vingui precedit per una sèrie de pactes que enforteixen aquest nou govern
que ens ha de dur fins a la República Catalana. Des de l'ANC animem el nou govern a impulsar i desplegar la Declaració aprovada pel Parlament el passat 9 de no-
vembre i ens comprometen a donar-hi tot el suport des de la societat civil. A partir d'aquest mateix moment l'ANC continua treballant per eixamplar encara més la
majoria social favorable a la independència. Ens comprometem a enfortir el procés nacional amb iniciatives que ens ajudin a acostar-nos i coincidir amb totes aque-
lles persones i entitats que treballen per la construcció del nou país. Obrim un període de 18 mesos, que fins i tot pot ser menor, en què cal treballar a fons i amb
tota la il·lusió per bastir les bases fermes del que ha de ser el nostre nou país, la República Catalana, lliure, democràtica i socialment justa."

Manifest de l’ANC
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La Gran Festa de Sant Antoni
Puigdemont demana als nous consellers
‘fidelitat’ i que siguin conscients de

‘l'encàrrec’ que els fa el país
És la Festa Major d’hivern 

L’expresident de la Generalitat, Artur Mas, renuncia a la presidència

Els pobles del territori ja
gaudeixen de les celebra-
cions de Sant Antoni que
tindran lloc aquest cap de
setmana. D’entre les fes-
tes més destacades hi ha
les del Perelló, que ja ahir
va oferir els primers actes
previs. Serà diumenge
quan la localitat acollirà la
celebració més esperada
i popular amb els tres
tombs, que congregaran
centenars de veïns a la
plaça de les corts catala-
nes (imatge de la foto).
També localitats com
Santa Bàrbara retran
homenatge a Sant Antoni
aquests dies. O Móra
d’Ebre que contempla fins
a cins dies d’activitats en

honor al patró, sent
també, com el Perelló o
Ascó, la Festa Major de
l’hivern. Els actes centrals
se celebraran diumenge
amb la clotxa, la desfilada
de cavalls i carruatges. 
Paral.lelament, a la capital
de la Ribera, comença la
tercera edició de la Tapa
Porca. I s’ha de destacar
el concurs de força
‘L’Home més fort de la
Ribera’, que tindrà lloc
demà a les 17 h.
No es poden oblidar els
actes que també es faran
a Horta de Sant Joan amb
la representació demà dis-
sabte de l’obra ‘Les temp-
tacions de Sant Antoni’
(19h) a la plaça de l’esglè-

sia. 
La festa començarà per la
tarde (16h) amb la recolli-
da de pastes i altres pro-
ductes destinats a la sub-
hasta. Dues hores més
tard, missa i benedicció
d’animals.
També actes a Benissanet
on enguany s’aprofita
Sant Antoni  per presentar
la revista Benissanet i el
Barça, on es descobrei-
xen informacions sobre la
vnculació del poble amb el
club.
Finalment, entre d’altres
poblacions amb actes,
Roquetes i Jesús benei-
xen conjuntament els ani-
mals. Foto inferior:
FOCUS-ASCÓ.

L’expresident de la
Generalitat Artur Mas
renuncia a la seva acta de
diputat al Parlament de
Catalunya. A través d’un
comunicat, Mas va anun-
ciar la seva decisió des-
prés de donar un pas al
costat en favor de Carles
Puigdemont per facilitar
un govern d’estabilitat
amb el suport de la CUP.
Tal com informa ACN, a
partir d’ara, el fins ara pre-
sident, es dedicarà a CDC,
que afronta un congrés
previst per la pròxima pri-
mavera amb la intenció de
refundar la formació. Mas
ha estat diputat a la cam-
bra catalana des del
1995.
Puigdemont
El nou president de la
Generalitat, Carles
Puigdemont, ha demanat
aquest dijous als nous
consellers que guardin
‘fidelitat’ a les institucions
catalanes, i s'ha mostrat
convençut que seran
‘conscients de l'encàrrec’
que els ha fet el país. ‘Us
demano lleialtat, que no
renuncieu a res i que
siguem fidels a aquella
idea que ja vaig expressar
de fer les coses el màxim

de bé, el màxim d'explica-
des i el màxim d'implica-
des’, ha dit durant la presa
de possessió dels nous
membres del Govern. El
president ha agraït als
consellers sortints que
hagin ‘aguantat molt bé el
tipus’.
Ha admès que els conse-
llers ‘han patit molt’, per-
què han estat ‘temps molt
difícils, d’ajustaments molt
durs’, però ha remarcat
que malgrat tot, ‘sempre
han donat la cara’ i n’ha
donat fe com a alcalde de
Girona.
Nou Govern
El nou govern ha quedat
formalment configurat un
cop el vice-president de
l’executiu i els nous conse-
llers han promès el càrrec.
No hi ha hagut novetat en
la fórmula del prometatge,
que ha estat l’habitual.
Només quatre consellers
de l’anterior executiu repe-
teixen, Neus Munté,
Meritxell Borràs, Sati Vila i
Jordi Jané. 
Oriol Junqueras és el nou
vice-president d’un execu-
tiu compartit entre CDC i
ERC. També és conseller
d'Economia del Govern.
Assumeix la cartera amb

un objectiu a curt termini,
elaborar i aprovar els pres-
supostos del 2016. ‘És
important poder-los apro-
var perquè faciliten la ges-
tió del dia a dia. La nostra
voluntat és fer-ho. Confiem
que la majoria parlamentà-
ria ho permeti’, ha explicat
després de reunir-se breu-
ment amb la fins avui vice-
presidenta, Neus Munté, al
Palau de la Generalitat.
Junqueras preveu que els
comptes estiguin a punt
per ser aprovats el mes de
maig, tot i que és cons-
cient que caldrà convèn-
cer els 10 diputats de la
CUP. De moment, la set-
mana que ve el Parlament
podria convalidar el decret
de pròrroga dels pressu-
postos del 2015 coincidint
amb la compareixença per
explicar la nova estructura
del Govern que farà el pre-
sident de la Generalitat,
Carles Puigdemont.
Així mateix, informar que
Lluís Salvadó serà, a partir
de dilluns, quan sigue
nomenat oficialment,
secretari d’Hisenda, l’e-
brenc amb més poder polí-
tic dins del nou Govern
català (vegeu plana 6).
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Amb alguns mesos de
retard pels impediments
que imposa el calendari
electoral, l'Ajuntament de
Tortosa ha presentat
aquesta setmana el Pla
d'Actuació Muncipal per al
període 2015-2019, que
inclou un total de 424
accions distribuïdes per
regidories i anualitats.
Aquest document desplega
els 37 punts que inclou
l'Acord de Governança
Estable signat entre els
grups municipals de CiU i
ERC a començaments de
mandat. L'alcalde, Ferran
Bel, acompanyat dels por-
taveus dels grups de CiU,
Meritxell Roigé, i d'ERC,
Josep Felip Monclús, han
explicat els principals
objectius del nou PAM.
Bel ha recordat que el PAM
és un "instrument de gestió
transparent i de compromís

del govern municipal i dels
dos grups polítics que hi
donen suport" i ha recordat
que aquest és el tercer
(2007-2011 i 2011-2015)
amb què es dota
l'Ajuntament amb l'objectiu
de prioritzar els esforços i
recursos de l'organització.
Segons nota del propi
Ajuntament, l’'alcalde ha fet
notar que el principal
volum inversor es focalitza
a partir de 2017, ja que el
pla de reajustament munici-
pal preveu continuar fent
un esforç de reducció de
l'endeutament fins aquest
2016. El portaveu d'ERC,
Josep Monclús, ha tingut
interès a destacar que
aquest document és fruit
de l'acord de governança i
s'ha elaborat de manera
conjunta.
El PAM és una eina de tre-
ball flexible i adaptable a les

circumstàncies sobrevingu-
des, la qual cosa implica
que durant els propers
exercicis poden incorporar-
se noves actuacions i cau-
re'n alguna en funció de les

necessitats, prioritats i
oportunitats que s'esdevin-
guin. Les actuacions estan
distribuïdes per regidories i
per anualitats, malgrat que
moltes són plurianuals i

transversals. La ciutadania
pot consultar el PAM des
del web municipal
tortosa.cat.

L'Ajuntament de Tortosa presenta el Pla d'Actuació
Municipal 2015-2019 amb més de 400 accions

És el full de ruta del govern municipal i desplega els punts inclosos en l'Acord de Governança Estable signat entre CiU i ERC 

Els diputats i senadors
d’Esquerra Republicana
de Catalunya a les Corts
Espanyoles, dimarts en
fer efectiva la seva acta
de representants, han vol-
gut reivindicar el seu
compromís amb el riu
Ebre i el seu delta, així
com el rebuig a l’actual
pla hidrològic de la Conca
de l’Ebre.  

Esquerra va llançar així el
missatge que més resso-
na en aquests moments a

les Terres de l’Ebre, que
critica que el pla aprovat
divendres pel Consell de
Ministres ‘sentenciarà el
Delta’. 

A més, van reivindicar una
nova cultura de l’aigua
amb la constitució de
l’Estat propi en els pro-
pers 18 mesos.   

ERC reivindica l’Ebre a la porta del Congrés
‘Rebuig a l’actual pla hidrològic de la Conca de l’Ebre’

Josep Maria
Castellví, pregoner
de la Candelera

2016
En ple mes de gener, ja
s’ha desvetllat la incògnita
de saber qui serà el prego-
ner de la Candelera 2016,
que s’allargarà de l’1 al 7
de febrer. Aquest any el
geògraf i historiador, Josep
Maria Castellví, sera ̀ l’enca-
rregat de fer el pregó de la
Festa Major. Castellví té una
vinculació amb la població
des de fa més de 15 anys.
El seu interès per descobrir
les històries relacionades
amb els enfonsaments de
vaixells durant la I Guerra
Mundial el va portar a la
costa calera.
“Sempre havia tingut la
curiositat de saber que hi
havia al fons del mar al Golf
de Sant Jordi i concreta-
ment, amb les coses que
vaig anar llegint, l’Ametlla
de Mar se situa en l’epicen-
tre naval durant la I Guerra
Mundial”, explica el prego-
ner de la Festa Major que
destaca que fins aleshores
ningú s’havia dedicat a
investigar-ho amb profundi-
tat. D'altra banda, Castellví
va ser operador de ca ̀mera
submarí al programa de
Televisió Espanyola ‘Al filo
de lo imposible’. 
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La PDE insta al nou Govern 
a que s’oposi al Pla Hidrològic 

La Plataforma celebra que administracions catalanes, com la
Diputació de Lleida, refusin el pla de conca de l'Ebre

El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha anunciat aquest dimecres que el diputat ebrenc
de Junts pel Sí, Lluís Salvadó, serà el nou secretari general d’Hisenda. Junqueras que
serà el vicepresident del Govern i responsable de l’àrea d’Economia i Hisenda de la
Generalitat de Catalunya també ha fet saber que el diputat Pere Aragonès serà el nou
secretari general d’Economia. El principal objectiu d’aquesta àrea serà fer la hisenda
pròpia.
Lluís Salvadó és secretari general adjunt d’Esquerra Republicana de Catalunya i ha
estat diputat del Parlament de Catalunya per les Terres de l’Ebre durant la darrera
legislatura, on ha exercit de portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’ERC i de repre-
sentant a les comissions d'Economia, Finances i Pressupost, i de Reglament. Salvadó
va ser delegat del Govern a les Terres de l’Ebre des del 2004 fins al 2010 i alcalde
de l’Ajuntament de la Ràpita entre 1996-1997. També fou vicepresident del Consell
Comarcal del Montsià, i diputat provincial.

L’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA) finalitzarà esta
setmana els treballs per
adequar un tram del
barranc dels Penjats i un
altre del barranc de l’Ajub,
dins el terme municipal de
Sant Carles de la Ràpita,
que representen una super-
fície total de prop d’un quilò-
metre lineal. Concretament,
en el primer, s’ha treballat
en l’anomenat braç de la
Canícia en un tram de 500
metres lineals, així com en
el braç de la Guardiola, en
uns 180 metres lineals i 25 metres d’amplada. 
Crida ciutadana per evitar abocaments incontrolats
Des de l’Ajuntament de la Ràpita, es demana la col·laboració ciutadana per lluitar contra
els vessaments incontrolats de residus als barrancs. El regidor de Medi Ambient, Carlos
Sanchis, recorda que les deixalles “no es poden llançar en qualsevol banda” i que la Ràpita
disposa d’una deixalleria municipal per dipositar els residus voluminosos i les runes. Els
abocaments il·legals, segons Sanchis, “representen un atemptat contra el medi ambient
i, al mateix temps, comporten perills de desbordaments i incendis forestals”. 

Divendres passat, el Consell de Ministres va aprovar el Reial Decret que inclou la pla-
nificació hidrològica de més d'una desena de conques de l'Estat, entre les quals, la de
l'Ebre. El nou plantejament ha tirat endavant sense cap modificació respecte l'aprovat
al Consejo Nacional del Agua el passat 30 de setembre i, per tant, sense incloure les
peticions de la Generalitat pel tram final del riu. Per aquest motiu, la Plataforma en
Defensa de l'Ebre va convocar una concentració de rebuig, per al mateix divendres per
la tarde (imatge de la foto).
Ja aquest dilluns, segons informa ACN, la PDE confia que la política de l'aigua del nou
Govern mantingui la mateixa defensa dels cabals ecològics dels rius, i en concret el
del tram final de l'Ebre, “que s’oposi al Pla i que faci els deures que en alguns li per-
toquen”, i ha animat el nou executiu català a "replantejar" els plans de regadius previs-
tos. La portaveu de la PDE, Susanna Abella, ha destacat que administracions com la
Diputació de Lleida "comencin a veure que el Pla de Conca de l'Ebre no és factible".
La PDE ja treballa en la denúncia contra la pla hidrològic que preveuen presentar al
Tribunal Suprem i en les queixes que es faran arribar a la Comissió de Medi Ambient
europea. També han fet una crida a "tota la societat catalana" per participar a la pro-
testa del 7 de febrer.

Denúncia i queixes en marxa
Justament aquesta mateixa setmana, i un cop tinguin sobre la taula el document del
nou Pla de Conca de l'Ebre aprovat el passat divendres pel Consell de Ministres en fun-
cions, començaran a preparar la denúncia que traslladaran al Tribunal Suprem i les
queixes a la Comissió Europea (CE).

Encenent motors 
Abella ha fet una crida a tota la societat ebrenca i també a la catalana per sortir el 7
de febrer als carrers d'Amposta en la defensa del riu Ebre i del territori. "És una qües-
tió de justícia social perquè demanem el compliment de les normes europees. No
demanen un tracte de favor sinó que es compleixin les normes europees que d'algu-
na manera ens avalen a tots", ha defensat. 
Finalment, informar que el coordinador d'Unió de Pagesos, Joan Caball, ha criticat
aquest dimecres que un govern espanyol "en funcions" hagi aprovat un pla hidrològic
de "gran calat" com el de l'Ebre. El sindicat ha qüestionat que s'hagi tancat la porta
via decret i amb un govern en funcions. "Si no ho has arreglat quan governaves deixa-
ho pels que acabin venint i no deixes una hipoteca de pressa i corrents que està mal
feta per les formes i pel contingut", ha assegurat Caball. 

Lluís Salvadó serà el nou
secretari general d’Hisenda

Es neteja la llera dels barrancs 
Els Penjats i L’Ajub

Dins del terme de la Ràpita

El principal objectiu d’aquesta àrea és ‘fer la hisenda pròpia’

La PDE fa una crida a tota la societat ebrenca 
i també a la catalana per la manifestació del 

dia 7 de febrer a Amposta
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*EL CLUB DE LECTURA
DE LA BIBLIOTECA DE
MÓRA LA NOVA realitza la
primera trobada per res-
pondre a una inquietud
popular , i per fomentar la
lectura alhora que convida
a l’intercanvi d’opinions
diverses sobre una mateixa
obra literària.
*MÓRA LA NOVA recapta
més de 2.600 euros per a
la Marató de TV3.
*DIMARTS passat va
començar la primera jorna-
da de votacions dels pres-
supostos participatius a
Flix. Les votacions duraran
fins demà dissabte dia 16
de gener.
*EL PROPER dia 26 de
gener, dimarts, a les 3 de la
tarda, s'impartirà a Flix, a
Ca Don Ventura la ponència
“Comerç Revolution:
Adaptar-se al nou entorn”.
El ponent serà Ferran
Herraiz, economista, pro-
fessor associat del
Departament d'Economia i
Organització d'Empreses
de la Universitat de
Barcelona.

Més
notícies

Aquesta setmana han seguit els actes organitzats con-
juntament des de Tarragona i les Terres de l’Ebre per
commemorar el 20è aniversari de la mort de l’escriptor
riberenc Artur Bladé i Desumvila (1907-1995). Ahir
dijous, 14 de gener, dins de la Festa Major d’Hivern Sant
Antoni 2016 de Móra d’Ebre, es van efectuar dos actes
commemoratius: es va inaugurar la placa que s’ha ins-
tal·lat al carrer dedicat a l’insigne escriptor de
Benissanet i amb què l’Ajuntament amfitrió li vol retre
homenatge. I a la Sala d’exposicions Julio Antonio, orga-
nitzada per l’Associació Cultural la Riuada, el Centre
d’Estudis de la Ribera d’Ebre i l’Ajuntament morenc, es va obrir l’exposició dedicada a l’escriptor amb
motiu del 20è aniversari de la seva mort, en què es mostren fotografies d’Artur Bladé, procedents
del fons fotogràfic de l’Associació Cultural La Riuada. 

Continuen els actes commemoratius del 
20è aniversari de la mort d’Artur Bladé

Escriptor de Benissanet

Móra d'Ebre celebra des
d’ahir dijous 14 al diumenge
31 de gener la tercera edi-
ció de la Ruta Tapa Porca
2016. 
Es tracta d'una ruta de
tapes elaborades amb
ingredients provinents del
porc, que s'inaugura en el
marc de la Festa Major
d'Hivern, dedicada a Sant
Antoni. 

Móra d'Ebre celebra la ruta
Tapaporca 2016

Del 14 al 31 de gener

Dimecres, 13 de gener, va tenir
lloc l’acte de signatura de con-
tractes i lliurament d’autoritza-
cions a les primeres empreses
del territori per fer ús de la marca
i logotip “Terres de l’Ebre,
Reserva de la Biosfera”. L’acte es
va efectuar a la Cambra de
Comerç de Tortosa, amb un total
de 21 empreses convocades que
van signar prèviament els con-
tractes a porta tancada amb la
vicepresidència del COPATE de
l’Àrea Reserva Biosfera, Alfons
Montserrat, i posteriorment, a les
10h, es va dur a terme l’acte
públic on les autoritats van lliurar
a cada empresa una placa amb el
distintiu.
Es van concentrar empreses
representants de diferents sec-
tors econòmics del territori, auto-
ritzant així l’ús de la marca per a
productes del sector agroalimen-
tari com l’oli d’oliva, arròs, fruita
dolça, cítrics, productes hortíco-
les, bivalves, mel i productes de
l’apicultura, carnis; Productes

derivats de l’artesania tant ali-
mentària com no alimentària; i

per a serveis de restauració, d’e-
ducació ambiental i interpretació i

altres serveis turístics. 

21 empreses signen els primers contractes per a l’ús de
la marca ‘Terres de l’Ebre, Reserva de la Biosfera’

A la Cambra de Comerç
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JOAN JOSEP BERTO-
MEU, una vegada supe-
rat el curs de sergent de
l'Institut de Seguretat
Pública de Catalunya,
dimecres fou nomenat
com a nou sergent de la
Policia Local de Deltebre.
*EL CONSORCI del
Museu de les Terres de
l’Ebre, en qualitat
d’Antena de l’Observatori
del Patrimoni Etnològic i
Immaterial, convoca
ajuts econòmics per a la
realització de projectes
de recerca etnològica.
*ELS ESTUDIANTS de
batxillerat i formació pro-
fessional de Batea ja dis-
posen d’un servei de
transport públic més
adaptat al seus horaris
escolars per a desplaçar-
se fins Gandesa.
*LA DEMARCACIÓ de
les Terres de l'Ebre del
Col·legi de Periodistes
de Catalunya convoca el
II Premi 'Terres de l'Ebre'
de Periodisme amb l'ob-
jectiu de reconèixer el
millor treball periodístic
de 2015. Poden optar-hi
els autors de treballs
periodístics que hagin
estat publicats o emesos
entre l’1 de gener i el 31
de desembre de 2015.
*BATEÁ aprova en Ple
donar suport a l’entrada
de la Terra Alta a la DO
Cava. D’aquesta forma,
es dóna suport a les
accions liderades pel
Consell Comarcal i s’ofe-
reix col.laboració per
assolir l’objectiu dema-
nat fa anys. Tot plegat,
permetria millorar la
comercialització del
Macabeu, ‘la majoria
plantat al terme’.
*ULLDECONÁ demana
que no es retire cap vehi-
cle de transport sanitari
a l’Ebre.

Més
notícies

El Centre d'Art de les Terres de
l'Ebre, Lo Pati, incrementarà
enguany el pressupost destinat a
actuacions fins els 80.000 euros i
continuarà, a més de mantenir pro-
jectes propis i col·laboracions amb
altres certàmens, expandint i des-
centralitzant el seu focus d'acció
artística pel territori ebrenc. Una
bona mostra d'aquesta dinàmica,
d'acord amb el programa d'activitats
per aquest 2016 presentat aquest
dimecres al migdia, serà la incorpo-
ració d'una nova proposta expositiva
centrada en intervencions efímeres al parc natural dels Ports, a la Terra Alta. Paral·lelament,
el centre ha anunciat un projecte de serveis educatius que ha de permetre difondre i apropar
l'art contemporani als centres educatius.
L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha anunciat l'increment de l'aportació de l'Ajuntament a Lo
Pati amb la voluntat de convertir-lo en un centre de referència al territori.

El centre d'art Lo Pati eixampla el pressupost per a activitats i

difondrà l'art contemporani als centres educatius

L’Ajuntament de l’Aldea ha instal·lat
dos parcs infantils a les places dels
Infants i de l’Estació amb un import
total de 34.000 €. Segons informa el
propi Ajuntament, “aquestes obres
han estat executades per l’empresari
Aldeà, Gerard Tomàs, i milloraran el
servei de lleure infantil a aquests
espais”.
El Govern de l’Aldea té previst millorar
les instal·lacions infantils a totes les
places durant la propera legislatura.

Instal·lació de dos Parcs Infantils
A l’Aldea

Sota el lema ‘Cent anys d’a-
rrels musicals’, la Lira
Ampostina celebra enguany
el seu centenari. Durant els
pròxims mesos hi haurà
diverses activitats comme-
moratives com el concert
inaugural del pròxim dis-
sabte. Segons el portal
ebredigital.cat, els organit-
zadors destaquen el paper
fonamental que ha tingut
l’Escola de Música i celebra
l’efemèride amb l’aposta
per fomentar l’ensenya-
ment musical. El concert
inaugural de demà dissabte
serà el tret de sortida.
L’actuació constarà de sis
peces i s’estrenarà l’obra
‘Reminiscències deltai-
ques’, escrita pel composi-
tor ampostí Antoni Ernest
Sebastià. 
També s’ha programat un
cicle mensual de concerts
de música de cambra, pro-
tagonitzats per músics pro-
fessionals que van

començar la seua carrera a
l’entitat, “per fer palès el
potencial musical de l’enti-
tat”. 
La Lira té 800 socis, una
banda amb més d’un cente-
nar de músics i uns 240
alumnes. Actualment treba-
lla perquè el més aviat pos-
sible pugue impartir tot el
cicle de grau mig a la seva
escola i convertir-se en un

centre de referència al terri-
tori. Actualment compta
amb un pressupost anual
que se situa al voltant dels
240.000 euros, del qual un
20% prové de subvencions
de les administracions
públiques. Un altre dels
plats forts seran els con-
certs Amposta de Banda a
Banda, que arrencaram el
30 de gener. 

L ’ A j u n t a m e n t
d’Amposta té previst
en aquest mandat
efectuar una refor-
ma del Mercat
Municipal, edifici que
es va inagurar el
1947 i que la neces-
sita. Es compta amb
una inversió d’1,1
ME segons informa
el Diari de Tarragona durant 4 anys per tal de reparar el sos-
tre i  dur a terme altres actuacions com la instal.lació d’un sis-
tema de climatització o ventilació a tot l’edifici. Aquest mes de
gener ja es posaran les xarxes de protecció als sostre per si
hi ha despreniments, sent una primera mesura d’urgència.
D’altra banda, dir que divendres passat va tenir lloc l’assem-
blea informativa convocada pel govern d’Amposta a la que
van assistir uns 600 veïns i en la que es pretenia donar comp-
te de la situació de la ciutat i de l’Ajuntament. Segons aguai-
ta.cat, la nova residència d’avis va ser un dels temes més can-
dents d’una assemblea que va tenir la visió contraposada de
l’actual executiu, i de l’alcalde anterior, el convergent Manel
Ferré, que va prendre la paraula en el torn de preguntes.

La Lira Ampostina commemorarà

el centenari amb multitud d’actes

Amposta invertirà 1 ME en
la reforma del Mercat 

Demà dissabte, concert inaugural

En els propers quatre anys

L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, acompanyat de la regi-
dora d’Hisenda i Atencio ́ a les persones, Lluïsa Ventura, ha
visitat aquest dijous el primer nado ́ del 2016 de Deltebre.
Es tracta de Safaa Abarkane que va néixer el 2 de gener
a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, i eś filla de la
parella formada per Abdelouahab Abarkane i Wafaee
Azirar. Aquesta família d’origen marroquí viu en reagrupa-
ment familiar al nostre municipi des del 2008, i tenen dos
fills meś: un nen i una nena, de 7 i 3 anys respectivament.
L'Alcalde de Deltebre ha fet entrega a la família, com a
regal, d’un pastís de bolquers i un ram de flors i els ha feli-
citat pel naixement del seu tercer fill. D’altra banda,
aquest dimecres va fer-se un acte de comiat “a un dels
treballadors més estimats de l'Ajuntament de Deltebre.
Després de 30 anys al servei del municipi i de la seva ciu-
tadania, Marcos Ventura ha començat a gaudir d'una nova
etapa en la seva vida: la jubilació. Per a celebrar-ho, s'ha
realitzat un acte especial amb la presència de l'actual
equip de govern i també d'exalcaldes i exregidors”. 

L’Alcalde de Deltebre visita
el primer nadó del 2016

És el cas de Safaa Abarkane
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L’Ascó va perdre per golejada a Vilafranca (4-1). La derrota i la forma, en una segona meitat per oblidar, agreuja la situació d’un
equip que és campió de la categoria i que ha començat la segona volta molt prop de les places de descens directe, amb l’amenaça
de les compensacions. El partit de demà dissabte (18h), en festes de Sant Antoni, és com una final per trencar la dinàmica negativa
(1 victòria en 11 jornades) i per evitar una nova derrota que podria desencadenar pendre decisions decisions. Miquel Pérez, el presi-
dent, ja va informar que la idea era que Miguel Rubio acabés la temporada. Però també va advertir que seria sempre i quan la dinà-
mica de resultats no fou més negativa. Els rumors tornen a aparèixer i el nom de Fabregat sona amb força, tot i que el tècnic torto-
sí, una vegada va deixar el Jumilla, va dir que no tenia intencions d’entrenar en el que queda d’aquesta temporada.   Foto: Iris Solà. 

FC Ascó: més que tres punts
TERCERA DIVISIÓ: L’ASCÓ VA SORTIR GOLEJAT DE VILAFRANCA (4-1), DIUMENGE PASSAT

En el partit de demà dissabte (18h) contra el Figueres hi ha molt en joc 
Molt es parla de que es

perden els valors, que ca-
da dia hi ha menys com-
promís i responsabilitat
entre els més joves i que
hi ha un problema global
d’educació que cada cop
es detecta amb més cele-
ritat. Afortunadament, no
es pot generalitzar per-
què hi ha grans excep-
cions. Però entre els va-
lors, baix el meu punt de
vista, un dels més impor-
tants és el respecte. I
aquest no el podem per-
dre. 
És bàsic per una bona

convivència. Tant fa d’on
sigues, de qui sigues i
d’on vingues. Si ets del
Barça, Madrid o de l’Es-
panyol. La clau és respec-
tar-nos i saber diferenciar
i conèixer on està el limit
per no faltar al respecte.
Per no ofendre. 
Bé, dit tot això, els da-

rrers dies hem viscut una
proliferació de notícies so-
bre la manca de respecte
que s’ha viscut en deter-
minats camps, principal-
ment en els derbis de Co-
pa entre Barça i Espanyol.
No és la meua intenció

jutjar a ningú, ni valorar

qui va fal-
tar més al
respecte
a qui. Jo
crec que
si vols que
et respec-
tin, primer
has de respectar tu. Pero
el més greu és que tot
això s’està magnificant de
tal manera que està a l’a-
bast dels més joves que
poden veure-ho per televi-
sió, per internet o si estan
al mateix camp.
I aquí és on tots tenim

feina. Si després recla-
mem que es perden els
valors entre els més jo-
ves, ens hem de plantejar
quina és la referència i el
camí a seguir. No es pre-
veuen solucions dràsti-
ques, però el que si que
hem de fer és reflexionar
perquè el respecte brilla
per la seua absència i
més amb tot el que he vist
darrerament amb pancar-
tes i actituds d’un equip i
d’un altre. No ens justifi-
quem en què ‘és futbol’,
posem fil a l’agulla i els
que hagin de donar exem-
ple, que comencin a fer-
ho. 

Respecte

Pedrosa i Soriano no contiuen al club

Es donen dos baixes
UD JESÚS I MARIA

El J. i Maria ha estat capaç
de guanyar a quatre dels lí-
ders de la categoria però
també ho ha estat de perdre
contra dos cuers que no co-
neixien la victòria. Diumenge,
en partit transmès per Canal
TE a través de la Xarxa, el Je-
sús i Maria va caure a Torre-
dembarra (2-1). Un primer
temps nefast va comportar
l’1-0, que va ser un mal menor
tenint en compte que Elliot va
aturar un penal. A la represa
el partit va igualar-se i el Je-
sús i Maria va estar un xic mi-
llor, empatant amb gol de Ro-
mera. Amb l’1-1, semblava
que fins i tot el J. i Maria po-
dia guanyar. I va tenir l’ocasió,
però fou el conjunt torrenc en
temps afegit qui marcaria el
2-1. Decepció partidalenca
en un duel, primer de l’any,
que havia de servir per fer un
salt de qualitat a la taula. L’ac-
titud, en general, no va ser
bona. Ara, dos partits seguits
a casa: St. Ildefons i Rapiten-

ca. El Jesús i Maria ha decidit
donar dues baixes. Es tracta
dels jugadors Soriano  i Pe-
drosa. Són les úniques baixes
que hi ha a hores d’ara, tot i
que no és descartable que en
pugui haver-hi alguna més i és
que l’entitat està preparant
dues incoporacions que es
podrien tancar en breu un cop
els jugadors rebin la baixa del
seu equip actual.  

S’esperen fer dues
incorporacions aviat. Les
gestions estan avançades.

Fitxatges

Recuperació després de la derrota al camp del Reddis

Bon inici d’any rapitenc
MALGRAT LES ADVERSITATS

La Rapitenca afrontava el
primer partit de l’any amb mol-
tes dificultats. Jugadors lesio-
nats, com és el cas de Xavi
Marquès, altres amb molesties
com Xavi Anell o Vilanova i al-
tres afectats per una ‘passera’
que va estar prop de penalit-
zar a la plantilla. Diversos juga-
dors afectats i que van haver
de jugar minvats pel procés
gripal. El porter Josué, per la
seua part, va ser una de les
baixes per la grip.
El panorama era poc alenta-

dor. Però l’equip va ser respon-
sable i va fer un dels millors
partits del que portem de lliga.
Ja al minut 5 havia tingut dues
claríssimes ocasions de gol.
L’actitud i la intensitat van re-
cordar els millors moments de
la lliga. Bones transicions i
basculacions d’un costat a l’al-
tre que van suposar nombro-
ses ocasions. El Terrassa, que
va deixar jugar (no van haver-hi
faltes), també va gaudir de
dues oportunitats que va des-

fer Gasparin.  Però la Rapiten-
ca en va crear com per arribar
al descans amb un 5-1. Moha,
de falta directa, va marcar en
un moment clau (44’). A la re-
presa, només començar, tot
va quedar decidit amb un gol
d’estratègia de Puig (va jugar
minvat per la grip), a la sortida
d’un córner. El 2-0 (minut 50’)
va sentenciar. El Terrassa no
va tenir resposta i la Rapitenca
va jugar còmode tenint noves
opcions com una rematada al
travesser. Al final, va arribar el
3-0, un resultat just per a un
bon partit.
La Rapitenca està intentant

tancar un parell d’incorpora-
cions. Ja sé sap de l’interés
per Sergi José, però no rep la
baixa, i per Àlex Forés, que
també està al Borriana. També
s’han fet altres contactes com
el de Chimeno que, no obs-
tant, seguirà a Ulldecona.
Diumenge es va fer un minut

de silenci en record al Gran Ca-
pitan, Joan Zaragoza Cartes.  

L’Amposta ha fitxat a Guille Ripollés (Ampolla)

Victòria de permanència
CF AMPOSTA. CONTRA EL VILADECANS (3-2)

L’Amposta va acabar l’any
passat amb una victòria que li
donava vida per lluitar per la
permanència. I aquesta vida
segueix després d’un nou
triomf, en aquest cas diumen-
ge contra el Viladecans (3-2).
Una victòria de permanència,
perquè ara l’equip surt de la
zona de descens directe, sent
conscient que encara queda
molt per fer.
El Viladecans es va avançar

amb un gol fantasma. La pilo-
ta se li va escapar a Selu però
no va fer sensació d’entrar.
Malgrat rebre el gol i el que va
suposar, l’Amposta va poder
empatar abans del descans,
però no ho faria fins la repre-
sa quan una bona jugada per
l’esquerra la va culminar Calla-
risa. El partit es va trencar i a
la contra, Sabaté va definir
força bé el 2-1. El Viladecans
va empatar amb un xut llunyà
de falta. Selu va desviar la pi-
lota però la defensa no va tan-
car bé i el rebuig fou el 2-2.

L’empat era poc. El partit se-
guia fracturat, quan una acció
de qualitat de Callarisa, des
del centre del camp, va propi-
car una rematada de Becerra.
El rebuig el va aprofitar el des-
tacat Callarisa per marcar el
3-2, davant de l’euforia de l’a-
fició que celebrava una victò-
ria molt treballada.
L’Amposta ha tingut les bai-

xes d’Obi (R Bítem) i Dani Fat-
sini (La Cava). També del por-
ter Nacho. Ha fitxat al porter
Guillem (Hospitalet) i al davan-
ter emergent de l’Ampolla, el
benicarlando Guille Ripollés,
un davanter amb projecció. 

Guille, de Benicarló,
havia estat la revelació en
l’inici de lliga, amb

l’Ampolla

De Benicarló

Una acció del partit de l’Ascó de diumenge passat, a Vilafranca.
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ESPECIAL FESTES DE SANT ANTONI 2016

El Perelló
celebra la
seva festa
major en

honor a Sant
Antoni Abat.
La vespra,

comença amb
una cercavila
de gegants i

cap grossos i
el correfocs
amb una tro-

nada que
marca l'inici

de la festa. El
dia 17, té lloc
un dels actes
més represen-
tatius: els Tres
Tombs, en el
qual partici-
pen nombro-
sos cavalls i
carruatges

d'arreu de la
província, rea-

litzant tres
tombs pels
carrers del

poble i finalit-
zant amb la

benedicció de
tots els ani-

mals a la
plaça de l'es-

glésia.

Altres actes
populars són
el tir al plat, la

festa de la
mainada, la

festa del cal-
mant (beguda
típica elabora-
da amb rom,

cafè i sucre) o
la trobada de

bandes de
música.
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ESPECIAL FESTES DE SANT ANTONI 2016

Els actes
comencen la
vigília de la

festa, amb la
recollida de la
llenya que els
veïns han dei-
xat a la porta
de casa per
alimentar la

foguera de la
plaça de

l'Església.
També es fa la

Plega, una
capta per reco-

llir diners. El
primer dia de
festes tenen
lloc els Tres
Tombs i la
benedicció

dels animals.
La desfilada és

encapçalada
pel Clavari i

els Majorals a
cavall i passa

a recollir la
imatge del

Sant per casa
del Clavari.

Aquell mateix
dia se cele-

bren les corri-
des de cavalls,
rucs i matxos
al carrer dels
Clots, que es

repeteixen
també els dos
dies següents.
Altres atrac-

tius de la festa
són els àpats

de germanor al
voltant de la
foguera i el

ball de jotes i
sardanes.
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L’Ulldecona va avançar-se aviat amb el 0-2, gols de Roberto i Trin-
quet. Samu, el millor local, feia l’1-2 abans del descans i el pichichi Ro-
bert empatava a l’inici de la represa. Amb el 2-2, el partit es va tren-
car. L’Ulldecona va poder contraatacar amb la velocitat de Chimeno i
Albert. Aquest darrer va fer el 2-3, amb una excepcional rematada
amb el cap. Llavors, l’Ulldecona, després d’haver-se relaxat amb el 0-
2, va estar molt aplicat en defensa, i va poder decidir a la contra.
L’Ampolla, a la desesperada, va poder empatar amb una gran ocasió
de Robert. Tres punts importants per als ulldeconencs, que ara reben
a Gandesa i Tortosa. Per l’Ampolla, la derrota és un cop dur. Va debu-
tar Caco (Pobla B). El davanter Guille Ripollés marxa a l’Amposta. 

Tres punts amb doble valor per a
l’Ulldecona, a l’Ampolla

Bartolo deixa de ser el tècnic del Camarles
ALBERT CASTELL, EL DESTACAT, VA FER EL 2-3

La Cava, amb qui va debutar Dani Fatsini (Amposta), va guanyar el
Torreforta (2-0). Un bon partit dels de Camarero, que serveix per refer-
se del darrer resultat de l’any passat, quan es va trencar la ratxa. La
Cava és quarta, a set punts del líder Tortosa a qui visita el diumenge
en un partit clau per seguir lligada a les dues primeres places. Contra
el Torreforta, tot s’hagués pogut complicar si els visitants haguessin
aprofitat els dos penals, un el va aturar el jove Marc Masdeu que cada
jornada progressa amb seguretat. Jaime va fer l’1-0 i a la represa, Fe-
rran, de penal, sentenciava una victòria treballada i justa dels caveros. 

La Cava comença l’any 
recuperant la seua essència

EL TORREFORTA VA FALLAR DOS PENALS

El Godall, amb qui va debutar Choli, va perdre contra el Roda de
Berà (2-4). Els godallencs van començar molt apàtics i el Roda va
saber aprofitar-ho per posar-se amb el 0-2. Ramos ficava dins del
partit al Godall i Joan Zaragoza empatava a l’inici de la represa,
quan l’equip de Mario va sortir amb més convicció. Però la descon-
fiança producte de la situació passa factura al Godall que va veure
com en un moment determinant, pocs minuts després de l’empat,
el Roda marcava el 2-3 que ja va decidir. Oriol i el porter Kevin han
demanat la baixa i esperen rebre-la. De moment, no la tenen. 

El Godall reacciona però acaba
ensorrant-se després de rebre el 2-3

CHOLI VA DEBUTAR

Alcanar i Catalònia necessitaven la victòria per fugir de la zona com-
pormesa de la taula, i més amb l’amenaça de les compensacions. El
Catalònia es va avançar aviat amb un gol de Dani Iniesta que va apro-
fitar un rebuig de Moisés. A l’Alcanar li va costar però abans del des-
cans va empatar amb gol del Killer Adrià, que, a més, va tenir altres
ocasions. A la represa, amb els minuts, el Cata va progressar, dins de
la igualtat. No van haver-hi ocasions però els visitants van reclamar un
penal ‘que va ser clar’. Els locals (2 punts de 24), en zona de descens.
El Cata, amb vuit empats, no es distancia de la zona delicada. 

Alcanar-Catalònia, un empat que no
satisfà a ningú

ELS VISITANTS RECLAMEN UN PENAL

El Gandesa va guanyar el Tortosa en el derbi de la primera jornada de l’any (2-1). Era un partit que podia marcar la part al-
ta perquè una victòria del líder Tortosa l’hagués deixat a vuit punts d’un rival directe. Però aquesta no es va produir i el Gan-
desa va guanyar merescudament. Els locals van començar molt forts i van disposar de dues situacions de gol i una ocasió
de Dilla, molt clara. El Tortosa pressionava molt amunt, l’inici de joc dels gandesans, però això va propiciar un partit allargat
del que el Gandesa va saber treure’n profit amb més espais per contraatacar. Els tortosins, a més, van estar imprecisos en
diverses accions al darrera i, amb un mig del camp amb més vocació defensiva, van tenir dificultats per crear, una vegada
van disposar de més domini de la pilota. El Tortosa no va tenir profunditat en el primer tenps i malgrat fer diverses arribades,
no va disposar d’encert en les darreres passades. Abans del descans, Cristian tindria una nova ocasió pels locals, davant de
Figo. A la represa, aviat, el Gandesa va marcar amb un gran gol de Genís que va aprofitar un rebuig tou en una acció que el
Tortosa no va defensar bé. El partit s’obria i els visitants, sense gaire accés a la porteria de Rojas, van empatar amb un gol
de Chillon, a la sortida d’un córner. S’originava un altre partit. Semblava que el Tortosa podia tenir opcions perquè havia em-
patat en el seu pitjor moment. Però no va ser així. El líder no va oferir la consistència necessària i una passada a l’esquena
dels centrals visitants, desajust defensiu, malentès entre Figo i Raül, i ‘Pichi’ Dilla que va aprofitar el regal per marcar a porta
buida. En els darrers minuts, el Tortosa va dominar i però sense poder superar un Gandesa que es va defensar amb ordre i
intensitat. El líder no va gaudir d’ocasions per empatar excepte un tret llunyà d’Amador. Victòria del Gandesa que obre la lliga
a la part alta i que dóna moltes possibilitats a l’equip de Rafel Navarro en la lluita per l’ascens. 

El Gandesa obre la lliga
VICTÒRIA CONTRA EL LÍDER TORTOSA, QUE ARA ESTÀ A DOS PUNTS

Tal com vam anunciar dilluns
a Canal TE, al programa Minut
91, Bartolo Meca ha deixat de
ser el tècnic del Camarles. La
derrota i la imatge de l’equip en
el primer partit de l’any contra la
Canonja (0-3) fou el detonant.
Josep Bertomeu, director espor-
tiu del Camarles, explicava que
“hem de destacar la feina de
Bartolo en tots aquests anys al
club. Però ara, davant de la si-
tuació de l’equip,  amb un acord
entre les dues parts, hem pres

aquesta decisió”. Bartolo, per la
seu part, explicava que “després
del darrer partit, vaig parlar amb
Bertomeu. L’acord fou imme-
diat. No fou ni destitució ni dimis-
sió. Simplement, un acord entre
dos persones que ens coneixem
des de fa molts anys i que ente-
nem que això és futbol i que la
dinàmica i els resultats no són
bons”. Bartolo volia “agrair el
tracte de la gent de Camarles
durant aquests cins anys, en els
que han hagut moments de tot,

però en els que sempre, malgrat
no tenir bons resultats com en
aquesta lliga, se m’ha respectat,
tant a mi com a la meua família.
La veritat és que només tinc pa-
raules d’agraïment cap a l’afició.
M’emporto un gran record de
Camarles i de la seua gent. I de-
sitjo el millor a partir d’ara per a
poder redreçar la situació”. Bar-
tolo no volia fer més conjectures
sobre l’actitud dels jugadors o
sobre altres qüestions: “les co-
ses no han anat com esperàvem

quan s’havien fet fitxatges per a
no patir. Tots tenim la nostra
part de responsabilitat però jo el
que més com a entrenador”.
Bertomeu farà funcions d’entre-
nador a Torreforta, diumenge,
juntament amb Ivan que conti-
nua. La rumorologia indica que
Teixidó es podria incorporar
però, de moment, no potser així. 

BERTOMEU FARÀ FUNCIONS D’ENTRENADOR DIUMENGE, A TORREFORTA

El jesusenc Adrià Estrada ja va fer fun-
cions de segon entrenador d’Enric, la
temporada passada. Va decidir no se-
guir perquè també entrenava un equip
de futbol base de la UE Rapitenca i era
complicat compaginar-ho. Abans de Na-
dal, va deixar de ser tècnic del club rapi-
tenc i s’ha incorporat de nou al cos tèc-
nic del primer equip del Catalònia, com a segon novament d’Enric.
D’altra banda, l’aldoverenc Joan Casanova, després de 15 mesos, quan
es va lesionar greument i de forma fortuita en un partit contra el Torto-
sa, ha tornat a fitxar. Joan es va recuperar i després va marxar a Estats
Units. Ha tornat i el seu bon estat físic ha comportat jugar altre cop.
Demà (17 h), Súperderbi a la Santa Creu, amb nova graderia al camp:
Catalònia-R. Bítem, amb urgència de punts per als dos equips. Foto: Je-
sús Cardona.

Catalònia-R. Bítem, el derbi
Adrià torna, com a segon, a la banqueta local

DEMÀ DISSABTE (17 H)

Missatge de suport a Frede Giné, jugador del Gandesa lesionat. 
CANAL TE

Nacho: ‘trobarem la fòrmula per revertir la situació’
El Remolins-Bítem va tancar

el 2015 amb sis derrotes se-
guides. S’esperava l’any nou
amb esperança per canviar la
dinàmica de resultats i més
amb un partit contra un rival di-
recte a hores d’ara: l’Hospitalet.
Durant el Nadal es van fer nom-
broses gestions per a poder fer
incoporacions i s’ha pogut fitxar
a Obi (Amposta). També va exis-
tir l’opció de Joel Forné, exTor-
tosa, però finalment el davanter
ha decidit no jugar a hores d’a-
ra.
Arnau, que ha tornat a l’Amet-

lla, és la única baixa que ha tin-
gut l’equip. 

Però el partit contra l’Hospi-
talet va ser més del mateix.
Ocasions pèrdudes i el gol que
no va arribar. I amb el 0-0, a la
represa, van aflorar els nervis i
la precipitació, a més de que
els visitants van guanyar segu-
retat una vegada els locals no
havien pogut marcar. El partit
es va anar travant i va reflectir
els simptomes de desconfiança
dels de Bítem. L’1-0 no es va
produir i si, en canvi, el 0-1 amb
un Hospitalet que també havia
avisat que podia marcar. La de-
rrota agreuja la situació de l’e-
quip que comença l’any com va
acabar l’anterior: sense trobar

el punt d’inflexió desitjat i en
aquests moments a dos punts
del descens directe, amb l’agra-
vant de les possibles compen-
sacions. 
El tècnic Nacho Pérez s’ha

pogut fixar un termini de partits
per comprovar la reacció de l’e-
quip. El primer va ser amb de-
rrota. Des del club no hi ha pre-
visió de pendre cap mesura,
excepte la d’intentar fer alguna
incorporació més. Nacho, per
la seua part, continua dient que
“tinc totes les forçes en seguir,
crec en el treball. Tots ens hem
de responsabilitzar de la situa-
ció, i hem de rectificar aspec-

tes que manquen, jo el primer.
Tinc clar que seguiré, jo els he
portat fins aquí, i jo els trauré
d’aquest pou actual. Trobarem
la fòrmula per canviar aquesta
dinàmica, ens treurem la por i
aquest bloqueig que tenim, ho
farem, ho treurem, ho aconse-
guirem, estic segur”. Nacho
afegia que “ara per ara, ningú
sortirà de l’equip, ni que el vul-
gue. Les baixes, si han d’haver-
ne, seran les que jo cregui i
quan jo cregui, tots hem arribat
fins aqui, i tots hem de sortir-ne,
remant en una direcció”. Demà,
derbi a la Santa Creu, una altra
final. 

NOVA DERROTA DEL R. BÍTEM, SETENA SEGUIDA, CONTRA L’HOSPITALET (0-1)
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L’opinió de Joaquin Celma. EL MINUT 91

No era normal que en la jornada 10 només haguessin tres equips de la zona de Tarragona i set
ebrencs en les primeres deu places. Vaig dir en el seu dia que això canviaria i així ha ocorregut.
L’Hospitalet, que era cuer a la jornada set, ja és desè. El Valls, que estava en el lloc quinzè, ja
està cinquè; la Canonja, que de perdre aquesta jornada a Camarles ja se li escapaven les possi-
bilitats de la salvació, segueix amb l'aigua al coll però guanyant tres partits seguits pot sortir de
pou. Hauríem de remuntar-nos a la temporada 2010/2011, l'any de la reestructuració del futbol
català amb la desaparició de la Preferent, quatre equips ebrencs van baixar: Ampolla, Ulldecona,
Aldeana i La Sénia, dos d'ells encara no han recuperat la categoria perduda. Aquesta tempora-
da podem veure un desastre igual o fins i tot pitjor. Vaig informar que aquesta temporada de 1a
catalana podrien haver tres descensos tarragonins i així serà. Ja en l'equador de la lliga, excep-
te miracle, Reddis, Catllar i Torredembarra estan sentenciats i si sumem als cinc nous equips que
pugen que podrien ser Roquetenc, Cambrils Unió, Salou, Vendrell i Llorenç, amb la qual cosa se-
rien 8 descensos; si restem el que ascendeix són set i si puja el que promociona serien 6. Però
ull que pot baixar l'Amposta o Vilaseca la qual cosa ho complicaria tot. Els comptes clars són set
descensos. Quan falta una jornada per acabar la primera volta, cinc equips ebrencs descendi-
rien: Godall, Alcanar, Ampolla, Remolins-Bítem i Camarles i en la jornada 34 n’hi haurà els matei-
xos equips, potser un menys o potser 6, posarem 5, però cal ser realistes perquè és possible.
Els equips implicats en el descens no estan passant un bon moment: Remolins-Bítem, set jorna-
des set derrotes, els davanters estan encallats, Miguel Reverté porta set jornades sense mullar.
No obstant, només els diré que Nacho no serà cessat. Alcanar va començar bé però està en ma-
la ratxa i en les últimes vuit jornades, zero victòries. Les baixes d'alguns jugadors ha influït. A
l’Ampolla han arribat reforços; l'equip va a més però no es produeixen les victòries desitjades;
només dos en les últimes nou jornades. Camarles, un altre que va començar bé, i fins i tot va te-
nir un fitxatge estrella: Jesús Ferreres. Tot i que Jesús ha aportat gols, el Camarles no ha can-
viat la dinàmica: en les últimes nou jornades només una victòria. Jesús Catalònia, un altre equip
també irregular: últimes deu jornades, només dues victòries. Es el rei dels empats i això el pot
condemnar. La defensa està de cine però falta definició en la davantera. Mirin quines dades més
esgarrifoses: Jesús Catalònia, Remolins-Bítem, Camarles, Ampolla i Alcanar, entre tots han acon-
seguit només set victòries en les últimes nou jornades i per ser més clars no arriben entre els
cinc a una victòria per jornada. Però els diré una cosa: hi ha alguns jugadors d'aquests equips
que no acompanyen als seus entrenadors i aquest diumenge amb un equip amb urgències, ni llui-
taven, ni corrien com calia. Per això, algun equip està on està i no diré noms. Són dades clares,
el futbol ebrenc no és que estigui sota mínims, està com el futbol estatal, el Salamanca sense
futbol,   el Castelló a tercera, històrics a la Segona divisió B: Hèrcules, Cadis, Racing Santander,
Burgos, Logronyés, Toledo, Lleida, Sabadell, Múrcia, Jaén, Cartagena, Leonesa, Pontevedra...
Portem molts anys en que a Segona catalana hi ha gairebé més equips ebrencs que de la zona
de Tarragona, amb un terç menys d'habitants i potser arriba el moment de l'equilibri i la propera
temporada potser el moment. Quatre equips gairebé tenen assegurat el descens. Les dades es-
tan aquí, tant de bo m'equivoqui. Els diria amb tota claredat els equips que baixaran però no vull
fer sang, cal ser positius i tant de bo es salvin els màxims possibles.
PRIMERA CATALANA. SETMANA DE BAIXES I VIRUS. Tres gols va marcar la rapitenca i cap
els seus davanters. Invicte al seu camp, només un equip l'ha guanyat i això que la meitat dels ju-
gadors estaven afectats pel virus. Mal inici d’any del Jesús i Maria, el cuer no havia guanyat ni un
partit i ho va fer davant l'equip d'Àngel Garcia. Un resultat inesperat i que fa mal per les aspira-
cions dels de l’Aube. L’Amposta presentava a un equip on no tots els efectius estaven al cent per
cent, tres d'ells van estar malalts tota la setmana, malgrat això va remuntar dues vegades el re-
sultat i assolint in extemis una victòria més que important, de perdre aquesta confrontació es
complicaven molt les coses.
SEGONA CATALANA. LA PART ALTA ESTÀ QUE CREMA. S'està posant emocionant la zona
capdavantera, semblava que el Tortosa s'anava a menjar la lliga però després de la seva quarta
derrota aquesta temporada, dos equips se li acosten. Un Gandesa molt regular (només dues de-
rrotes en les tretze últimes jornades) i un Cambrils que puja sense frens. Va començar franca-
ment malament el Valls, les primeres cinc jornades no va sumar ni una victòria però des que va
aconseguir-ne la primera no ha parat i ja porta onze jornades invicte. La Cava segueix en gran
forma, quedarà al pòdium dels sis primers; manté una gran reguralitat, només una derrota en les
últimes vuit jornades. Cada setmana que passa es demostra el bé s’ha adaptat en aquesta cate-
goria l'Ulldecona de Sergi, només tres derrotes en el seu haver i demostrant el seu poder a Am-
polla. Bona feina del mister en un equip que acaba de pujar i que ha tingut diverses baixes i no-
més l’alta d’Albert Castell.
TERCERA CATALANA. AQUESTA LLIGA JA ESTÀ DEFINIDA. Dos descensos assegurats,
mentre que per la part alta, Roquetenc, Batea, Ametlla, Aldeana i Santa Bàrbara lluitaran per l'as-
cens i ull amb el Flix que té encara possibilitats. ¿Serà campió el Roquetenc? doncs jo crec que
cada vegada té més possibilitats, equip experimentat i un Subi, guanyador. Gran regularitat del
Batea, amb només una derrota últimes nou jornades. Segueix fort el Santa Bàrbara que va re-
muntar dues vegades el marcador davant d'un Deltebre que ha millorat amb els nous fitxatges.
Li va poder la pressió del lideratge a l’Ametlla (últimes cinc jornades només una victòria), però és
tercer quan la meta era la salvació. I aquesta està assolida. La lliga del Flix comença ara li que-
den 18 partits i 16 seran com a local encara que al seu camp no jugarà fins a l'abril. Si guanya
en els següents 4 partits al seu feu contra Aldeana, Ascó, Horta i Batea, pot entrar en lluita di-
recta per a l’ascens. Aquesta setmana va empatar al camp de La Sénia, equip que ha empatat
la meitat dels partits disputats: vuit. Segueix la gran ratxa de l’Olimpic, tretze jornades invictes.
Corbera quatre jornades guanyant; Aldeana va reaccionar després de dues derrotes amb una
victòria davant d'un Perelló que s'allunya de l'ascens. Va reaccionar també el Móra la Nova que

Segona catalana: set descensos assegurats

portava cinc jornades sense guanyar i ho va fer golejant. Imparable Vilalba dels vuit partits jugats
fora, cinc guanyats. Robert i els seus nois són terribles fora del seu terreny. Quatre places per al
descens, dues assegurades, Campredó i Ginestar, mentre la Sénia, Ascó, Horta i Deltebre, són els
altres candidats. D’aquests quatre equips, un segur baixarà. 

BARTOLO JA NO ÉS ENTRENADOR DEL CAMARLES. Va ascendir a l'equip fa dues tempo-
rades, el va mantenir en la passada però en aquesta les coses no han anat com s’esperava. Es va
arribar a un acord amistós entre Bartolo i el club, deixant clar l’entitat que no va ser cessat. Barto-
lo diu que "surto amb el cap molt alt". Des de la directiva havia molta il·lusió perquè s'havia fet un
gran esforç econòmic apostant per tenir una bona plantilla i la situació necessita un impuls. I així
s’ha entès per totes les parts. Hi Havien dos candidats: Xavi Cid i Teixidó. Justament els dos fills ju-
guen en aquest equip. Teixidó serà el nou míster i salvarà l'equip.

EL ROQUETENC VOL UN CAMP DIG-
NE. Roquetes és l’única, de les poblacions
amb més de 8000 habitants de les TE,
que no té camp de gespar artificial. Dis-
sabte es va produir una manifestació a les
instal.lacions esportives, amb joves juga-
dors, pares i directius que van mostrar
una pancarta reclamant un ‘camp digne’.
La seva presidenta, Loli, està preocupada.
És perruquera. Haurà d’anar ella a tallar-
los els pèls als mandataris municipals...?  

TERCERA CATALANA

Partit emocionant.  El Santa, amb
el triomf, és tercer, a tres punts
del líder. El Deltebre, amb els fit-
xatges (Florin, Abraham i Joseph)
va ser més competitiu però
segueix de pega en situacions
determinades que el condemnen.
El Deltebre, al primer temps, es
va posar dues vegades per
davant. Abans  del descans, Santi
empatava. Ismail, a la represa,
feia el 2-3 en un duel obert, amb
alternatives. La clau fou que poc
després empatava De la Torre i,
posteriorment, Gerard marcava el
4-3. Emoció fins el final perquè va
poder passar de tot. 

El Vilalba s’acomoda a la taula
amb el triomf contra el Santa
Bàrbara, en partit de recupera-
ció, i amb el que va obtenir dis-
sabte al camp del cuer
Campredó (1-3). Primer temps
en què tot va quedar decidit
amb els gols de John, d’Abdul
(xilena) i de Yelti. Represa més
anivellada, i amb un Vilalba que
va tenir noves opcions. També
el Campredó que va reduir
distàncies amb gol de Paquito.

CAMPREDÓ-VILALBA 1-3

El Roquetenc és líder en solitari
després de guanyar a l’Ametlla (0-
1). Partit igualat amb més domini
local al primer temps i també
ocasions, dues d’elles molt cla-
res, principalment una de Faura.
Els de Roquetes, però, van tenir-
ne una amb un gol anulat a
Cristian. I la segona, arran d’un
desajust defesiu local i una bona
passada d’Alegre a l’espai, Arasa
(valent) va lluitar una pilota i del
rebuig, Gilabert, amb la canya,
feia el 0-1. A la represa, el partit
va travar-se. Els locals no van
poder arribar amb claredat per-
què el Roquetenc va estar seriós
en defensa gaudint, a més, de
dues opcions clares a la contra. 

Debut a la banqueta local de
Miquel Cotaina, en el retorn al club
de la Ribera. Primera meitat de
control i domini del Batea que es
va avançar amb el 0-3 amb dos
gols d’Agustí i un de Boba. A la
represa, com li ha passat en altres
jornades al Batea, semblava que li
podien remuntar perquè en aquest
cas l’Ascó va sortir més posat i va
marcar 2 gols, obra d’Ignasi i del
pichichi Oriol. Partit trencat i obert.
Agustí va fer el 2-4 i malgrat que
Oriol va marcar el 3-4, Boba va
sentenciar amb el 3-5. Agustí, pilo-
ta d’or: 31 gols. El Batea, segon. 

L’Aldeana va començar l’any guan-
yat, recuperant-se de les dues
derrotes. La victòria va sermeres-
cuda, forjant-se al primer temps
quan el Perelló no va existir i va
ser també perquè l’Aldeana va
jugar molt posada. Àlex i Robert
feien el 2-0. Albert marcava el 3-0
a la represa. El Perelló, amb poca
actitud, va obtenir el 3-1, amb gol
de falta de Xixo.  

ALDEANA-PERELLÓ 3-1

El Corbera va acabar el 2015
sent un dels equips més en
forma i ha començat el 2016 de
la mateixa manera. Quatre victò-
ries seguides (15 punts de 18) i
ja és setè, amb opcions d’engan-
xar-se dalt. Ja al primer temps va
quedar tot sentenciat. Amado i
Roger i Kazu, en un minut, posa-
ven el 0-3. Roger, que ja en porta
19, va marcar el 0-4. El Ginestar,
penúltim, no reacciona. 

GINESTAR-CORBERA 0-4

La Sénia ja acumula vuit empats.
Partit intens, amb alternatives i en
el que els locals van poder decidir
però en el que també va poder fer-
ho el Flix, fallant un penal que va
aturar el porter debutant Xavi
Reverter. Els dos equips buscaven
el triomf per fer un salt de qualitat.
Els locals no poden acabar d’enlai-
rar-se. El Flix segueix progressant. 

El Móra la Nova necessitava la
victòria després d’unes jornades
sense assolir-la. Malgrat el resultat,
no va tenir-ho fàcil perquè el Jesús
i Maria, molest amb decisions arbi-
trals, va lluitar amb intensitat. El 4-
1, que va ser clau perquè va arribar
poc després del gol visitant, va
decidir. El Móra recupera jugadors,
com Edu Llop, que va tornar a
jugar 4 mesos més després. 

L’Olimpic porta 13 jornades sense per-
dre. Diumenge va guanyar a Horta.
Pau va fer el 0-1, en fora de joc
segons els locals. Un penal dubtós era
l’empat de Ruben. I abans del des-
cans, Aitor feia l’1-2. Segona part d’in-
tents infructuosos de l’Horta que, mal-
grat esforçar-se, no va tenir claredat
ofensiva, davant d’un Olimpic que va
defensar-se amb ordre i molta intensi-
tat. L’Horta segueix en zona delicada. 

Recuperació aldeana El Corbera, disparat El Vilalba s’enlaira

AMETLLA-ROQUETENC 0-1

Victòria de líder
ASCÓ-BATEA 3-5

Agustí, pilota d’or

S. BÀRBARA-DELTEBRE 4-3

Emoció fins el final

LA SÉNIA-FLIX 1-1

Rei de l’empat

M NOVA- J I MARIA 5-1

Victòria necessària

HORTA-OLIMPIC 1-2

L’Olímpic no té fre

-Mario Arques, tècnic del
Ginestar, va posar el càrrec a
disposició de la junta però la
directiva li ha comunicat que

vol que continuï, satisfeta amb
la feina, malgrat els resultats.  

-L’Ametlla s’ha queixat del 
criteri arbitrals en els dos

darrers partits, en els que “el
lateral dret de l’altre equip

havia d’haver estat expulsat i
no va ser-ho. Això condiciona

un equip que intenta jugar
com el nostre”

QUARTA CATALANA

Les obres per a la instal.lació de la gespa artificial a Sant Jaume
ja han començat, un somni fet realitat. L’equip, en la tornada a la
lliga, va guanyar al camp de l’Amposta (1-2). De la resta de la pri-
mera jornada de l’any, esmentar que el líder Pinell, tot i no jugar
bé, va guanyar al camp d’un Tivenys que mereixia més. Serres va
marcar en temps afegit. I el Pinell, més prop. La Galera és sego-
na en perdre el Catalònia al camp del Bot, en un partit vibrant i in-
tens. La segona plaça, oberta. L’Arnes es manté en la pugna. 

Sant Jaume tindrà gespa artificial

El Roquetenc vol un camp digne.
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ADRIÀ
DIDAC
SAMU
CALLARISA
ORIOL
ROBERT
JORDI VILANOVA
CRISTIAN BERTOMEU
DIDAC LABORIA
AMADO
ISMAIL
CARRANZA
GUMIEL
FÈLIX
ZARAGOZA
JOAN ESMEL
DANI INIESTA
IKE
ALEIX FRANCH
MARC MASDEU
XAVI REVERTER
EDU LLOP
JOAQUIN
XIXO
ORIOL
JOTA
MARC ALEGRE
DANI PORCAR
ALBERT ARNAU
IVAN
ESTEBAN

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

ADRIÀ
DIDAC
SAMU
CALLARISA
ORIOL
ROBERT
JORDI VILANOVA
CRISTIAN BERTOMEU
DIDAC LABORIA
AMADO
ISMAIL
CARRANZA
GUMIEL
FÈLIX
ZARAGOZA
JOAN ESMEL
DANI INIESTA
IKE
ALEIX FRANCH
MARC MASDEU
XAVI REVERTER
EDU LLOP
JOAQUIN
XIXO
ORIOL
JOTA
MARC ALEGRE
DANI PORCAR
ALBERT ARNAU
IVAN
ESTEBAN

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 16

ELS TÈCNICS 
DE LA JORNADA: 

6 DELS CRACS: 

Sergi Navarro
Ulldecona

Subi
Roquetenc

Edu Llop
Móra Nova

Didac Rius
Aldeana

Carlos Gilabert
Roquetenc

Jordi Vilanova
Batea

Marc Andreu
Perelló

Dani Porcar
S Bàrbara

JOAQUIN CELMA

Top secret
Quan les coses es fan malament, s'acaben malament. Affaire la Sénia-Godall, segueix el

culebró. Diversos jugadors del Godall que són de la Sénia van dir que tornarien al club se-
nienc aquesta temporada. El Godall els va convèncer que es quedessin i van fer-ho com el
cas de Kevin i Oriol. Tots dos fa un parell de mesos van decidir no jugar a Godall i ara vo-
len tornar a la Sénia. Però la directiva del Godall no vol donar-los les baixes, malgrat tot el
que va fer Pau pel Godall els darrers anys.  Pau ara està de president a la Sénia i així li ho
paguen. Vaja, que si això fos una pel·lícula de pistolers, hi hauria dol.

Radiografia del futbol ebrenc
L’EQUIP DE LA SETMANA: CF PINELL

Lider indiscutible a la
Quarta catalana. No ha per-
dut ni un partit. El mister
Àngel Guiu es nota que és
un especialista en ascendir
equips d'aquesta catego-
ria. Serà segur nou equip
de tercera catalana, la tem-
porada vinent. Dissabte va
guanyar a Tivenys (1-2) en
temps afegit.

Pulsacions de la jornada
Dos fitxatges a prop de fer la Rapitenca. Vaig dir fa dos mesos que dels quatre davanters, un o dos
serien baixa. Vaig encertar perquè han marxat Ferreres i Àngel Guiu.
El Torreforta, aquesta temporada, li han xiulat quatre penals a favor. Els quatre els ha fallat, els dos úl-
tims diumenge a La Cava.
El míster de l’Ascó B, Ruben Viudez, va presentar la dimissió la setmana passada però si no l'hagués
presentat l'haguessin cessat. El substitut és el mister Cotaina que té un record de 17 temporades en-
trenant, ni una sencera a l'atur. 
Partits difícils per al Tortosa en les futures jornades La Cava i Ulldecona: Guillermo Camarero i Sergi
Navarro, donaran guerra i després arriba el Valls.
Jo ja porto molts mesos dient que podrien cessar el míster Miguel Rubio, en les últimes 11 jornades
només una victòria, si perd diumenge podrien haver novetats. Només una cosa segura: no seguirà la
propera temporada.
Agus (Batea) imparable aquesta setmana un altre Hat-tric. Porta 31 gols. Només li’n falten 6 per batre
la marca de la passada temporada. I el davanter Dilla del Gandesa, en 16 jornades, ha marcat en 13.
Joan Casanova, que era als Estats Units, ha fitxat novament pel Catalònia. El porter de l'Amposta, Na-
cho, va causar baixa i és el tercer d'aquesta temporada després d’Iniesta i si comptem a Raül Jime-
nez. El nou, Guillem, exHospitalet. L’Alcanar prepara un o dos fitxatges, de 1a Catalana.

Darrera hora: Guille Ripollés, de l’Ampolla, nou fitxatge de l’Amposta. GOLEJADORS

JUGADOR

Becerra (Amp)
Callarisa (Amp)
Gallego (J i Ma)
Guiu (Rapitenca)
Taranilla (J i Ma)
Eric (Catllar)
Àngel Rapitenca)
Peke (Rapitenca)
Adrian (Vilaseca)
Manu (Torrede.)
Pau (Catllar)
Òscar (Amp)
Moha (Rapitenca)
Cuenca (J i Ma)
Gustavo (Amp.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

1A CATALANA
Nº

9
6
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3

GOLS JUGADOR

Dilla (Gandesa)
Chimeno (Ull)
Chillón (Tortosa)
Adrià (Alcanar)
Miguel (R Bítem)
Marcel (Cambrils)
Llaberia (la Cava)
Garrido (Cambr.)
Raül (Cambrils)
Edgar (Cambrils)
Dani (Hospitalet)
Robert (Ampolla)
Abde (Riera)
Ferran (la Cava)
Regolf (Catal.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

2A CATALANA
Nº

19
15
15
13
12
10
10
9
8
8
7
7
6
6
6

GOLS JUGADOR

Agustí (Batea)
Roger (Corbera)
De la Torre (S B)
Oriol (Ascó B)
Aleix (M Nova)
Sergi Vila (Oli.)
Rullo (Ametlla)
Ivan Arasa (Roq.)
John (Vilalba)
Magí (Perelló)
Joan Porta (Flix)
Adrià Miró (Ascó)
Gerard (la Sénia)
Marc Garcia (Ald)
Ignasi (Olimpic)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

3A CATALANA
Nº

31
19
16
15
13
11
10
9
9
9
9
8
8
7
7

GOLS

JUGADOR

David Callarisa
Josep Becerra
Joan Sabaté
Marc Vernet
Gustavo Soriano
Adrià Vargas
Joan Barrufet
Jonatan Llorach
Rafa Ribera
Aleix Cuenca
Omar

33
29
25
22
19
18
16
14
14
9
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF AMPOSTA
Nº P.

6
10
2

3
2

1

G. JUGADOR

Carlos Herrero
Ike  Romera
Ivan Taranilla
Alberto Cuenca
Victor Pujol
Mauri Ulla
David Gallego
Sebas Albacar
Albert Torres
Toni Cornejo
José Mari

32
29
25
24
20
18
16
15
12
11
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

UD J I MARIA
Nº P.

1
3
5
3

5

2

G.

JUGADOR

Sergi Grau
Ferran Roig
Roger Santaella
David Ramírez
Jordi Llaberia
Mario 
Eric Fernández
Josep Vilanova
Raimon Fosch
Jaime Llorente
Guillem Navarro

28
24
24
22
21
20
15
15
15
12
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CD LA CAVA
Nº P.

6
2
2
10

1
1

5
1

G. JUGADOR

Pau Valmanya
Jota
Sergi Bel
Josep Llaó
Carlos Escrichs
Aaron Navarro
Miguel Reverté
Victor Bartolomé
Genís Valls
Andreu Borràs
Edgar Bartolomé

35
29
27
26
20
17
16
16
5
4
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

UE R BITEM
Nº P.

5

1
12

G.

JUGADOR

Peke
Xavi Anell
Andreu Guiu
Manolo Puig
Òscar Rodriguez
Oriol Vallespi
Josué Andreu
Moha Rida
Sam Garcia
Raul Istoc
Albert Vilarroya

31
29
28
26
24
17
14
14
14
10
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

UE RAPITENCA
Nº P.

4
2
5
2
2

3

G. JUGADOR

Ivan Diaz
Adrià Valsels
Ion Oslabanu
David Blanco
Soufine Barakat
Marc Tena
Brayan Hurtado
Jordi Adell
Nasi
Agustin Dario
Iker Diaz

44
40
29
23
22
21
15
6
6
5
5

CD ALCANAR
P.

5
13
1

5

2
1

G. JUGADOR

Guille Ripolles
Samu Garcia
Robert Cabrera
Àlex Trabalon
Marc Perelló
Paco Casas
Aitor Arasa
Hugo Pérez
Cristian  Guijarro
Jordi  Sabater
Ignasi  Cugat

26
26
25
19
18
17
16
14
13
10
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF L’AMPOLLA
NºNº P.

5
4
7
1
1

1

G. JUGADOR

Cristian B
Quim Esteban
Edgar Samper
Pau Sansaloni
Cristian Paradas
Jesús Ferreres
Raul Teixidó
Enric Ferré
Gerard Fresquet
Sergi Cid
Felipe Guapacha

64
27
25
23
22
16
11
9
9
9
6

CF CAMARLES
P.

3

3

3
6

2

2

G.

Enric Ubalde
Jaume Gumiel
Javier  Dilla
Albert Soldevilla
Pere Martinez
Cristian Vallés
Josep Doménech
Genís Navarro
Jaume Guiu
Joan Batiste
David Rojas

34
33
32
20
18
17
16
15
12
7
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF GANDESA
Nº

Nº

JUGADOR

Chillon
Raul Garcia
Abdouyale
Yassin Ben
Victor Calsina
Ives Quintana
Aleix Salvadó
Moha 
Gerard Marsal
Javier Asin
Albert Arnau

33
31
21
20
16
15
13
12
11
9
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CD TORTOSA
Nº P.

15

1
3

4
3
1
2
3
6

G. JUGADOR

Chimeno
Yassine
Roberto Márquez
Albert  Castell
Jan Esteller
José Ramon 
Pau Castro
Davide Bisegilie
Dani Fluixà
Isaac  Rodriguez
Josep Forcadell

47
28
24
23
23
18
16
13
12
10
9

CF ULLDECONA
P.

15
1
4
2

1

1
1

1

G.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

NºP. G. JUGADORJUGADOR

Manu Fernandez
Joan Zaragoza
Joan Labèrnia
Kevin Moreno
Xavi Pastor
Jordi Porres
Carlos Querol
Xavi Platero
Rafel Moreso
Ruben Ibeas
Àlex Ramos

47
38
27
22
20
11
9
9
7
7
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

FC GODALL
Nº P.

1
4

1
2

4
19

1
3
1
1
3

G.

JUGADOR

Virgili
Llopís
Massana
Genís
Víctor Bertomeu
Cristino
Artur Godia
Sergi López
José Ramon
Assier
Guiu

37
32
32
26
20
17
16
12
12
11
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

FC ASCÓ
Nº P.

7
1
1
2
3

1

G.

JUGADOR

Isaac Casanova
Dani Benaiges
Fran Reolid
Pau Diez
Carlos Ferreres
Cristian Arasa
Toni Ondozabal
Leandro Rovira
Dani Iniesta
Sergi Escoda
David Cosido

38
34
32
20
17
14
14
12
10
10
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF CATALÒNIA
Nº P.

1

3

2
4
1
1

G.

LA REGULARITAT DELS NOSTRES EQUIPS: AVUI  ASCÓ, PRIMERA I SEGONA  
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PRÒXIMA JORNADA
dissabte  

Roquetenc-Tivenys (15.30h)

Catalònia-Arnes (18.55 h)

diumenge 

Xerta-S Jaume (15h)

Pinell-la Galera (15.30h)

Benissanet-Bot (16h)

Camarles-Amposta (16h)

Ebre Escola, descansa

RESULTATS

12a jornada 4a catalana 

Tivenys-Pinell 1-2

Amposta-S Jaume     1-2

Benissanet descansa

la Galera-Camarles     4-0

Xerta-E Escola 1-3

Bot-Catalònia 4-3

Arnes-Roquetenc            4-2

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF  GC   P

1. Pinell 28 5 31

2. la Galera 32 16 24

3. Catalònia 30 15 23

4. Arnes 26 18 21

5. Bot 28 27 17

6. Amposta 13 13 17

7. S Jaume 18 20 17

8. Roquetenc 20 17 16

9. Ebre Escola 23 22 16

10. Tivenys 22 28 11

11. Camarles 17 31 7

12. Xerta 12 37 4

13. Benissanet 9 29 2

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
S Pere-Pardinyes

Santpedor-S Gabriel

Tortosa E-F Júpiter

(dissabte 17h)

Molins-At Prat

E Guineueta-Fontsanta

S Andreu-C Clar

S Eugenia-Sabadell

PB Lloret-Porqueres

RESULTATS

14a jornada 

Porqueres-S Pere     3-4

S Gabriel-S Eugenia   8-1

Pardinyes-E Guineueta   2-1

Sabadell-S Andreu    5-0

At Prat-Tortosa E 4-0

Fontsanta-Santpedor  3-2

C Clar-Molins 0-7

F Júpiter-PB Lloret     3-4

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. S Gabriel 51 14 36

2. Sabadell 39 7 35

4. Molins 39 13 33

5. At Prat 44 17 25

6. Tortosa Ebre 31 29 23

7. Pardinyes 29 28 20

8. Porqueres 39 31 19

9. E Guineueta 27 30 19

10. Fontsanta 24 27 19

11. C Clar 37 37 17

12. S Andreu 22 31 15

13. S Eugenia 20 42 10

14. Santpedor 15 55 7

15. F Júpiter 16 58 5

16. PB Lloret 21 71 4

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA 

J i Maria-la Cava

Alcanar-Ulldecona

R Bítem-Aldeana

S Bàrbara-Ginestar

Alcanar-S Jaume

Olimpic-Horta

Gandesa-Tortosa E

RESULTATS 

11a jornada

la Cava-Gandesa   10-0

Tortosa E-Alcanar   1-10

Ginestar-Rem Bítem    2-1

Alcanar B-S Bàrbara   2-2

Horta-J i Maria     5-1

Aldeana-Olimpic  1-4

S Jaume-Ulldecona      1-8

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Alcanar A 88    15 33

2. la Cava 71     19 30

3. S  Bàrbara             39      23    25

4. Ulldecona 38 31 21

5. Alcanar 55 25 20

6. Horta 29 29 18

7. Olimpic 37 41 18

8. Tortosa Ebre 38 30 17

9. J i Maria 22 48 12

10. Rem Bítem 21 42 11

11. Aldeana 27 51  8

12. Ginestar 23 38 7

13. Gandesa 22 52 5

14. S Jaume 4 70     0

Femení 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA 

16-1

Alcanar-Tortosa

Aldeana-Amposta

Rapitenca, descansa

Catalònia-Roquetenc

la Sénia-Vinaròs

Perelló-Canareu

Ametllla-J i Maria

RESULTATS

9a jornada 

Aldeana, descansava

Tortosa-Ametlla 4-1

Amposta-Alcanar 7-2

Canareu-la Sénia    3-0

Vinaròs-Catalònia 2-1

Rapitenca-Roquetenc 3-0

J i Maria-Perelló           4-1

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC   P

1.Aldeana 44 8 21

2. Amposta 32     11 21

3. Vinaròs 24 14 21

4. Rapitenca 35 15 21

5. Catalònia 28 29 15

6. Tortosa 23 19 12

7. J i Maria 17 17 12

8. Alcanar 21 21 10

9. La Sénia 17 40 10

10. Roquetenc 13 15 9

11. Perelló 9 28 1

12. Ametlla 6 48     0

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Perelló-Horta (15.45h)
J i Maria-Ginestar (16.30h)

Flix-Aldeana (17h)
diumenge 

Vilalba-Móra Nova (15.30h)
Deltebre-Campredó (16h)
Corbera-Ametlla (16h)
Batea-S. Bàrbara (16h)
la Sénia-Roquetenc (16h)

Olimpic-Ascó (17h)

RESULTATS

16a jornada, Tercera catalana  

Móra Nova-J i Maria 5-1

Ametlla-Roquetenc 0-1

Campredó-Vilalba 1-3

S. Bàrbara-Deltebre 4-3

Ginestar-Corbera 0-4

la Sénia-Flix 1-1

Horta-Olimpic 1-2

Aldeana-Perelló 3-1

Ascó-Batea 3-5

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Roquetenc 16 36 14 35

2. Batea 16 51 26 33

3. S. Bàrbara 16 51 31 32

4. Ametlla 16 29 18 32

5. Aldeana 16 36 25 29

6. Olimpic 16 38 24 27

7. Corbera 16 37 28 27

8. Perelló 16 33 22 26

9. Vilalba 16 26 21 25

10. Móra Nova 16 33 28 23

11. Flix 16 27 26 22

12. J i Maria 16 29 36 22

13. la Sénia 16 25 25 17

14. Ascó 16 34 45 15

15. Horta 16 16 38 13

16. Deltebre 16 27 35 12

17. Ginestar 16 19 62 6

18. Campredó 16 19 62 4

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

Cambrils-la Riera (16 h)
Catalònia-R. Bítem (17 h)

diumenge 
Torreforta-Camarles (11.45h)
Canonja-Alcanar (11.45h)
Hospitalet-Godall (16h)

Ulldecona-Gandesa (16h)
Valls-Ampolla (16.30h)

Roda Berà-R Bonavista (17h)
Tortosa-la Cava (17h)

RESULTATS

17a jornada, Segona catalana

Godall-Roda Berà 2-4

la Cava-Torreforta 2-0

Camarles-Canonja 0-3

Alcanar-Catalònia 1-1

R Bítem-Hospitalet 0-1

Ampolla-Ulldecona 2-3

Gandesa-Tortosa 2-1

Riera-Valls 1-2

R Bonavista-Cambrils 0-5

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Tortosa 16 39 17 36

2. Cambrils 16 51 12 34

3. Gandesa 16 38 13 34

4. la Cava 16 33 23 29

5. Valls 16 29 24 28

6. Ulldecona 16 28 23 27

7. Riera 16 25 22 23

8. Roda Berà 16 27 28 23

9. Catalònia 16 20 22 20

10. Hospitalet 16 21 27 20

11. Torreforta 16 22 24 19

12. Rem. Bítem 16 24 30 19

13. Camarles 16 22 30 19

14. R Bonavista 16 25 30 18

15. Alcanar 16 31 37 17

16. Ampolla 16 21 36 17

17. Canonja 16 11 30 9

18. Godall 16 13 52 6

Segona catalana

Els
resultats
de la
jornada

Nova derrota de l’Ascó.
Diumenge fou per

golejada, en una segona
part per oblidar, a
Vilafranca (4-1)

Golejada
PRÒXIMA JORNADA 

Morell-Vilafranca
Ascó-Figueres (dissa 18h)

Manlleu-Granollers
Europa-Prat

S Andreu-Palamós
Muntanyesa-Masnou
Sabadell-Júpiter
Rubí-Santfeliuenc
Cerdanyola-Gavà
Peralada-Terrassa

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Prat 20 12 7 1 38 16 43
2. Sabadell 20 11 6 3 30 13 39
3. Muntanyesa 20 10 4 6 25 18 34
4. Vilafranca 20 9 5 6 25 18 34
5. Manlleu 20 10 2 8 23 21 32
6. Júpiter 20 9 4 7 32 30 31
7. Gavà 20 7 10 3 24 17 31
8. Granollers 20 8 6 6 30 23 30
9. Europa 20 7 8 5 28 21 29
10. Terrassa 20 9 1 10 22 34 28
11. S Andreu 20 7 5 8 21 22 26
12. Figueres 20 6 7 7 23 19 25
13. Ascó 20 6 5 9 19 29 23
14. Palamós 20 5 8 7 27 31 23
15. Cerdanyola 20 5 6 9 20 24 21
16. Santfeliuenc 20 5 6 9 24 29 21
17. Morell 20 5 5 10 20 32 20
18. Rubí 20 5 5 10 19 32 20
19. Masnou 20 4 6 10 18 27 18
20. Peralada 20 2 10 8 20 27 16

Tercera divisió RESULTATS
20a jornada, Tercera divisió

Santfeliuenc-Manlleu 0-1
Palamós-Sabadell 1-2
Vilafranca-Ascó 4-1
Granollers-Peralada 0-0
Júpiter-Rubí 2-1
Masnou-S Andreu 0-0
Gavà-Muntanyesa 1-1
Figueres-Cerdanyola 2-0
Prat-Morell 2-2
Terrassa-Europa 0-1

PRÒXIMA JORNADA 
Reddis-Suburense

Terrassa-Lleida

Viladecans-V Alegre

Santboià-Igualada

Castelld.-Amposta (diu 12h)

Vilaseca-Catllar

J i Maria-S Ildefons (diu 16h)
Balaguer-Torredembarra

Vilanova-Rapitenca (diu 17h)

RESULTATS

16a jornada, Primera catalana

Lleida-Reddis 3-1

V Alegre-Balaguer 1-2

S Ildefons-Vilanova 1-2

Rapitenca-Terrassa 3-0

Igualada-Vilaseca 1-1

Torredembarra-JiMaria 2-1

Catllar-Castelldefels 0-6

Amposta-Viladecans 3-2

Suburense-Santboià 1-4

Primera catalana

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

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Balaguer 16 22 15 31

2. Igualada 16 28 14 30

3. Castelldefels 16 35 19 29

4. Santboià 16 29 15 28

5. Suburense 16 28 21 28

6. Vilanova 16 32 20 27

7. Rapitenca 16 26 21 27

8. Lleida 16 25 22 26

9. J i Maria 16 24 19 25

10. Terrassa 16 16 16 24

11. Vilaseca 16 21 16 23

12. V Alegre 16 28 30 21

13. S Ildefons 16 32 22 19

14. Amposta 16 26 25 19

15. Viladecans 16 19 28 19

16. Reddis 16 14 37 10

17. Torredembarra 16 9 33 7

18. Catllar 16 14 45 5 
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Un gran jugador una
gran persona, un
autèntic crac. Al
Reus cadet va mar-
car 40 gols. El
Madrid es va interes-
sar per ell. Va jugar
amb Piqué i Cesc a
la Selecció Catalana
però una lesió d'un
any va canviar la
seva vida. Un malalt
de fubol; recòrre
cada setmana 300
km només per jugar
90 minuts amb
l’Horta. Sincer, ama-
ble, rialler...li agrada
viure la vida. El
moment més trist: la
mort del seu amic
Pitarque. El va mar-
car. 
Pregunta: Tens cap
malnom?
Resposta: A l’Ampolla
em van posar Leo
Biagini.
P: Hi ha un moment en
què la vida et canvia?
R: Sí, amb la mort de
Jordi Pitarque. Mo
podiem creure que va
passar. Llavors tot el
canvia. Els planteja-
ments, les prioritats.
Veus les coses d’una
altra manera. I aprens
a valorar el que menys
potser valorem. Jordi
era un gran jugador
però seobre tot era un
10 com a persona. Mai
el podrem oblidar. I així
ho fem amb el torneig
que s’organitza a
l’Ampolla. 
P: Vas ser notícia
perquè vas ser el
primer jugador en
lesionar greument a
Messi.
R: Ell tenia tretze anys
i jugava el seu segon
partit a Espanya, era
un Barça-Ebre Escola
infantil. Li vaig trencar
el peroné, però la juga-
da va ser una topada
fortuïta, jo vaig entrar
correctament.
P: Demana un desig?
R: Salut. L’important
és trobar-se bé i ho

veig tots els dies. La
meva professió és
fisioterapeuta.
P: La teva passió?
R: El futbol,   sinó que li
preguntin als meus
pares. Últimament, ja
em diuen que ja n’hi ha
prou, que ho deixe.
Jugo a Horta, vinc des
de Barcelona els diven-
dres per entrenar,
jugar els dissabtes o
els diumenges i
després torno a
Barcelona; molt trist si
perdo. Tinc molt mal
perdre, sóc un
guanyador nat. A més
jugo en una lliga de fut-
bol-7 a Barcelona. 
P: Què t’agraden més
rosses o morenes?
R: Sempre he tingut
predilecció per les ros-
ses, però com es diu,
rossa o morena, l’im-
portant és que sigui
bona persona.
P: Un dia feliç al futbol?
R: L'ascens del
Remolins-Bítem, a
Preferent. De tornada
l'autocar semblava que
ballava d'alegria, va
ser una gran tempora-
da amb bon rotllo al
vestidor, sopars gaire-
bé tots els divendres,
érem una colla d’am-
ics.
P: Hi ha clubs que són
unes famílies?
R: Sí, com el R. Bítem,
Roquetenc o el
Catalònia, entre altres,
ho són. Hi ha gent jove,
i això és el bonic
P: Els futbolistes són
uns pistolers?
R: És la fama que
tenen els de l’elit, però
nosaltres no.
P: Què significa marcar
un gol?
R: Duplicar la confi-
ança. L'alegria dura un
minut i de vegades un
dia sencer.
P: Compta’m una anèc-
dota?
R: Recordo quan vaig
jugar amb el
Campredó, que em van

expulsar. L'àrbitre em
va demanar perdó però
no em va traure la tar-
geta.
P: Perquè els hòmens
no plorem més?
R: Volem semblar més
durs, potser ens
aguantem per
aparentar.
P: Les dones juguen a
futbol. Ens passen per
davant en tot?
R: No ho sé, però són
molt necessàries, sinó
ens avorríriem sense
elles i elles també
sense nosaltres, clar. 
P: El futbol propicia els
grans sopars?
R: Sí, i és el que millor
que pot passar i el que
queda. Ara jugo amb
l’Horta i anem a l’Hotel
Miralles a sopar els
divendres. Salvador
ens cuida moltíssim,
vol molt a Horta i al
club de futbol d’Horta.
P: Una illa tu sol amb
50 noies un mes. Què
faries?
R: Faria un torneig de
futbol. Femení, lògica-
ment.
P: Vas començar a l’es-
cola d’Otero.
R: Tinc un gran record
d'ell. Els valors que ens
transmetia i com vivia
el futbol. Això no s’obli-
da.
P: Vas estar en més
equips durant el futbol
base?.

R: Sí, Ebre Escola,
Tortosa i en categoria
cadet vaig fitxar amb el
Reus, amb Elies
Gombau i De la Torre.
Vaig marcar 4O gols,
després vaig passar al
Nàstic, en categoria
nacional, juntament
amb Pitarque, Becerra,
Miguel Reverté...vaig
jugar al Reus amb
Miguel Palanca, que
ara està al Nàstic i que
fou jugador del Madrid
i l’Elx. Em vaig lesionar
un any de l’esquena i
allò va canviar-ho tot.
Tenia ofertes del Real
Madrid, però entre la
lesió i que el meu rep-
resentant em va aban-
donar, res va passar.
P: Vas anar a la selec-
ció catalana?
R: Sí, amb  Piqué i
Cesc.
P: Tornes al futbol
ebrenc?
R: Sí, fitxo per la
Rapitenca, després
vaig a l’Ampolla i estic
un any. Posteriorment,
tres grans temporades
al Remolins-Bítem. En
una d’elles vaig fer 28
gols. Fitxo pel Tortosa
amb la mala sort que
em vaig lesionar en el
segon partit. Estic dos
anys, torno una campa-
nya al Remolins-Bítem i
després tres tempo-
rades i mitja al
Roquetenc. Una cam-

panya al Deltebre amb
qui vam aconseguir
l'ascens amb Roberto
Cantó com a tècnic i
amb ell me'n vaig a
l’Horta, on porto dues
temporades. Bon
entrenador Roberto i
millor persona.
Llàstima que enguany
no ens acompanyen els
resultats i ho passem
malament. 
P: Has estat un bon
golejador?
R: Han hagut tempora-
des en les que he tin-
gut més facilitats o
més encert. La meua
mitjana seria de deu
gols per amunt per
temporada. 
P: Et cuides per jugar?
R: Sí, intento estar el
millor que puc. I em
cuido el que toca. Els
dies dels partits, he de
destacar que m'agrada
anar a casa de la meva
àvia Rosita que fa uns
macarrons i unes salx-
itxes que saben a
glòria.
P: Entrenadors.
R: Nacho és un fanàtic
del futbol,   ho viu inten-
sament. A més, és una
bona persona. Roberto
Cantó en sap molt, i
s’entrega. Es cabreja
quan perdem. Ell va ser
un molt bon jugador i li
agrada jugar bé a fut-
bol, tenir la pilota. I
altres equips amb

altres propostes, amb
menys futbol, guanyen
partits. I això cabreja.
He tingut molts més
entrenadors i de tots
he après alguna cosa.
Em quedo també amb
la il.lusió i l’entusiasme
de Carlos Blanch, molt
humà.
P: El futbol ha canviat?
R: Sobre tot els fut-
bolistes joves per als
que, en molts casos, el
futbol no és la seua pri-
oritat. A més, hi ha
més esports, més
alternatives. Però la
veritat és que hi ha
joves que passen.
Abans, et pegaven dos
crits i sorties al camp a
mossegar la gespa des
del primer minut. Ara
no és del tot així.
P: Els millors jugadors
amb els que has jugat?
R: Recordo molt la
qualitat de Jordi
Pitarque. Era un geni. I
ràpid. A més de ser un
gran amic. Una gran
persona. Jota juga amb
les dues cames, et
torna la pilota a la
primera. Es llest. I Toni
Calafat, classe i
elegància. 
P: El més tímid?
R: Manolo Puig, a
estones, fins quan se
deixa anar. Llavors no
ho és. 
P: El més guapo?
R: De la Torre, un
metrosexual.
P: En un partit, de veg-
ades, tens a cinc
excompanys en l'altre
equip...
R: I ens barallem i ens
diem de tot...però
després del partit ens
donem la mà. I amb el
temps ja ni ens recor-
dem del marcador. En
ocasions, m’he
enfrontat a jugadors
com Marc Alegre o
Povill, per citar dos
exemples, i jo pensava
que eren d’una altra
manera, quan no els
coneixia.Posteriorment
, quan he compartit
vestidor amb ells, he
vist que són persones
excel.lents i que, per
tant, les aparences
enganyen.
P: Què és el que t’ha
aportat més el futbol?
R: Amistat, alegries,
tristeses, saber reac-
cionar a circumstàn-
cies de la vida amb la
conducta adequada,

com refer-se d'una der-
rota, valors, educació,
conèixer molta gent,
amics.
P: Un marcatge dur
que recordes.
R: Ne recordo uns
quants, entre altres,
els de Narcís Miró, Àlex
Clua o Òscar Benet.
P: El jugador acostuma
a ser egoista, tu ho
ets?
R: Tots podem ser-ho
però en un esport
col.lectiu has de mirar
per l’equip i també pel
club que és qui està
està per sobre de tot.
P: Quin ritual seguei-
xes abans d’un partit? 
R: Faig una pregària.
Després, dedico cada
gol que marco a
Pitarque. 
P: Si en un partit, un
aficionat rival t’insul-
ta...
R: M'encanta, m'animo
més, quan més em
criden, jugo millor. Un
cop em van dir que em
tragués la perruca...
perquè porto els
cabells arrissats.
P: Quina olor fa un ves-
tidor?.
R: A ‘leonera’.
P: Un golejador té un
olfacte especial?
R: Normalment, sap
col·locar-se i sap on
anirà la pilota.
P: El millor àrbitre?
R: Manolo Luna, fins i
tot parava el joc per
dir-te el que havies fet
malament, un psicòleg,
un formador.
P: Entens els àrbitres?
R: En ocasions, crec
que volen ser els pro-
tagonistes, quan hem
de ser-ho els jugadors.
Un dia un àrbitre em va
dir: "No protestis, si no
marqueu és perquè
sou molt dolents”.

By: Joaquin Celma

XX

AVUI: MARC BAIGES, JUGADOR DEL CF HORTA

PROPER: 

JAVI ASÍN

31 En un partit d’infantils, va lesionar a Messi: «va ser
una topada fortuïta, la meua entrada fou neta»

UN APASSIONAT DEL FUTBOL

Foto d’infància, Marc Baiges amb Jordi Pitarque: ‘Gran amic, mai l’oblidaré’

By: Joaquin Celma
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«»

Des de la Federació Catalana
de Judo i els clubs de Judo
Tortosa i Priorat, “aprofitem
per donar-vos la benvinguda a
la Tercera edició de la Copa
Ciutat de Tortosa (Junior), i la
Novena de la "Copa
Internacional Ebrenca"
(Infantil); les dues amb la
categoria de SUPERCOPES
Agrair als Clubs i Federacions
vostra participació, especial-
ment als entrenadors i judo-
kes”.
Les competicions es duran a
terme, en categoria Júnior,
dissabte 16 de gener de
2016, i en Infantil, diumenge
17 gener 2016. Al Pavelló
Firal de Remolins. 

IX Copa Internacional Ebrenca
JUDOLES VINYES DEL CONVENT CB CANTAIRES TORTOSA. (80-74)

Partit molt emocionant del sènior masculí contra el C.V.Joves Caldes, capdavanters de la classi-
ficació, superant als líders per 3-1 amb parcials (25-22, 21-25, 25-23 i 25-14). L'equip femení,
va rebre al C.V.Sant Martí. 3-1 amb parcials (20-25, 25-14, 25-15 i 25-22). El juvenil masculí, va
rebre al Volei 6 Manresa. 3-1 amb parcials (18-25, 25-19, 25-21 i 25-20).
El juvenil femení va rebre als Vikings Prat. Aquestes van guanyar amb facilitat a l'equip visitant
per 3-0 amb parcials (25-8, 25-20 i 25-19). Per últim, el cadet masculíu tenia que rebre als Vikins
Prat també, però aquests no es van presentar per falta de jugadors.

El sènior masculí guanya al líder
C VOLEI ROQUETES

Un inici d’any inesperat
Les Vinyes del Convent CB
Cantaires va començar l’any
amb la visita a la pista del U.E
Horta, a la ciutat de Barcelona.
Després de 15 dies de des-
cans i amb sols 2 d’entrena-
ments abans del partit, l’equip
es va trobar davant un conjunt
agressiu i intens, jugant al límit
en l’apartat físic i amb un grau
d’encert molt alt en els seus
tirs de camp, fent el seu joc a
la perfecció.
Les Vinyes del Convent C B
Cantaires Tortosa no va
demostrar la tensió necessària
i l’ànima d’altres partits, i tam-
poc va mostrar calma i organit-
zació en el seu joc.
Malgrat que es va començar el
primer quart amb el control del
partit amb un 14/17, al segon
es va baixar el rendiment: seria
el quart més fatídic amb un
23/16 (37-33) al descans. A la

represa quedarien les coses
gairebé igualades 21/19 i a
l’últim quart un 22/22, per un
resultat final de 80-74.
Toca aprendre dels errors en
una categoria on es paguen
molt cars.
L’aportació a l’equip ha estat
amb actuacions estelars d’uns
grans David King i Miki
Novovic amb 25 punts i 12
rebots, i 20 punts i 12 rebots
respectivament, Sandy Jr 9,
Sergi Domènech 6,Luc
Archimede 5, Ivan Pitarch 4,
Kiliam Riverol 3, Xavi Fortuño
2, Dani Valldeperez i l’ajuda del
Sub-25 Pol Garcia i del Junior
Joan Román.
Tancant la primera volta el pro-
per diumenge a les 19 h, al
Pavelló de Ferreries enfront al
C.B Ribes on s’espera a tota la
família del bàsquet.
La jornada per a l’Also Casals

Cantaires Sots 25 va ser nega-
tiva ja que l'equip tortosí va
perdre per 69-68 enfront al
Sots21 CB Carmelitas.
El Júnior també jugava a casa
enfront al A.E.S.E.A. i va per-
dre per un contundent  45-74.

EL 10 D’ABRIL. INSCRIPCIONS: 48 H DE PREU REDUÏT

Dimarts vinent, a Canal Terres de l’Ebre,
torna ‘L’Hora del Pàdel’, programa presen-
tat per Joan Bel, Alba Trilla i Michel Viñas
que informa de l’actualitat d’aquest esport
al territori amb la Lliga Amateur Masculina
i Femenina ALTADILL Padel Tour, una vega-
da ja s’han disputat els primers partits i ja
a l’espera dels propers. La cita, dimarts a
les 17 i a les 23 h a Canal TE.  

El diumenge 10 d’abril de 2016 es realitzarà la III Mitja Marató i
10km Ciutat de Tortosa organitzada per l’Ajuntament de Tortosa,
l’empresa ES-ESPORTS i dins del circuit de les Half Marathon
Series SB Hotels. Una prova totalment urbana i plana que es
desenvolupa pels carrers de la ciutat i la vora del riu. 
El proper dimecres 20 de gener s’obriran les inscripcions amb
unes primeres 48 hores de preu reduït i amb sorteig de regals
entre els inscrits. Inscripcions i informació a la web www.mitjade-
tortosa.com.
Enguany hi ha hagut un canvi de data de la prova, del febrer a l’a-
bril, per buscar unes millors condicions climàtiques per afavorir
als/a les atletes que en prendran part. 
Podeu seguir l’event i trobar més informació al facebook
www.facebook.com/mitjadetortosa .

‘L’Hora del Pàdel’, dimarts a Canal TE (17 i 23 h)

III Mitja marató i 
10 Km de Tortosa

Campredó va acollir la primera
cursa del circuit de l’any 2016.
Lluisma Mas i Sandra Burgués,
actual campiona del circuit,
van ser els guanyadors.
També es celebrar la marxa,
de caràcter no competitiu, i
una carrera de canicrós. 

Primera cita
CURSES DE MUNTANYA 2016

HANDBOL

Infantil Femení. C.E. Tortosa, 24 - H. Palautordera - Verd, 22.  
Infantil Masculí: H. Sant Joan D. 19
C.E. Tortosa, 15: Cadet Femení: C.E. Tortosa, 36 - Palautordera - Salicru 32: Partit amb les dues
parts pràcticament calcades. Destacar l’aportació golejadora de les dues germanes Ventura, així
com el debut a la categoria de la jugadora infantil Arantxa Bel. La propera setmana visitaran la pista
del primer classificat el Joventut Handbol La Llagosta.
Cadet  Masculí: C.E. Tortosa 23 - C.H. Ribes 34:
Juvenil Masculí: C.E. Tortosa 26 - C.E. Molins de Rei 2015 27
Sènior Femení
C.E. Tortosa 24 (13) 
Joventut Handbol Mataró 32 (15)
Les tortosines van començar la 2a volta jugant a casa, on van deixar escapar dos punts importants.
Sènior Masculí “B”
H. Sant Cugat “C” 38 (13) 
C.E. Tortosa “B” 32 (10)
Mal inici d'any dels ebrencs a una jornada complicada contra un rival directe i amb pocs efectius.
Les pròximes 2 jornades seguides jugaran a casa on intentaran tornar al camí de la victòra.
Sènior Masculí “A”. C.H. Igualada 33 (16) - C.E. Tortosa 36 (20). Victòria important del sènior mascu-
lí “A” per seguir a les posicions capdavanteres de la classificació.

Centre d’Esports Tortosa
EN UN MINUT

*Des de dilluns 11 i fins el
proper 20 de gener, 50
tiradores de 14 països
diferents participen en una
estada al Centre de
Tecnificació d'Amposta. Es
tracta d'un entrenament
internacional preparatori
d'una de les últimes pro-
ves puntuables per a la
classificació olímpica, la
Copa del Món d'Espasa
Femenina Ciutat de
Barcelona, que tindra ̀ lloc
del 22 al 24 de gener.
Entre les 50 atletes hi ha
campiones olímpiques i
mundials, de Xina; la cam-
piona d'Àfrica, bronze al
campionat mundial i actual
número 3 del rànquing
mundial, Sara Besbes (de
Túnez) i la campiona mun-
dial i número 6 del món,
Emese Szasz (d'Hongria).
A més a més, també hi ha
les seleccions nacionals
de Suïssa, Taipei, USA,
Canada ̀, Brasil,
Dinamarca, Gran Bretanya,
Estònia i Espanya.

Més
poliesportiu
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«Per a tots els gustos»

Avui: Filet de pollastre Strogonoff 

Maridatge
Vi negre jove temperatura 10-12º

MÉS EBRE RECOMANA

INGREDIENTS PER A 4 PERSONES:
• 2 pits de pollastres petits tallats a filets prims
• 1 ceba petita
• 500 g de xampinyons (també podeu utilitzar xampinyons en conserva)
• 10 g de mantega
• 1 cullerada de cafè d'estragó
• 200 ml de nata per muntar (35% M.G.)
• 1/2 llimona
• Oli
• Sal
• Pebre

PREPARACIÓ:
• Comenceu per preparar la crema agra. En un bol, afegiu-hi la nata i el suc de la mitja llimona. Remeneu-ho bé i reserveu-ho.
En una cassola, daureu el pollastre amb una mica d'oli. Reserveu-ho. 
En la mateixa cassola, afegiu-hi la ceba tallada a daus petits amb la mantega. Salpebreu-ho i deixeu-ho daurar lleugerament du-
rant uns 5 minuts. 
Incorporeu-hi els xampinyons laminats i deixeu-ho daurar uns 10 minuts més (si són en conserva, la cocció l’escurçarem a la mei-
tat). 
Afegiu-hi l'estragó, el pollastre i la crema agra. 
Deixeu-ho coure tapat a foc mitjà-baix durant 20 minuts. 
Acompanyeu-ho amb un bon arròs del Delta de l'Ebre.

Bon profit!



DIVENDRES 15  DE GENER DE 201622 www.mesebre.catserveis

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Cel serè o poc ennuvolat en conjunt pel pas de bandes de núvols mitjans. A més, fins a pri-
mera hora del matí estarà mig o puntualment molt ennuvolat al litoral i prelitoral central i sud
de la Costa Brava, i a partir de migdia creixeran nuvolades al quadrant nord-est i en altres
punts del Pirineu i Prepirineu. Independentment, al vessant nord del Pirineu estarà molt ennu-
volat o cobert durant tot el dia.
Precipitacions
S'esperen nevades al vessant nord del Pirineu, que seran intermitents al centre de la jornada.
De matinada s'esperen ruixats dispersos al litoral i prelitoral central i sud de la Costa Brava,
que a la tarda i fins al vespre afectaran de nou aquesta zona i aïlladament altres indrets de
l'interior del quadrant nord-est, del Pirineu i del Prepirineu. Les precipitacions seran febles en
general i puntualment moderades. A la tarda podran anar acompanyades de calabruix i no es
descarta alguna tempesta al nord-est. S'acumularan quantitats entre minses i poc abundants
en general, localment abundants al vessant nord del Pirineu. Al vessant nord del Pirineu
nevarà a totes les cotes. A la resta del Pirineu i Prepirineu la cota de neu baixarà dels 800
als 400 metres. A la resta del país nevarà inicialment entorn dels 1300 metres, al llarg del
matí la cota baixarà fins als 1000 metres, i fins als 800 metres al quadrant nord-est a partir
de la tarda, tot i que puntualment serà més baixa en moments de ruixat.
Temperatures
Temperatures mínimes en descens lleuger i localment moderat; a molts punts s'enregistraran
al final del dia. Oscil·laran entre -4 i 1 ºC al Pirineu, entre -2 i 3 ºC al Prepirineu, entre 0 i 5 ºC
a la depressió Central, entre 2 i 7 ºC al prelitoral i entre 5 i 10 ºC al litoral. La temperatura
màxima baixarà entre lleugerament i moderadament, si bé el descens serà acusat al vessant
nord. Arribarà a valors de 1 a 6 ºC al vessant nord del Pirineu, de 3 a 8 ºC al Prepirineu, de
6 a 11 ºC a la depressió Central, de 8 a 13 ºC al prelitoral i de 10 a 15 ºC al litoral.
Visibilitat
La visibilitat serà bona o excel·lent en general, tot i que al litoral i prelitoral nord serà puntual-
ment regular o dolenta a l'inici i al final del dia, a causa de la formació d'algun banc de boira
o boirina. A més, hi haurà boirines matinals a la depressió Central i alguns bancs de boira a
Ponent que localment persistiran fins a migdia. Al vespre, tornaran a formar-se boires i boiri-
nes a la depressió Central.
Vent
El vent bufarà entre fluix i moderat de component nord i oest en general, amb alguns
cops forts, més reforçat als dos extrems del litoral i a zones elevades del Pirineu i
Prepirineu, on hi haurà cops molt forts. Amb tot, el vent serà fluix i de direcció varia-
ble al nord de la depressió Central i a fondalades del Pirineu i Prepirineu fins a mig-
dia, i tota la jornada al litoral i prelitoral central i a l'interior del quadrant nord-est.

El temps. Previsió

MATÍ

NÚVOLS ALTS

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

10º 4°

Farmàcies de guàrdia.

Queralt, Matilde - Queralt, Montserrat   

Goles de l'Ebre, 272      (Deltebre)    977480070

Pedrola, Joanna - Olivella, Roser  

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

Sauras Pons, Rosa

Passeig Jaume I, 8   (Tortosa)    977443304

Delgado, Jordi - Delgado, Pilar     

Felip Pedrell, 1 (Alcanar)     977732291/680904459    

Salom, Artur - Salom, Angela      

Passatge Júpiter, 18     (Amposta)       977704076

Bel, Mercè - Mur, Carles                      

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Escuder Monfort, Lluís  

Ramón y Cajal, 20 (La Sénia) 977570577/607353106                                                           

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 (Ambulàncies) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

En el plànol sentimental, la consigna de la jorna-
da serà no protestar per tot: els teus canvis
d’humor no aporten gens a l’harmonia de la
parella, pensa més en fred abans de reaccionar.

Taure
20/4 al 19/5

En la teva vida afectiva et sentiràs als núvols:
amb l’aport dels astres, els teus somnis senti-
mentals es tornen realitat i aquelles sensacions
oblidades tornen a prendre protagonisme.

Bessons
20/5 al 21/6

Gaudeix la teva vida sentimental. Sobren les
paraules quan els gestos i les iniciatives amoro-
ses tenen el seu espai propi. Tindràs un petit dis-
gust econòmic, no serà greu.

Cranc
22/6 al 21/7

No trobes el rumb en el teu món afectiu, el que
semblava segur es dilueix en l’aire i els dubtes
et tornen a rondar. Si no estàs convençut dels
teus sentiments, calma i pren més distància.

Lleó
22/7 al 22/8

Et prometràs a tu mateix materialitzar totes
les idees que t’han rondat el cap i que no has
pogut dur a terme. Hauràs d’esperar un poc
més si vols assolir l’èxit.

Verge
23/8 al 21/9

Moment de lliurament en l’amor, estàs en con-
tacte amb les teves emocions i la parella està
en harmonia amb el que desitges. No mengis
massa, el teu cos comença a descontrolar.

Balança
22/9 al 22/10

Et sents paralitzat i no aconsegueixes donar
passos importants en la teva vida sentimental.
Edifica la relació sobre bases que t’ajudin a
connectar-te millor amb el món interior.  

Escorpí
22/10 al 21/11

L’erotisme i la passió tindran més protagonis-
me aquests dies. Es revilalitzen els teus senti-
ments més profunds i l’afinitat t’ajuda a apro-
fundir la relació amb la teva parella. 

Sagitari
21/11 al 21/12

Gaudeix de la teva vida sentimental amb pas-
sió, però manté encara que sigui un peu sobre
la terra: evitaràs prendre decisions precipita-
des que puguin entelar la felicitat que vius.

Capricorn
21/12 al 19/01

Sota les influències astrals, t’assaltaran dubtes
i pensaments contradictoris sobre la teva vida
sentimental. Analitza els teus propis sentiments
en lloc de tirar-li a la teva parella les culpes.

Aquari
20/1 al 18/2

Si estàs sol donaràs amb la persona que espe-
res, però no et quedis a casa que no tocarà el
timbre de la teva porta. Les relacions familiars
transiten un cicle de placidesa, gaudeix-les.

Peixos
19/2 al 20/3

La teva visió de la teva relació sentimental està
canviant, i molt. Potser estiguis més perceptiu i
prestis més atenció a coses que abans et pas-
saven desapercebudes. 

CARTELLERA CINES

Amposta. Cinemes Amposta 

LOS ODIOSOS OCHO
divendres: 18.00 – 19.00 – 21.00 –
22.00 – 00.00
dissabte: 16.00 – 18.00 – 19.00 –
21.00 – 22.00 – 00.00
diumenge: 18.00 – 19.00 – 21.00 –
22.00
dilluns  a dijous: 18.00 – 19.00 – 21.00
– 22.00
LA CHICA DANESA
divendres : 18.10 – 20.20 – 22.30 –
00.40
dissabte: 16.00 – 18.10 – 20.20 –
22.30 – 00.40
diumenge:  16.00 – 18.10 – 20.20 –
22.30
dilluns a dijous: 18.10 – 20.20 – 22.30
JOY
divendres: 18.10 – 20.20 – 22.30 –
00.40
dissabte: 16.00 – 18.10 – 20.20 –
22.30 – 00.40
diumenge: 16.00 – 18.10 – 20.20 –
22.30  
dilluns a dijous: 18.10 – 20.20 – 22.30
PADRES POR DESIGUAL
divendres: 18.00 – 19.45
dissabte: 16.10 – 18.00 – 19.45
diumenge: 16.10 – 18.00 – 19.45  
dilluns a dijous: 18.00 – 19.45
CARLITOS Y SNOOPY
divendres: 18.15
dissabte: 16.30 – 18.15
diumenge: 16.30 – 18.15  

dilluns  a dijous: 18.15
SIN LIMITES
divendres: 20.00 – 22.10 – 00.20
dissabte: 20.00 – 22.10 – 00.20
diumenge a dijous: 20.00 – 22.10  
STEVE JOBS
divendres: 18.10 – 22.30 – 00.40
dissabte: 16.00 – 18.10 – 22.30 –
00.40
diumenge: 16.00 – 18.10 – 22.30  
dilluns  a dijous: 18.10 – 22.30
STAR WARS, EL DESPERTAR DE LA
FUERZA 
divendres i dissabte: 16.00 - 17.00 -
17.30 - 18.45 - 19.30 - 20.00 - 21.30 -
22.00 - 22.30 - 22.35 - 00.20 - 00.30
diumenge a dimecres: 16.00 - 17.00 -
17.30 - 18.45 - 19.30 - 20.00 - 21.30 -
22.00 - 22.30 - 22.35 
dijous: 16.00-17.00
dissabte i diumenge MATINAL: 12.00
PALMERAS EN LA NIEVE
divendres: 18.00 – 19.00 – 21.00 –
22.00 – 00.00
dissabte: 16.00 – 18.00 – 19.00 –
21.00 – 22.00 – 00.00
diumenge: 18.00 – 19.00 – 21.00 –
22.00  
dilluns a dijous: 18.00 – 19.00 – 21.00 –
22.00
8 APELLIDOS CATALANES
divendres: 18.00 – 20.20 – 22.30 –
00.30
dissabte: 16.00 – 18.00 – 20.20 –
22.30 – 00.30
diumenge: 16.00 – 18.00 – 20.20 –
22.15  
dilluns a dijous: 18.00 – 20.20 –

22.30
EL PUENTE DE LOS ESPIAS
divendres i dissabte: 21.30 – 00.00
diumenge a dijous: 21.30
INCIDENCIAS
dissabte i diumenge: 16.15
EL VIAJE DE ARLO
dissabte i diumenge: 16.00

Roquetes. Cinemes Ocine

PALMERAS EN LA NIEVE
feiners: 18.30 – 21.30
dissabte: 16.00 – 19.00 – 22.00
festius: 16.00 – 19.00 - 22.00
CARLOS Y SNOOPY (CATALÀ)
dissabte: 16.00
festius: 16.00
CARLOS Y SNOOPY
feiners: 18.00
dissabte: 18.00
festius: 18.00
POINT BREAK (SIN LIMITES)
feiners: 18.00
dissabte: 16.00
festius: 16.00
PADRES POR DESIGUAL
feiners: 18.00
dissabte:18.00
festius: 18.00
8 APELLIDOS CATALANES
feiners: 20.00 – 22.00
dissabte: 20.00 – 22.00 – 23.50
festius: 20.00 – 22.00
JOY
feiners: 19.50 – 22.00

dissabte: 17.50 – 20.00 – 22.15
festius: 17.50 – 20.00 – 22.15
EL VIAJE DE ARLO
dissabte: 16.00
festius: 16.00
STAR WARS, EL DESPERTAR DE
LA FUERZA
feiners: 18.30 – 21.30
dissabte: 16.00 – 19.00 – 22.00
festius: 16.00 – 19.00 – 22.00
LOS ODIOSOS OCHO
feiners: 18.30 – 20.30 – 21.30
dissabte: 16.00 – 19.00 - 20.00 –
22.00 - 23.00
festius: 16.00 – 19.00 – 20.00 –
22.00

La Unió
Social - Flix

EL PUENTE DE LOS ESPÍAS
diumenge 17: 18.00       

Cinema Gandesa 
EL PUENTE DE LOS ESPÍAS
diumenge 17: 18.00     

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!
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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

SERVEISÑ

OCUPACIÓÑ 

EMPRESA 
IMMOBILIARIA

Busquem comercial
autònom amb vehicle

propi per gestionar car-
tera d'immobles

INTERESSATS ENVIAR
CURRICULUM :
info@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

RELAXÑ 

COMPRO
PÀRQUING

“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527

Buscamos colabo-
radores para ven-
der cupones del
discapacitados.
Sólo personas con

discapacidad o mayo-
res de 50 años.

Tel. 666459261
/ 620134180

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

TÈCNICS TITULATS EN
JARDINERIA

- Podes, gespa, escarifi-
cacions, control de pla-
gues (palmeres i altres),

optimització del reg, roca-
lles, etc...

PRESSUPOSTOS DE
NOVA CREACIÓ DEL

SEU JARDÍ I/O MANTE-
NIMENT SENSE
COMPROMÍS

Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadèmi-

ca, ASSEGURANÇA de
responsabilitat civil, carnet
i CERTIFICAT d'aplicador
de productes fitosanitaris,
pla d'higiene i SEGURETAT

al treball en vigor.
Tel. 615 24 66 99

www.florestajardineria.com 
florestajardi@hotmail.es

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT

610 20 33 25

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

Vols 
anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT
877  180 170

comercial@mesebre.cat

No 
t’ho pensis
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Foto: Jordi Play

Isabel Carrasco
CRAC de la setmana: 

Orfeó Tortosí
AGRUPACIÓ CORAL CENTENÀRIA

L'Orfeó Tortosí és una
agrupació coral cen-
tenària.
Fundada a Tortosa el
1905 per Joan Moreira i
Ramos (mestre de músi-
ca, folklorista i periodis-
ta tortosí), per tant, es
pot considerar un dels
orfeons més antics que
existeixen en l'actualitat
a Catalunya i possible-
ment d'Espanya.
Actualment la coral està
dirigida per Rossend
Aymí Escolà.
El seu repertori recull
diversos gèneres musi-
cals.
L'any 1968 l'Ajuntament
de Tortosa li concedí la
Medalla de Plata de la
ciutat i el 2008 la
Medalla d'Or.

Parlem amb Cinta Fontanet
Ramírez, presidenta.

Més Ebre: Quantes per-
sones configuren l'Orfeó
Tortosí? Quantes dones i
quants homes?
Cinta Fontanet  : En
aquest moment, som 47
orfeonistes, 25 dones i 22
homes.

ME: A quantes veus can-
teu?
CF: Normalment, cantem a
quatre veus: sopranos,
contralts, tenors i baixos,
tot i que moltes vegades,
com en el pasdoble
Tortosa i la Sardana
Tortosina, els homes es
desdoblen en tenors pri-
mers i tenors segons i bai-
xos i barítons.

ME: Quants cops assa-
geu?
CF: Dos cops per setma-
na, dimecres i divendres.

ME: Quines serien les
aptituds per formar part
de l'Orfeó?
CF: Tenir ganes de cantar i
voler pertànyer a aquesta
gran família, perquè l’Orfeó
és això, una gran família.

ME: Algun component de
l'Orfeó es dedica actual-
ment al cant professio-
nal?
CF: No, tot i que hi ha
hagut orfeonistes que sí
que si han dedicat.

ME: Quin ha estat el lloc,
on heu actuat que més
vos ha emocionat?
CF: El més emocionant ha
estat cantar a l’altar major
de la Basílica de Sant Pere
del Vaticà, però també
recordem amb molta esti-

ma el nostre viatge a Àus-
tria.
ME: El vostre repertori?
CF: Normalment és cançó
tradicional catalana, les
peces de Tortosa, ...

ME: Quin seria el vostre
objectiu?
CF: Avui per avui, continuar
cantant i disfrutant de tot el
que fem.

ME: Una curiositat... el
vestuari. Per què a la
majoria de corals i orfe-
ons les dones porten un
fulard. Quin significat té
el color del fulard?
CF: Cada coral utilitza el
vestuari que vol.
Normalment, els homes van
amb tratge i amb corbata o
corbatí, i les dones amb

vestit o pantalons, quasi
sempre negre i com dius
amb un fulard. Vam decidir
el vestuari tots plegats i els
fulards donen més vistosi-
tat al vestit.

ME. Memoritzat o parti-
tura?
CF: Hi ha de tot.
Orfeonistes que es saben la
partitura de memòria i d’al-
tres que sempre l’han de
consultar.

ME: Quin seria el tema
que més identifica
l'Orfeó Tortosí?
CF: Sens dubte, el pasdo-
ble Tortosa. És la nostra
identitat com a tortosines i
tortosins que som.

ME: I en qui tema us sen-

tiu més còmodes?
CF: Amb tots. Potser algu-
na vegada el mestre treu
una nova partitura i no és
del nostre gust, però quan
al final la presentem en un
concert, ja ens ha agradat
més.

ME: Els guardons acon-
seguits i els que us falten
per aconseguir?
CF: En tenim molts de guar-
dons, ja que com has dit a
la presentació l’Orfeó ha
complert 110 anys de vida.
Tenim la Granadina de plata
de la Universitat de
Granada, la medalla d’or del
Cercle Artístic, les medalles
de plata i d’or de la ciutat
de Tortosa i moltes altres.
Potser ens fa falta la Creu
de Sant Jordi (riu).

ME: Quins actes vau pro-
gramar durant l’any de
celebració del centenari
i quin ha estat el més
emotiu?
CF: L’any 2015 va ser molt
intens i vam acollir l’Aplec
de corals de la Federació
Catalana d’Entitats Corals,
el concert de celebració
dels 110 anys i una exposi-
ció de fotografies al Centre
Cívic de Tortosa. Però un
dels actes més emotius va
ser el nomenament de
Ramon García Espuny com
a president honorífic de
l’Orfeó Tortosí. Va ser un
acord, pres per unanimitat,
de tots els membres de
l’Orfeó, ja que el temps que
ha estat de president, més
de trenta anys, el feia merei-
xedor d’aquesta distinció. 

SECCIÓ PATROCINADA PER:


