
«»«»«»

diari ebrediari
DIVENDRES 22 DE GENER DE 2016    núm. 797

15.000
EXEMPLARS

Terres de l’Ebre. L’Ajuntament de Deltebre
reclama mesures urgents per contenir la zona
del Restaurant dels Vascos.     P4

Esports. El J. i Maria, amb qui debuta el tècnic
Teixidó, rebrà diumenge la Rapitenca en el derbi
de la primera catalana.                                   P14

Terres de l’Ebre. Esquerra demana suport a
les mobilitzacions contra el Pla hidrològic de
la conca de l’Ebre.                               P6
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La Guàrdia Civil va escorcollar aquest dilluns les dependències de la societat estatal
Acuamed a Flix en el marc de les investigacions sobre una presumpta trama d'adjudicació
fraudulenta d'obres de conduccions i tractaments d'aigües a les conques mediterrànies. 
Això fou dilluns i dimecres es coneixia que era detingut el director de la neteja del pantà
de Flix. I ahir dijous, es va fer públic que el jutge va decretar presó sense fiança per a cinc
detinguts, mentre que a vuit els imposa fiances d’entre 12000 i 50000 euros. P3

La investigació de les obres de descontaminació
del pantà de Flix porta a presó als 13 detinguts

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha qualificat el Pla Hidrològic Nacional de "nou atac
frontal de l'estat espanyol" perquè "afecta" la capacitat de gestió dels recursos naturals
de Catalunya. I ha volgut donar suport públic a la manifestació convocada a Amposta el
7 de febrer per la Plataforma en Defensa de l'Ebre i a totes les actuacions "pacífiques"
que s'emprenguin per aturar l'aplicació del pla.

P3

L'ANC qualifica el Pla Hidrològic Nacional de 
"nou atac frontal de l'estat espanyol"

El delegat de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, seguirà al seu
càrrec. El conseller de la Presidència, Francesc Homs, ha ratificat la continuïtat dels
sis delegats territorials del Govern en la reunió del Consell executiu del Govern, que
va tenir lloc dimarts passat. Homs va anunciar als delegats, en la reunió, que el pres-
supost es reduirà un 30% més enguany.

P3

Pallarès seguirà com a delegat de la Generalitat 
al territori ebrenc

L'obra està en procés d'adjudicació i el seu cost total s'estima en 1,3 milions d'euros,
incloent el pressupost d'obra pública i el trasllat de serveis. Un total de 10 empreses han
presentat ofertes. L'actual pont de l'Estat es va construir el 1939, substituint el que es
va destruir durant la Guerra Civil, que datava de 1893. Des de llavors ha estat objecte
de diferents actuacions de manteniment i reparació, però cap d'integral com la que es
planteja ara. P4

L'Ajuntament de Tortosa presenta el projecte

definitiu de la reforma integral del pont de l'Estat
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els signa i el diari no els fa seus

necessàriament.

15.000 exemplars 

55.000 lectors 

L’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, i el responsable dels Serveis
Territorials del Departament de Benestar Social i Família de les
Terres de l’Ebre, Màrius Pont, li han entregat aquesta setmana la
Medalla Centenària, en un acte que es va celebrar a la Residència
L’Onada de Sant Carles de la Ràpita, on actualment viu la homenat-
jada, i on va estar acompanyada dels seus familiars. 

Carmen Chavarria va néixer el 6 de gener de 1916 a Roquetes, però
des dels 5 anys ha viscut a Amposta, on va treballar com a peixate-
ra al mercat municipal.  

L’ampostina Carmen Chavarria 

ha complert 100 anys

Actualitat

Amb motiu de la celebració del dia europeu de la Mediació, assignat per
segon any consecutiu el dia 21 de gener, s’inicia a les Terres de l’Ebre, i
arreu de Catalunya, la pluralitat d’actes que es faran durant tota la setmana
del 18 al 24 de gener de 2016. La coincideǹcia d’actes que va donar lloc
la celebració d’aquesta diada de la Mediació el 21 de gener del 2015 ha fet
que aquest any es facin activitats durant tota la setmana. L’Il·lustre Col·legi
d’Advocats i Advocades de Tortosa va iniciar aquesta celebració amb la
Conferència sobre “La Situació de la Mediació a Catalunya; perspectives de
futur” que ens va oferir la Sra. Pilar Cid del Centre de Mediacio ́ de Dret Privat
de la Generalitat de Catalunya, el passat dilluns, dia 18 de gener de 2016,
a la seu del col·legi al carrer Bisbe Aznar. Var̀em comptar amb la presència
de l’Alcalde de Tortosa, Sr. Ferran Bel, del Vicerector d’Universitat i Societat
de La universitat Rovira i Virgili, Sr. Jordi Tous i de la Coordinadora del
Diploma d’Especialització en Mediació, Sra. Emma López. La presentació de
l’acte fou realitzat pel Dega ̀ de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de
Tortosa, Sr. Josep Canício, el qual va agrair l’esforç que el seu Col·legi rea-
litzar en implicar a l’advocat i l’advocada en utilitzar aquesta eina de la
mediació com una alternativa a la solució de conflictes per la via judicial.
La conferència pronunciada per la Sra. Pilar Cid va ressaltar la necessitat
d’implicar a la societat en aquesta alternativa de la mediacio.́ El Govern de
la Generalitat està força interessat a impulsar aquest projecte i descarregar
a l’Administració de Justícia de plets i conflictes que poden trobar una solu-
ció integrant, via preceptiva i en format previ al procediment judicial, un sis-
tema que possibiliti que les parts puguin comunicar-se lliurement, seguint
unes pautes de comportament i percepció, facilitades pel mediador o
mediadora, de
manera que ells troben la solució als seus conflictes satisfactòriament.
A hores d’ara, les estadístiques no són massa positives respecte al nombre
de mediacions efectuades i resoltes, tot i que, any darrere any, hi ha un
increment. Principalment hi ha molt d’interès per part del ciutada ̀ de saber
el funcionament del sistema de la mediació quan s’escenifica una campan-
ya publicitar̀ia que la promou. Així doncs, donem per fet que la millor eina
per difondre la mediació és la seva coneixença que cal prioritzar i incremen-
tar tant des
d’un punt de les instàncies públiques com les privades.
L’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa disposa ja d’un impor-
tant equip de professionals de la mediació per difondre aquest sistema alter-
natiu a la via judicial, proporcionant una eina més de treball a l’advocat i
advocada en vies d'intervenir en  en un conflicte entre parts.

L’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa

DIA EUROPEU DE LA MEDIACIÓ

Opinió

Editorial L'ocasió la pinten calba
L'Arcadio Mateo, director general d'Acuamed, instrument que utilitza el Govern per totes les seves actuacions hídriques i mediambientals a la conca mediterrània, ha
estat cessat segons el jutge Eloy Velasco per, «ordir un conjunt d'actuacions, i imposar a Acuamed "nombroses irregularitats en contra dels interessos públics i dels ciu-
tadans". Un dels contractes sota la lupa d'Anticorrupció és la descontaminació de l'embassament de Flix, adjudicada a FCC per 155 milions d'euros el 2008. Sembla
que, a part d'algun que altre «extra» com «petits» viatges, el Sr. Mateo va rebre, com a regal, un trasplantament de cabells... Però al final, se li ha vist el pèl. 
Reserveu el diumenge 7 de febrer a les 11,30 h. Ens trobem a Amposta, al Parc dels Xiribecs, per a les 12 h començar a marxar fins al pont penjant. Hem de fer una
gran Manifestació en contra del Pla hidrològic de l’Ebre. Tots vestits de blau per fer visible la gran «riuada» d'ebrencs i ebrenques que serem. Aquesta manifestació és
molt important per ser la primera que es farà, i perquè al dia següent una delegació oficial del Parlament Europeu visitarà el Delta i s’entrevistarà amb una delegació de
la PDE per parlar sobre les repercussions del pla sobre les Terres de l’Ebre i el Delta.

En un ambient distés, el President de la Cambra de Comerç de Tortosa ha mantin-
gut un col·loqui amb els periodistes-representants dels mitjans de comunicació de les
Terres de l’Ebre. A part d’analitzar i  comentar la situació econòmica i empresarial de
la nostra demarcació, amb uns indicadors que “ens fan ser optimistes (encara que la
recuperació econòmica avanci lentament)” el president ha volgut explicar en quin punt
es troba la situació de la Cambra Oficial de Tortosa després de tres anys amb moltes
dificultats i resultats negatius  degut a la desaparició del Recurs Cameral Permanent
l’any 2010. També ha fet referència a la importància que té “per a l’empresari l’estabi-
litat política, molt necessària en aquests moments per prendre decisions i realitzar les
inversions  que ens ajudin a sortir d’aquesta greu crisis que va començar l’any 2008”.
Francesc Minguell, gerent de la Cambra ha explicat amb més detall els nous serveis i
models de negoci: “Ens hem convertit, per necessitat i demanda  de les empreses,
amb un agent d’internacionalització de referència per al territori”.

La Cambra organitza un esmorzar amb
Mitjans de Comunicació
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El delegat de la Generalitat a les
Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès,
seguirà al seu càrrec. El conseller
de la Presidència, Francesc Homs,
ha ratificat la continuïtat dels sis
delegats territorials del Govern en la
reunió del Consell executiu del
Govern, que va tenir lloc dimarts
passat. 
Homs va anunciar als delegats, en la
reunió, que el pressupost es reduirà
un 30% més enguany.

L'ANC qualifica el Pla Hidrològic Nacional de 
"nou atac frontal de l'estat espanyol"

Xavier Pallarès seguirà com a delegat de la
Generalitat a les Terres de l'Ebre 

L'assemblea dóna suport a la manifestació contra el pla convocada 
per la Plataforma en Defensa de l'Ebre el 7 de febrer

L'Assemblea Nacional
Catalana (ANC) ha qualifi-
cat el Pla Hidrològic
Nacional de "nou atac fron-
tal de l'estat espanyol" per-
què "afecta" la capacitat de
gestió dels recursos natu-
rals de Catalunya. L'ANC
ha lamentat que el procés
de negociació del pla no
ha valorat "en cap cas" l’e-
quilibri mediambiental del
tram final del riu i del Delta
ni les propostes i punts de
vista de les diverses parts
implicades de tot el territo-
ri afectat. A parer de l'as-
semblea, es posa de mani-
fest "una vegada més" que
"només amb les eines d'un
estat independent" es
podrà contribuir a l'equilibri
territorial de les comar-
ques catalanes i es podrà
treballar per una economia
sostenible.
Per tot plegat, l'ANC ha vol-
gut donar suport públic a
la manifestació convocada
el 7 de febrer per la
Plataforma en Defensa de
l'Ebre i a totes les actua-
cions "pacífiques" que
s'emprenguin per aturar

l'aplicació del pla.

Visita del dia 8
Segons ACN,
Europarlamentaris del
Partit Popular Europeu,
dels Verds, d'Esquerra
Unida- Esquerra Verda, i
d'Europa de la Llibertat i la
Democràcia visitaran, el
dia 8 de febrer, l'Illa de
Buda, al delta de l'Ebre on
se'ls mostrarà els efectes
de la regressió i els proble-
mes del creixement del
nivell del mar. A la tarda, a
petició de la PDE, es reuni-
ran amb agents socials i

experts del territori perquè
els traslladin les seves
inquietuds i pors davant els
plantejaments hidrològics
de l'estat espanyol. També
serà important la repercus-
sió i participació de la
manifestació el dia ante-
rior, el diumenge 7 de
febrer, convocada a
Amposta. La protesta, per
incidir en un missatge en
clau europea, tindrà per
lema "l'Ebre sense cabals
és la mort del Delta" i es
confia en la participació de
persones d'arreu de
Catalunya. 

Els sis eurodiputats visita-
ran les Terres de l'Ebre en
representació del Comitè
de Peticions de la
Comissió Europea i s'enca-
rregaran de redactar un
informe que es traslladarà,
després, al Comitè de
Medi Ambient. La
importància de l'avaluació
recau en què seria a partir
d'un informe desfavorable
que el Comitè de Medi
Ambient europeu podria
encetar un procediment
d'infracció contra el Pla
Hidrològic de l'Ebre del
govern espanyol.
La portaveu de la platafor-
ma, Susanna Abella, ha
remarcat "la importància"
de la visita del Comitè de
Peticions. "Ens ha costat
tres intervencions al
Parlament Europeu perquè
es faci i molta pressió. El
govern espanyol ha fet tot
el possible perquè els
casos de la planificació
hidrològica a l'estat espan-
yol no s'abordin des de la
Comissió Europea. Per
això la rellevància de la visi-
ta", ha apuntat. 

EN DOS MINUTS

*LA COSTA DAURADA I LES TERRES DE L’EBRE es pro-
mocionen aquesta setmana i fins diumenge a Fitur 2016, la
Fira Internacional de Turisme que se celebra a Madrid. La
marca Terres de l'Ebre destaca el potencial de la Reserva
de la Biosfera a la Fira. Diverses localitats ebrenques hi
estan representades en el certamen, Alcanar, Amposta,
Ascó, Consell Comarcal de la Terra Alta, Deltebre, l’Ampolla
i la Ràpita  (vegeu plana 6). 
*LA JUNTA DE GOVERN CELEBRADA A L’AJUNTA-
MENT D’ALCANAR va aprovar la proposta de la regidoria
d’urbanisme del projecte d’enderroc per a la restauració de
la legalitat urbanística del conjunt d’habitatges situats al
carrer Bugamvilla 3 d´Alcanar Platja. Els habitatges afectats
per la sentència del cas Turov.
*El PSC participarà el dia 7 de febrer a Amposta en la
manifestació de rebuig al Pla de Conca. D’altra banda, els
socialistes presentaran una moció a tots els ajuntaments de
l’Ebre en rebuig a aquest pla (us adjuntem el text). També
han consensuat una moció amb els grups de CiU i ERC a la
Diputació de Tarragona.  A més, es treballa amb diferents
iniciatives parlamentàries a Europa, a les Corts i al
Parlament. Així mateix, el PSC de Tortosa ha presentat una
moció amb vista al proper ple ordinari de febrer en què
manifesta el rebuig al nou pla de la conca de l'Ebre aprovat
el 8 de gener passat i proposa la creació d’un front institu-
cional format pels representants polítics i les institucions
ebrenques tal i com demana la Plataforma en Defensa de
l’Ebre.
*L'ESCOLA "LO CANALERO" engega els seus cursos a
Roquetes. Onze tallers gratuïts de ball, cant i instruments
tradicionals ebrencs, destinats a xiquets i grans, configuren
la seua programació semestral.
*L’AMETLLA DE MAR continua sent el primer poble de
Catalunya a Instagram. I  cinquè, amb 10.560 seguidors,
del rànquing que anualment realitza l’Associació de
Professionals de Turisme de l’Administració local de
Catalunya de la presència de les destinacions turístiques
catalanes a Instagram. 
Així mateix, el compte Instagram Descobreix Deltebre es
situa com un dels més ben valorats de tota Catalunya.

Més notícies

Aquesta setmana s’ha fet oficial

La Guàrdia Civil va escorcollar aquest dilluns les dependències de la societat estatal Acuamed
a Flix en el marc de les investigacions sobre una presumpta trama d'adjudicació fraudulenta
d'obres de conduccions i tractaments d'aigües a les conques mediterrànies. Segons ACN,
l’operació policial, batejada com a Frontino i executada per membres de la Unitat Central
Operativa (UCO) de l'institut armat, es va centrar, en el cas concret de Flix, en la recerca de
documentació i es va saldar sense cap detenció. La investigació pretén esclarir, entre d'al-
tres, si en el cas de les obres de la descontaminació de l'embassament de Flix, es van adju-
dicar actuacions de forma fraudulenta així com la possible falsificació de certificacions i liqui-
dacions per incrementar significativament les quantitats a abonar a les empreses adjudicatà-
ries. Això fou dilluns i dimecres es coneixia que era detingut el director de la neteja del pantà
de Flix. I ahir dijous, es va fer públic que el jutge va decretar presó sense fiança per a cinc
detinguts, mentre que a vuit els imposa fiances d’entre 12000 i 50000 euros. 

La Guàrdia Civil escorcolla la seu d'Acuamed
a Flix per possibles irregularitats en 

les obres de descontaminació
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EN UN MINUT

*RESIGNACIÓ A FLIX per
l'anunci del tancament de la
planta d'Ercros qualificada
de "mort anunciada"
L'alcalde Marc Mur diu que
ha començat "el compte
enrere" per minimitzar l'im-
pacte de la pèrdua de llocs
de treball
*LA COMISSIÓ EUROPEA
investiga la indemnització
que va aprovar el govern
espanyol per a Escal UGS
pel cessament d'activitat de
la plataforma Castor arran
de la reclamació que van
interposar l'any passat la
patronal Cecot, el Centre
Metal·lúrgic i el Consell
Intertèxtil Espanyol
* ELS MOSSOS D'ESQUA-
DRA busquen tres homes
que van fugir aquest dime-
cres a la nit d'un control poli-
cial a l'autopista, a l'alçada
de l'Hospitalet de l'Infant,
colpejant i arrossegant
durant uns metres un agent.
L'operatiu posterior de
recerca, amb el tancament
de carreteres inclòs, va per-
metre localitzar el cotxe
abandonat a Amposta.

Més
notícies

L'obra està en procés d'ad-
judicació i el seu cost total
s'estima en 1,3 milions
d'euros, incloent el pressu-
post d'obra pública i el tras-
llat de serveis. Un total de
10 empreses han presen-
tat ofertes. El termini d'exe-
cució s'estima en 10
mesos. Cal recordar que
d'aquests 1,3 milions, la
Diputació de Tarragona
aporta 900.000 euros.
Segons nota de
l’Ajuntament, la reforma
integral del pont de l'Estat
se centra en els dos
extrems de la secció, que
creixen uns dos metres
cada costat per encabir-hi
un carril bici i el pas de via-
nants. Els carrils bici esta-
ran a la mateixa cota que la
calçada per a vehicles,
però separats d'aquesta en
quedar fora de l'estructura
dels arcs. En una cota infe-
rior se situa la passarel·la
de vianants. El desnivell s'a-

profitarà per utilitzar part
del carril bici com a banc,
amb seients puntuals que
acabaran esdevenint
grans miradors, a nord i a
sud, sobre la ciutat i
l'Ebre. 
L'alcalde ha qualificat
aquesta reforma d'"ambi-
ciosa, però amb un pres-
supost ajustat", que per-
metrà modernitzar la
imatge actual del pont
projectant-lo com una
nova icona del paisatge
de la ciutat.  El portaveu
d'ERC, grup que dóna
suport al govern munici-
pal, ha recordat que
aquesta actuació figura al
Pla d'Actuació Municipal,
presentat recentment, i
que l'obra permetrà una
important millora estètica,
funcional i de seguretat al
pont. L'actual pont de
l'Estat es va construir el
1939, substituint el que es
va destruir durant la Guerra

Civil, que datava de 1893.
Des de llavors ha estat
objecte de diferents actua-
cions de manteniment i
reparació, però cap d'inte-
gral com la que es planteja
ara.

Resposta al Síndic
El Síndic de Greuges Rafel
Ribó instava l’Ajuntament
de Tortosa a retirar el
monument de la batalla de
l’Ebre sense necessitat de
fer una consulta popular.

Ferran Bel, posteriorment,
reafirmava la necessitat de
fer el referèndum “perquè
és la solució més democrà-
tica per desencallar un
debat que la ciutat arrosse-
ga des de ja fa anys.

L'Ajuntament de Tortosa presenta el projecte definitiu de la
reforma integral del pont de l'Estat

S'ampliarà la secció del pont per incloure la circulació de bicicletes i per millorar el pas de vianants i vehicles

El ple ordinari del mes de
gener de l’Ajuntament de
Deltebre ha estat marcat
per la presentació d’una
proposa d’alcaldia que
demana actuacions urgents
a les administracions com-
petents per tal de desenvo-
lupar mesures de conten-
ció i estabilització que evi-
tin la pèrdua de la
superfície costanera. Entre
aquestes mesures,

l’Ajuntament demana, entre
d’altres, la creació de
barreres fixes per evitar
l’entrada de l’onatge i l’a-
portació de sediments. Al
mateix temps, amb aques-
ta proposta també es
demana que es duguin a
terme les obres de recupe-
ració del camí d’accés al
Fangar i les accions de
contenció necessàries per
a la zona del Restaurant

dels Vascos. El plenari
també ha aprovat el calen-
dari de festes d’estiu, fes-
tes majors i correbous per
aquest any 2016 proposat
per CDC, CE-SD, ERC i PP.
Aquest calendari aprovat
és fruit dels resultats de la
campanya de pressupostos
participatius amb la qual la
ciutadania, durant el mes
de novembre. D’altra
banda, en el transcurs del

plenari, també s’ha aprovat
la moció de suport a les
mobilitzacions i accions
que es porten a terme con-
tra el Pla Hidrològic de la
Conca de l’Ebre. Per últim,
el plenari també ha aprovat
un conveni entre Deltebre i
Sant Jaume d’Enveja per tal
de reforçar i enfortir la
seguretat dels dos munici-
pis.
Finalment, l’Ajuntament de

Deltebre informa que amb
l’objectiu de realitzar un
anàlisi precís i exacte de la
realitat del consistori,
l’Ajuntament començarà
aquesta mateixa setmana
els treballs d’una auditoria
econòmica i financera de
comptes, una auditoria de
la gestió administrativa i
una auditoria ètica en base
els darrers anys de man-
dat.  

L’Ajuntament de Deltebre reclama mesures urgents 
per contenir la zona del Restaurant dels Vascos

El plenari també ha aprovat el calendari d’actes festius i correbous i una moció a favor de les mobilitzacions en contra del PHN
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Des de la regidoria de Turisme de l’ajuntament de l’Aldea s’ha informat de les dades
que “ens ha facilitat l’oficina de Turisme, en referència a les visites que ha rebut la nos-
tra població durant aquest passat any 2015”. Segons la nota de la regidoria de
l’Ajuntament aldeà, “aquest passat any 2015 l’oficina de turisme de l’Aldea ha rebut 133
visites amb un total d’unes 470 persones aproximadament. La procedència és d’arreu
del territori Català, Espanyol i també estrangers. Majoritàriament molta gent de
Barcelona i rodalies, també de Tarragona i tot el sud de Catalunya. També hi han pas-
sat gent de la Comunitat Valenciana, Madrid, Galicia i estrangers, anglesos, francesos
i alemanys. La gran majoria visiten el Delta i ja hi han estat, altres ja van a un punt en
concret (Riumar o l’Encanyissada) i d’altres necessiten assessorament  per començar
la seua visita. Amb el recurs de la via verda, aquest any hem acollit molts ciclistes i
molta gent que es porta la bici al tren fins l’Aldea i després comença la volta pel Delta
des del nostre poble. Els visitants majoritaris són els de mitjana edat, sense nens, des-
prés parelles joves , seguit de les famílies amb nens i per últim les visites de gent gran
són les més minoritàries, moltes d’aquestes visites es redueixen a visitar l’ermita, l’es-
glésia i fer un vol pel voltant. La gran majoria dels turistes que passen per l’ermita
pugen a la torre i entren a veure l’església. Els practicants del  cicloturisme són els que
menys visiten el patrimoni del nostre poble. També hi venen fotògrafs i gent que fa la
ruta de les torres de guaita, a més a més d’antics veïns de l’Aldea que ara viuen fora i
algun diumenge van a veure l’ermita la torre i l’església”.

Esquerra demana suport a les
mobilitzacions i accions contra el
Pla hidrològic de la conca de l’Ebre

Dades de l’oficina de Turisme de l’Aldea

El senador Aubà es va reunir amb la 
Plataforma en Defensa de l’Ebre

La destinació turística de
Sant Carles de la Ràpita
està present des d'aquest
dimecres i fins el proper
diumenge 24 de gener a la
XXXVI edició de Fitur (Feria
Internacional de Turismo en
España), a Madrid. L’oferta
turística de la destinació
participa a aquesta fira sota
la marca genèrica Terres de
l’Ebre i a través de l’Estació
Nàutica Sant Carles de la
Ràpita-Delta de l’Ebre. Una
delegació rapitenca,
encapçalada per l’alcalde
de la Ràpita, Josep
Caparrós, ha viatjat aquest
dimecres a Madrid amb
l’objectiu de planificar
accions de promoció turísti-
ca. També s’han concertat
reunions de treball amb
representants d’oficines de
Turespaña, operadors turístics i premsa per potenciar la promoció de la destinació i
ampliar les accions enfocades al mercat nacional i internacional.
L’Alcalde rapitenc, Josep Caparrós, explica que «la presència de la Ràpita a Fitur per-
metrà establir contactes per posar-nos a treballar, a partir de la setmana vinent, en el
desenvolupament d’idees i projectes que reverteixin en un benefici econòmic per a la
població».   
La Ràpita com a destinació gastronòmica
Del 25 al 27 de gener, la Ràpita també hi prendrà part de manera activa en la Cimera
Internacional de Gastronomia Madrid Fusion, en què es donaran cita els xefs més impor-
tants del país i d’arreu del món.  La destinació gastronòmica de la Ràpita estarà repre-
sentada pel Col·lectiu de Cuina de la localitat, el qual intervindrà en un ampli programa
d’activitats, degustacions guiades dels plats més representatius i la celebració de la
Ruta de la Tapa.

A la població de Xerta hi ha
una escola bressol munici-
pal, l'Escola Bressol
Criassó, dotada amb unes
instal·lacions noves,
àmplies i lluminoses que
donen acollida a la criassó
de 0 a 3 anys i a les seues
famílies.
L’horari lectiu de l’escola
bressol és de 9 a 13 hores
i de 15 a 18 hores, però
des d’aquest curs s’ofereix
servei de menjador (de 13 a
15h) i acollida matinal (de
8h30 a 9h). Amb aquests
nous serveis, “l’Escola Bressol Criassó de Xerta pot resultar també una opció interes-
sant per a famílies d’altres punts de les Terres de l’Ebre”.
En aquest espai hi treballem el primer cicle de l'etapa d'Educació Infantil (0-3 anys) de
manera que els xiquets i les xiquetes puguin desenvolupar jocs de tota mena per man-
tenir ben viva la seua activitat i curiositat innates. “L’Escola Bressol Criassó és un lloc
on els infants  es senten acollits amb molta calidesa i afecte i on poden sentir-se com a
casa,  un lloc on són tractats des del respecte pel procés de desenvolupament de cada
xiquet”. Per més informació truqueu al telèfon de l'Escola Bressol Criassó 658 963 393
o al mateix Ajuntament de Xerta, al telèfon 977 47 30 05.

Esquerra Republicana de Catalunya està presentant una moció a totes les institucions
públiques del país -ajuntaments, consells comarcals i diputacions- per donar suport a
les mobilitzacions i accions que es porten a terme contra el Pla Hidrològic de la Conca
de l’Ebre. Dimarts passat, representants de la Federació de l’Ebre d’Esquerra van
acompanyar el senador Miquel Aubà, ara ja nomenat de manera oficial en el seu
càrrec, en la seva primera entrevista. Aquesta primera reunió, tal com va anunciar el
mateix Aubà, fou amb la Plataforma en Defensa de l’Ebre per expressar-los el suport
i conèixer de primera mà la situació actual.
La moció de suport presentada per Esquerra denuncia l’amenaça que representa el
Pla hidrològic de conca per al futur socioeconòmic i mediambiental del tram final del
riu Ebre, el delta de l’Ebre i els seus pobles. Els acords de la moció, a més d’expres-
sar el rebuig al Pla de conca, demanen suport per  les accions, iniciatives i mobilitza-
cions socials que es facin en la seva contra. Els acords fan una especial atenció al
paper de la Comissió Europea. Així, es demana suport per les accions que es presen-
tin davant la Comissió i altres organismes de caràcter estatal i internacional amb l’ob-
jectiu de defensar els cabals ecològics aprovats per la Comissió per la Sosteniblitat
de les Terres de l’Ebre, i també es vol que la Comissió de Medi Ambient europea vet-
lli per l’adequació i el compliment del Pla hidrològic de conca de l’Ebre a les directives
europees d’Aigua, Aus i Hàbitats.
Dimarts, la Federació de l’Ebre, a més de presentar el contingut de la moció a la
Plataforma en Defensa de l’Ebre, també va fer saber el seu compromís de participar
en les mobilitzacions que organitzin. Recordem que els senadors i diputats d’Esquerra
Republicana a les Corts espanyoles, la setmana passada, van expressar la seva defen-
sa del riu Ebre i el Delta desplegant una gran pancarta davant del Congrés de Diputats.

L’oferta turística de la Ràpita es
promociona a Fitur 

Criassó: l'escola bressol 
municipal de Xerta

“Noves instal.lacions, àmplies i lluminoses”

I a Madrid Fusion
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*LO PATI–CENTRE D'ART
TERRES DE L'EBRE, ubi-
cat a Amposta, enceta el
2016 amb força. Així a par-
tir d'aquest dissabte 23 de
gener compartiran l'espai
expositiu del centre dos
exposicions que aborden
temes molt diferents però
que tenen en comú la seua
alta vinculació amb el terri-
tori que les acull: la descon-
taminació de l'embassa-
ment de Flix, els treballs de
la qual estan a punt de fina-
litzar; i el monument fran-
quista de Tortosa, que 40
anys després de la mort del
dictador encara es manté
dempeus al mig del riu
Ebre.
*EL MORENC CARLES
DEMATTEY bat el rècord
d'Espanya de 'press' de
banca amb parada aixecant
227,5 quilos

Més
notícies

El projecte “Treball a les 7 Comarques” Terra
Alta+, que dóna suport a les empreses, ara
també recolza a les persones en situació d’atur,
engegant una acció per tal de dissenyar un dis-
positiu d’inserció, orientació i formació. El
Consell Comarcal de la Terra Alta, a través del
Terra Alta +, ha rebut una subvenció del Servei
d'Ocupació de Catalunya (SOC), en el marc dels
programes de suport al desenvolupament local, amb cofinançament del Fons Social Europeu
(FSE) i el Servei d'Ocupació Estatal del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, que cobreix el
90% del cost total del projecte que ascendeix a 213.066,84 euros. Aquest és un projecte de
desenvolupament local amb l’objectiu final de generar ocupació i millorar la qualitat de vida de
les persones, basat en la cooperació publicoprivada per a impulsar i construir una planificació
estratègia conjunta. 

I millorar la qualitat de vida de les persones

Amb motiu del 10è
aniversari de la
mort d’Artur Cot i
Miró, que va ser cro-
nista oficial de Móra
d'Ebre,  la Biblioteca
Comarcal de la
població ha prepa-
rat un centre d’in-
terès amb gran part
de la seva obra, for-
mada tant per llibres
com per articles. La mostra bibliogràfica està situada al taulell d’a-
tenció al públic.

La Biblioteca Comarcal de Mora d'Ebre
recorda l'historiador Artur Cot i Miró

En el 10è aniversari de la seua mort

Segons nota de l’Ajuntament
d’Alcanar, a través de la regidoria
de Participació Ciutadana, el con-
sistori ha impulsat la primera cam-
panya institucional de pressupos-
tos participatius, donant compli-
ment a un dels objectius que s’ha
marcat el govern municipal per
aquesta legislatura: donar veu a la
ciutadania perquè pugue decidir
les inversions i projectes necessa-
ris per millorar la vida del munici-
pi. El regidor de l’àrea de
Participació Ciutadana, Joan Roig,
ha anunciat que “per primera
vegada, els pressupostos de
l’Ajuntament d’Alcanar tindran un
caràcter participatiu incorporant
propostes presentades i votades
per la ciutadania”. Aquests pressu-
postos participatius es vehicula-
ran en una campanya que es va
iniciar el passat 28 de desembre i
s’allargarà fins al 31 de gener.
Segons Roig, “amb el lema de la
campanya Decidim junts. Millorem
Alcanar volem donar veu i vot als

veïns i veïnes d’Alcanar en la
presa de decisions que afecten
els pressupostos municipals. Per
primera vegada, l’Ajuntament està
obert a les propostes veïnals per
portar a terme inversions que
milloren el municipi”.
Per efectuar aquest procés “ens
hem reunit amb les entitats i asso-
ciacions del municipi per escoltar-
les i recollir les seves propostes.
Les reunions mantingudes per la
regidoria de Participació
Ciutadana han estat fructíferes i
els representants de les associa-
cions han mostrat el seu suport a
la iniciativa de pressupostos parti-
cipatius.”
A les paperetes hi ha tota la infor-
mació que cal per exercir el dret a
vot i també inclou tota la llista de
propostes per a escollir els dos
projectes que s’han de prioritzar
durant aquest 2016. Només cal
marcar amb una creu dues pro-
postes de la llista. Les persones
empadronades a Alcanar diposi-

ten la papereta a l’urna instal·lada
a l’Oficina d’Atenció a la
Ciutadania de l’Ajuntament
d’Alcanar, mentre que les empa-
dronades a les Cases d’Alcanar
han de votar a l’urna que disposa
l’Oficina de Turisme.  Per poder
validar el vot s’han de complir dos
requisits: tenir 16 anys complits i
estar empadronat al municipi.

“Finalitzat el període de votació es
durà a terme el recompte de vots
que es realitzarà mitjançant un
acte obert i totalment transparent.
D’entre la quinzena de projectes
proposats, s’escolliran el dos més
votats. Els votants rebran una
carta amb la informació dels resul-
tats de les votacions”.

El 31 de gener finalitza la primera campanya de
pressupostos participatius de l’Ajuntament d’Alcanar
Impulsada per la regidoria de Participació Ciutadana

La Terra Alta impulsa un programa 
per generar ocupació
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*AVUI DIVENDRES, 22
de gener, s'inaugura al Pati
del Palau de la Diputació
l'exposició Cartografia (És)
de Miquel Paton. L'artista
rapitenc presenta la seva
obra pictòrica més recent
a la ciutat de Tarragona.
Aquesta mostra es podrà
visitar fins al 21 de febrer
en l'horari següent: Dl. a
dv. de 9 a 21 h / Ds. de 9
a 13 h i de 17 a 21 h.
*LO PATI–CENTRE
D'ART TERRES DE L'E-
BRE, a més de les expo-
sions que s’obren demà,
també presenta una triple
inauguració per l’inici de la
temporada: Asbel Esteve
presenta "Sweet home";
Lara Fluxà i "Dissolution is
the best solution for pollu-
tion", projecte seleccionat
en la convocatòria Sala
d'Art Jove 2015 i, des de
Sant Andreu
Contemporani, "Cauty said
to Franco: What time is
love?". Lloc:  Pati - Centre
d'Art (20h).
*ELS SERVEIS TERRI-
TORIALS DEL DEPARTA-
MENT DE CULTURA a les
Terres de l’Ebre acolliran
avui divendres, 22 de
gener, Recordem Bladé,
una vetllada que forma
part dels actes organitzats
conjuntament 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). El seguit
d’accions començaran a
1930.
*ENDESA PREPARA LA
DARRERA FASE PER
SOTERRAR LA LÍNIA
DEL TRABUCADOR. La
propera setmana
començarà, un projecte
cofinançat entre el sector
públic i privat que ha tingut
un cost de 800.000 euros.

Més
notícies

Per commemorar la festivitat de Mossèn
Sol, l’associació Amics dels Josepets de
Tortosa ha preparat una visita guiada per
diferents espais d’interès de la ciutat
històrica i del nucli antic, i un esmorzar de
germanor als patis del col·legi Sant
Josep. L’activitat tindrà lloc el matí del diu-
menge 31 de gener de 2016. El punt de
trobada serà la plaça de l’Àngel, a les
9.00 h. S’ha escollit aquest punt de parti-
da de la ruta perquè s’hi ubicava la casa
on va néixer Mossèn Sol l’any 1836.
L’associació Amics dels Josepets pretén
ser el punt de trobada de l’extensa comu-
nitat dels Josepets, és a dir, de les perso-
nes que custodien amb estima el seu pas
pel col·legi Sant Josep de Tortosa -que va
tancar les seves portes l’any 2000- i en
volen conservar la memòria. 

Els Amics dels Josepets organitzen la tercera
edició de la ‘Ruta Mossèn Sol’

Durant l’any 2015 els Serveis Comarcals de Joventut del Montsià (Oficina Comarcal i Oficina
Jove) han atès un total de 1.014 persones. Detalladament, el trimestre que més usuaris han
rebut els serveis ha estat el quart, amb un total de 348 visites ateses. Val a dir que el nombre
de consultes no ha baixat de les 200 per trimestre. El canal més habitual a l’hora de contactar
amb els serveis de joventut ha sigut el presencial, seguit del telefònic i l’ús d’eines telemàtiques. 
El perfil de joves atesos ha sigut diferent cada trimestre. Així, durant els primers mesos de l’any,
van ser els joves de 21 a 25 anys el grup més nombrós atès, durant els mesos d’abril a juny
van ser els de 16 a 20 anys, durant el tercer trimestre es va atendre una franja àmplia de 21
a 29 anys i l’últim trimestre els de 21 a 25 anys. Pel que fa al gènere amb un 60,95% són les
dones respecte als homes amb un 39,05% les que han ús dels serveis de joventut. D’entre els
serveis que s’ofereixen a l’Oficina Comarcal i a l’Oficina Jove, el més sol·licitat ha estat el d’informació i orientació, amb més
del 50% de les consultes, seguit del de tramitació. Pel que fa als temes amb més demanda pels joves cal remarcar que l’àm-
bit de la formació i l’educació ha sigut el més sol·licitat durant tot l’any.

Més de 1.000 joves han estat atesos pels Serveis Comarcals
de Joventut durant l’any 2015

Al Consell Comarcal del Montsià

Segons nota de
l'Ajuntament d'Amposta, el
consistori ha invertit
7.800 euros en la renova-
ció de la il·luminació del
vestíbul de l'edifici consis-
torial. Una inversió que es
recuperara ̀ amb escreix
amb pocs mesos. En con-
cret, s'ha substituït un
cablejat del 1959, de 125
volts, que donava llum a
650 bombetes de 40
wats, per tecnologia LED.
Aquesta nova tecnologia
generarà un estalvi en la
factura de llum del consisto-
ri de més del 90%. I eś que
les 650 bombetes consu-
mien 24 kw/hora, amb un
cost anual de 27.300 euros
aproximadament. La nova
tecnologia consumeix
només 2 kw/hora amb un
cost anual de tan sols
2.200 euros aproximada-
ment. Tal i com destaca el
regidor de Noves
Tecnologies, Transpareǹcia,

Sostenibilitat i Eficie ̀ncia
Energètica, Pau Cid, "amb
una inversió de 7.800
euros generarem un estalvi
per a les arques municipals
de més de 25.000 euros
anuals".
A més, el regidor també
destaca el fet que a l'impor-
tant estalvi de la factura de
la llum, s'afegira ̀ el que es
generara ̀ en el manteni-
ment. "Fins ara, cada mes
s'havien de reposar unes

100 bombetes, amb el cost
que suposava en material i
en personal. Això, ara, s'evi-
tara"̀, diu Cid. En xifres, les
bombetes suposaven un
cos aproximat de 2.000
euros a l'any mentre que la
mà d'obra (un oficial prime-
ra i un peó) comportaven
una despesa de personal
de més de 1.510. "En total,
això puja fins a poc meś de
3.550", clou el regidor.

Aquesta setmana s’obre el període d’inscripcions per
participar dels càstings de 'JOC D’AMFITRIONS'. Un nou
'reality' de les televisions locals en què 12 concursants
competiran per erigir-se com el millor representant del
seu municipi. A cada episodi, un dels participants intro-
duirà la resta de concursants en els aspectes més relle-
vants del seu poble o ciutat. Un bon amfitrió ha de
demostrar que domina la història, la geografia i l’anecdo-
tari de la seva vila, però també ha de ser capaç de resol-
dre qualsevol dubte que els visitants li plantegin.
És per això que en aquest concurs, l’amfitrió també
tindrà el repte de deixar bocabadats la resta de concur-
sants. Per aconseguir-ho, s’haurà d’aliar amb associa-
cions i entitats locals perquè l’ajudin a fer que cada
moment de la visita sigui inoblidable. Seran els mateixos
concursants els qui decidiran el guanyador d’aquest
'JOC D’AMFITRIONS'. Prèviament, però, els aspirants a
ser el millor amfitrió de Catalunya hauran de superar els
càstings que arrenquen la primera setmana de febrer i
que estan oberts a una cinquantena de localitats reparti-
des per tot el territori. Un jurat serà l’encarregat de
seleccionar els 12 concursants d’aquest 'reality' que es
podrà veure a les televisions locals a finals de juny.  A les
Terres de l'Ebre, CANAL TERRES DE L’EBRE organitza el
càsting el proper dimarts 2 de febrer a Tortosa.
'JOC D’AMFITRIONS' permetrà donar a conèixer als tele-
espectadors de les televisions locals la riquesa cultural i
patrimonial del país ja que els concursants representa-
ran llocs tan diversos com les Terres de l’Ebre, la
Catalunya Central, les comarques gironines, el Pirineu,
Ponent i l’Àrea Metropolitana. 'JOC D’AMFITRIONS' és
una producció de La Xarxa de Comunicació Local en
col·laboració amb Canal Reus. 

Amposta estalviarà 25.000 euros

anuals de la factura de la llum

S’obre el càsting de 
‘JOC D’AMFITRIONS’

Amb la renovació de l'enllumenat del vestíbul del consistori

El nou ‘reality’ de Canal Terres de l’Ebre

El Museu de la Mar de l’Ebre de Sant Carles de la Ràpita
acollirà demà dissabte 23 de gener, a les 19 hores, la
presentació del documental “La filla del farer”, una pro-
ducció de Sègula Films que commemora l’efemèride
dels 150 anys de la construcció i encesa dels primers
fars de l’Ebre: el far de Buda, el far del Fangar i el con-
servat al Port de Tarragona des del 1987, el far de la Illa
de la Banya, l’actual Museu de fars que fa deu anys.

Presentació del documental
'La Filla del farer'

A la Ràpita, demà dissabte (19 h)
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Isabel Carrasco
CRAC de la setmana:

Èric Vinaixa
«NO ENTENDRAN MAI LA CULTURA DE L'AIGUA»

Èric Vinaixa, cantant,
músic, compositor i pro-
ductor, fill de Miravet,
comença a estudiar
música als 6 anys i, un
any més tard, a tocar
instruments, progressi-
vament, en funció del
moment que viu fins a
arribar als seus instru-
ments principals, guita-
rra, piano i veu.

Més Ebre: La Ribera
d'Ebre, Miravet, per tu...
un descans per al gue-
rrer, una font d'energia?
Èric Vinaixa Tornar a
casa. Estar aprop dels
meus. Un sentiment de
tribu. Les mateixes cares
de sempre, la complicitat,
el tipus de broma, els pai-
satges, les olors... És una
manera de reconnectar
amb els orígens i amb les
coses que realment són
importants. I veure que sóc
molt afortunat!
ME: La teva col·labora-
ció en la cançó junts
anirem més lluny (la
cançó de Junts pel Sí,
una versió del 'Viatge a
Ítaca' de Lluís Llach) on
van participar un bon
grapat de noms de l'es-
cena musical catalana.
EV: En un moment tan
important com el que vivim
a Catalunya, amb l'oportu-
nitat històrica de crear un
nou país, més just, més
social, més lliure cultural-
ment i econòmicament,
fugint dels tics polítics i del
caciquisme dels últims
anys, és molt important
mullar-se i arremangar-se.
Col·laborar i aportar lo
millor que tenim i que
podem donar. Per això,
quan em van trucar, vaig
decidir formar part d'a-
questa cançó, enmig de
tants músics del panorama
musical de casa. Perquè
ara és el moment d'anar
tots a una. O ara o mai. I ja
falta menys...

ME: El Pla Hidrològic i la
manifestació del 7 de
febrer a Amposta. La
teva cançó «Dona del
riu» podria ser, «la
cançó» per defensar el
riu Ebre?
EV: Això és un altre motiu
per fotre el camp. No
podem estar defensant
periòdicament lo que és
nostre. A part que el Pla

Hidrològic no té res a
veure amb l'aigua i sí amb
interessos econòmics
ocults (o no tan ocults) i és
una altra forma d'imposar
lleis i costums en contra
del nostre poble... A part
de tot això, no entendran
mai la cultura de l'aigua. O
ets de la vora del riu o no
captes los matisos. I en
aquest sentit, "Dona del
riu" podria ser perfecta-
ment una cançó per defen-
sar lo que és nostre ances-
tralment i ens pertany.
Hem construït una manera
de viure i tota una mística
al voltant de l'Ebre. I a
més, amb el paper de la
dona com a part essencial
de la nostra cultura.

ME: Amb qui t'agradaria
compartir escenari?
EV: Amb qualsevol dels
meus ídols! McCartney,
Jagger, Keith Richards,
Sting, Brian May, Don
Henley... Per no parlar dels
que ja no hi són (Mercury,
Janis, Elvis, Otis, Bowie,
etc..). Empapar-me de l'at-
mosfera que només ells
saben crear en directe.
Formar part d'aquella
màgia que, fa molts anys,
em va hipnotitzar. No se

m'acut sensació més pode-
rosa que aquesta. De fet,
sóc músic per ells.

ME: El Camp Nou. El
Barça... Molts seguidors
del FCB... Que me'n
pots dir? Un «fan» teu...
un tal... Lionel, no?
EV: Anècdotes que et vas
trobant pel camí... És una
feina que et permet conèi-
xer a molta gent mediàtica.
I resulta que molts juga-
dors del Barça m'han vin-
gut a veure en algun con-
cert. Hi tinc bon rollo. Hem
compartit bons moments. I
jo que sóc un culé malalt,
imagina't! A part, he tocat
un parell de cops al Camp
Nou. La sensació és molt
bèstia. Tots los meus
herois de petit, tots los
partits que m'he tragat, tot
aquell sentiment i, anys
més tard, et veus tocant al
temple sagrat!

ME: Has actuat a Japó,
Cuba, Tailàndia.... A
quin altre país t'agrada-
ria actuar i per què?
EV: A tots els països del
món! És molt enriquidor.
Veure les reaccions dels
diferents públics és molt
divertit. No tenen res a

veure d'un país a un altre.
Has vist mai la cara d'un
japonès a Tòquio mentre
cantes en català? I si em
permet conèixer més cultu-
res, què més puc dema-
nar? Avantatges d'aquesta
feina!
ME: El teu últim disc
«insinuacions». Una
curiositat. Hi apareixen
els primers crits de vida
de la teva filla, Júlia.
Quan tu els vas dir als
teus pares que volies
dedicar-te al món de la
música, no els va agra-
dar massa.... Si d'aquí a
uns anys, la petita Júlia
et diu: «Papa, vull ser
com tu!», com reaccio-
naries?
EV: Li compraré una pan-
dereta! És broma...(riu). Li
diré que faci el que li doni
la gana. No sóc un tio gens
materialista. Per viure
només cal passió, il·lusió i
els diners necessaris per
no patir. Per tant, sigui el
que sigui que vulgui fer,
que ho faci amb la màxima
entrega i que ningú li pren-
gui els seus somnis. Jo
estaré al seu costat (sense
emprenyar gaire, espero)
per si cau, perquè ningú et
regala res...

ME: «Escat i mat»,
banda sonora de la
pel·lícula de Ventura
Pons...
EV: Si, em van fer molt
content quan em van trucar
per dir-m'ho. Impressiona
anar al cine i que soni la
teua música. Però no
només al cine. Quan sonen
cançons meues a sèries de
televisió o per la radio, o
quan altres músics et ver-
sionen, hi ha una sensació
estranya. Com si aquells
moments de creació tan
íntims que un dia van donar
a llum aquelles melodies ja
no fossin teus. La música
acaba sent de qui se la fa
seua. I això és màgic!

ME: El teu vídeo clip
«Suplicava a la reina»,
carregat d'erotisme...
M'ha recordat a Mrs.
Robinson, de la pel·lícu-
la de Mike Nichols «El
graduat».
EV: Si t'he de ser sincer, jo
encara l'hagués fet molt
més provocador i libidinós.
Però vaig pensar que era el
punt just perquè no fos cen-
surat per les televisions.
Aquí som molt políticament
correctes. De seguida ens
escandalitzem... I sí. Hi ha
un parell de "guinyos" a "El
graduado". De fet, qualse-
vol història on hi ha un rollo
entre un jovenet i una dona
més madura t'hi fa pen-
sar... L'Andrea Montero i
l'Alba Ribas estan fantàsti-
ques.

ME: L'Èric Vinaixa pro-
ductor.
EV: La producció és una
part fascinant de la meua
feina. Decidir com acabarà
sonant finalment aquella
cançó que ha nascut d'una

guitarra, d'un piano o d'una
melodia mentre camines...
és apassionant! És un
repte. Es tracta de trobar
el vestit ideal per a la prin-
cesa que acaba de néixer. I
n'hi ha moltíssims! I quan
produeixo a altres músics
encara és més fascinant,
perquè has de trobar la fór-
mula màgica per trobar l'e-
quilibri entre què vol l'artis-
ta i el com hi hem d'arribar.
T'has de treure una vareta
màgica i intentar fer la
millor versió possible d'a-
quella cançó. Intento no fer
més d'una producció a
l'any perquè és molt absor-
bent i em distreu de les
meues composicions!

ME: Ha estat un estiu
intens en actuacions. Els
teus projectes
EV: Sí, ha sigut un estiu
molt bèstia. Un concert
cada dos dies, més o
menys. I recordo especial-
ment el que vaig fer al
Castell de Miravet, com a
part del final de la gira
"Insinuacions... i més".
Tocar a casa, amb lluna
plena, tota la banda reuni-
da, amb la Mercè Martínez
de convidada sorpresa,
amb més de 400
ebrencs... Va ser una nit
per recordar. El que passa
és que l'endemà seguíem i
no hi havia temps per parar
a disfrutar del moment!
Aquest 2016 estic prepa-
rant nou disc, segueixo
fent concerts, preparant
una secció musical de
ràdio, he escrit la música
per una obra de teatre i
debutaré com a actor en un
projecte que em fa molta
il·lusió i que ja us explicaré!
Salut i llarga vida al
Rock'n'roll, ebrencs !! 

SECCIÓ PATROCINADA PER:

El dia en què l'Èric Vinaixa li va signar un autògraf a Leo Messi

Foto: Joaquin Ismael
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Josep Gombau, després d’estar a Hong Kong i a Austràlia, inicia una nova etapa. Com ell mateix ens explica, “sóc el Direc-
tor Técnic Esportiu de les Acadèmies DV7 Soccer Academy, amb residència a Nova York, on DV7 Soccer Academy tindrà la
seva seu principal. Projecte de futbol en comú amb David Villa, en el qual tenim previst l’obertura de diferentes acadèmies de
futbol a Estats Units. I altres països d’arreu del món, sent el responsable de la metodología de treball de les mateixes i de la
formació dels técnics que treballen a les nostres Acadèmies”.  Tot i que ja s’ha treballat amb el projecte des de setembre,
organitzant-ho tot, no s’ha donat el tret de sortida fins aquest cap de setmana amb l’inauguració de la 1ª DV7 academy a Ba-
yamón (Puerto Rico). Gombau informa que “a cada Acadèmia que obrirem, el nostre objectiu es traslladar la metodología de
treball del futbol espanyol. Per aconseguir implantar el nostre estil de joc i poder portar a terme el nostre objectiu, és molt
important ubicar, a cadascun dels nostres centres, el director de la Acadèmia, acompanyat d’entrenadors que coneguin
aquesta metodología. Delfín Ferreres treballarà al nostre projecte a Puerto Rico. Concretament a la DV7 Academy-Bayamón
FC onn ocuparà el càrrec de Director tècnic de la citada Acadèmia, alhora que també ocuparà la funció d’entrenador del pri-
mer equip del club que competeix a la 1ª divisió de Puerto Rico”. Un altre ebrenc, Pau Suazo, actualment preparador físic de
la UE Lleida B, serà la mà dreta de Delfin en aquest projecte, com a coordinador de la DV7 Soccer Academy Bayamón i Pre-
parador físic del 1er equip del Bayamón.  

Villa i Gombau inicien un nou projecte
L’AMPOSTÍ ÉS EL DIRECTOR TÈCNIC ESPORTIU DE LES ACADÈMIES DV7 A ESTATS UNITS

Els tècnics ebrencs Delfin Ferreres i Pau Suazo també en formen part
Cada dia vivim més acce-

lerats. Sense poder valorar
els petits detalls que aca-
ben sent els grans. Sense
adonar-nos-en, en general,
que la culpa d’un problema
pot també ser nostra, que
no és sempre dels altres.
Sense fer l’autocrítica ne-
cessària, sempre amb pa-
pers de víctimes i només
recordant una part del que
ens passa, la que ens inte-
ressa. 
Els del Barça creien que

darrera de la sanció de la FI-
FA estava Florentino. Ara,
els del Madrid poden dir
que és el Barça qui està da-
rrera de la seua. I ningú es
mira el melic? És només  un
exemple del panorama ge-
neral. 
Els àrbitres només són

destacats quan et perjudi-
quen. Mai quan t’han afavo-
rit. Al periodista només se li
truca per manifestar un de-
sacord del que diu a la tele
o al Més Ebre. I se li truca
pensant que segurament té
alguna cosa personal.
Però, en canvi, quan el pe-
riodista diu i valora el posi-
tiu, poques vegades se li
truca per agrair-li. “És que
és la seua obligació”. 

Tot ple-
gat, entra
dins de la
ce l e r i t a t
del mo-
ment. I aquesta es trasllada
a tots els àmbits.
I ara, anem a l’actualitat.

Jo penso que, normalment,
quan hi ha una destitució o
un canvi d’entrenador és
per motius justificats. Po-
ques vegades acostuma a
ser un capritx.
Sempre hem de pensar

que hi ha tres parts implica-
des. President i directiva, el
propi entrenador i els juga-
dors. 
I cadascú ho veurà d’una

manera. I entre els juga-
dors, múltiples opinions.
Buscar un equilibri és pràc-
ticament impossible. Per
tant, s’han de pendre deci-
sions. L’entrenador es trova
sol en aquests moments,
pèrò també és el responsa-
ble de moltes decisions.
Són situacions limit i en les
que s’ha de saber fer auto-
crítica i en les que les tres
parts tenen responsabili-
tats. I s’han d’assumir, no
culpant als altres; assumint
les que et toquen i accep-
tant-les.  

La paciència, l’autocrítica
i la banqueta 

Josep Gombau i David Villa, responsables del projecte. A la dreta, tots dos, amb Delfin Ferreres. 
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L’Ulldecona va guanyar el Gandesa (2-0) i referma la magnífica temporada que està fent. Ja ha arribat als
30 punts i és cinquè. Al primer temps, els ulldeconencs van superar un Gandesa apàtic. Chimeno, aviat,
aprofitant un desajust dels centrals rivals, va guanyar la seua esquena i, amb gran control, va fer l’1-0. Un
gran gol. L’Ulldecona va pressionar i fins el descans, va tenir més ocasions. El Gandesa no es va trobar cò-
mode. A la represa, l’Ulldecona, que havia fet un gran desgast, va haver de fer un pas enrera perquè el Gan-
desa va ser un altre. Va dominar i va tenir opcions, arribant les jugades polèmiques. ‘Dos gols anul.lats i un
gol fantasma després d’un llançament magistral de Guiu de falta. Creiem que els àrbitres no van estar en-
certats en aquests jugades, sobre tot en els fores de joc dels gols anul.lats’, deien des de Gandesa. Poste-
riorment, va arribar la greu lesió de Guiu. El local Dani Fluixà, en una pilota dividida, va anar amb tot i va arri-
bar tard, a destemps. Guiu té la tibia trencada i serà operat avui. Fluixà, que estava afectat, no tenia aquesta
intenció, tot i que l’entrada va ser molt forta. El partit va estar aturat 20 minuts i en la represa, l’Ulldecona
va sentenciar. El Gandesa va acabar molest. Segons Diego, el president, “guanyem el Tortosa i a la jornada
següent ens trobem amb aquestes decisions. I res a dir de l’Ulldecona, a qui felicitem per la victòria”.  

L’Ulldecona guanya un Gandesa que 
acaba molest amb l’arbitratge

35 anys després
GREU LESIÓ DE GUIU QUE SERÀ OPERAT AVUI DIVENDRES

Xavi Cid, que fou tècnic del Tortosa, Roquetenc, Rapitenca i Ampos-
ta, és el nou entrenador del Camarles. Era una altra possibilitat una
vegada hi havia interés amb Teixidó. Xavi, que coneix bé el Camarles
perquè l’ha anat seguint en jugar el seu fill, ha comentat que “l’opció
de Teixidó no es va poder concretar perquè ha anat al J. i Maria i lla-
vors la directiva va parlar amb mi per si podia fer un cop de mà i aga-
far l’equip. Ho he acceptat amb l’intent de poder tirar-ho avant, apro-
fitant la base de feina que ja està feta per Bartolo i millorant amb el
que pugue fer falta per tal d’assolir l’objectiu que és sortir de la zona
compromesa”. El Camarles va empatar a Torreforta, amb gol de Fe-
lipe a darrera hora. Diumenge, amb nou tècnic, rebrà la Cava. 

Xavi Cid és el nou tècnic del Camarles

L’EQUIP, AMB BERTOMEU, EMPATÀ A TORREFORTA

El Catalònia va guanyar 3-0 el R. Bítem. Un resultat que agreuja la crisi dels de Bítem, malgrat que no
van jugar per merèixer un correctiu tan ampli. Al primer temps, el Cata va esperar darrera i va cedir domi-
ni a un R. Bítem que va controlar el partit, amb dues arribades amb possibilitats. Però en els darrers mi-
nuts, el Cata va avisar amb una acció de Leandro i a la segona, el mateix Leandro va propiciar una cen-
trada i el penal. Pau, a terra, va tocar involuntàriament la pilota en una zona de molta influència. Toni va fer
l’1-0. A la represa, els de Bítem van tenir dues opcions clares. Però estan de pega. El Catalònia es va que-
dar amb deu. Però va seguir aplicat i va aprofitar una concessió defensiva d’un R. Bítem que ja jugava de-
sesperat, condemnat pel seu estat. Regolf, que va entrar a la represa, amb qualitat, va resoldre amb el 2-
0. El R. Bítem va disposar de noves ocasions però sense encert i va reclamar un penal sobre Miguel. A la
contra, Regolf va fer el gol de Pelé en temps afegit. Des del mig del camp. El 3-0 fou inflat però el Cata
va ser aplicat i efectiu, assolint un triomf vital. El R Bítem segueix en  crisi.  

El Catalònia, amb gol de Pelé de Regolf,  agreuja 
la crisi del Remolins-Bítem (3-0)

VUITENA DERROTA SEGUIDA DELS DE NACHO

L’Ascó afrontava
una final dissabte
contra el Figueres. I
la va tornar a perdre
(0-2). La situació es
complica perquè en
dotze jornades, els
de Rubio només han
guanyat un partit. Dissabte, els visitants van saber traure profit a
dues escletxes defensives de l’Ascó. Un Ascó que va haver de ju-
gar a remolc i que, amb la desconfiança del moment, va estar
precipitat i sense poder reaccionar. El segon gol visitant, a la re-
presa, va reflectir la dinàmica que viu l’equip de la Ribera. De mo-
ment, nova confiança amb el cos tècnic, esperant una victòria
que trenqui la dinàmica negativa. Diumenge, visita a Gavà. Ivan
Munta ha causat baixa de l’equip de la Ribera. Foto: Iris Solà. 

Més urgències a Ascó
TERCERA DIVISIÓ

El Tortosa va guanyar diu-
menge passat a la Cava (1-0)
en un partit important després
de la derrota a Gandesa. Va ser
una victòria molt treballada. Els
roigblancs, que van avançar-se
aviat, amb gol d’Asín, van haver
de sofrir perquè abans del des-
cans es van quedar amb deu,
per l’expulsió del golejador de
la tarde, Javi Asín. A la represa,
el Tortosa va fer el que devia,
ben tancat i esperant la contra.
La Cava va dominar però no va

poder crear opcions fins al fi-
nal, quan l’àrbitre va xiular un
penal. Figo va aturar el llança-
ment de Ferran i el Tortosa que
manté el liderat i és campió d’-
hivern. Diumenge, el líder, as-
setjat pel Cambrils, visita l’Ull-
decona, seguint el Tourmalet
de l’inici de l’any, enfrontant-se
contra els immediats segui-
dors a la taula.

Un derbi a Ulldecona que no
es juga des del 25 de gener
del 81. En aquella ocasió, el

Tortosa va guanyar per 0-1,
amb gol de Jordi Forcadell, ju-
gador que després va fitxar
amb el conjunt ulldeconenc, tot
i que no va arribar a debutar. 

Serà un partit especial per
Albert Arnau, que s’enfrontarà
a l’equip del seu poble. 

EL TORTOSA VISITA L’ULLDECONA, DIUMENGE (16.15 H)

L’Ampolla va fer el millor par-
tit fins ara però va perdre a
Valls, en temps afegit (2-1). So-
riano, del Jesús i Maria, està
prop de fitxar. I hi haurà un altre
fitxatge. I segueix en zona de
descens com l’Alcanar que va
perdre a la Canonja (2-0) i que
només ha sumat 3 punts de
30. El Godall, amb baixes, va
empatar a l’Hospitalet (1-1). 

Soriano (J i Maria),
prop de l’Ampolla

L’Amposta va perdre al camp del
Castelldefels (3-2), en un partit
en el que guanyava 1-2 a manca
de deu minuts. En els darrers mi-
nuts, un autogol va comportar
dubtes, amb l’empat local. L’Am-
posta es va fer enrera i el Vilade-
cans va empènyer molt amunt. Pocs minut més tard, un xut d’Uri
que semblava que no portaria problemes va sorpendre a Selu que
no va poder aturar-lo. 3-2 i l’Amposta que, malgrat haver fet una bo-
na imatge remuntant el gol inicial de Jairo, amb els que van marcar
l’ampollero Arnau i Joan Sabaté, va cedir al final i es va quedar sen-
se un punt que hagués estat valuós. Diumenge, nou desplaçament,
al camp del Vista Alegre. Informar també que el proper partit de
l’Amposta a casa, el dia 31 de gener, contra el Vilaseca, es jugarà
a les 12.30 h. Serà transmès pel Canal TE, a través de la Xarxa. 

Derrota dolorosa
Va perdre 3-2 a Castelldefels

L’AMPOSTA GUANYAVA 1-2 AL MINUT 80

Un derbi ‘imprevisible’ a l’Aube
La Rapitenca va perdre diu-

menge al camp del Vilanova
(3-0) en un partit en què els lo-
cals van jugar amb molta inten-
sitat i en el que van passar per
sobre durant la primera mitja
hora, quan van fer dos gols.
Amb el 2-0, el duel es va igua-
lar i la Rapitenca va tenir dues
opcions per a poder entrar en
situació. Però no va aprofitar-
les.  El Vilanova es va quedar
amb deu però a la represa,
amb ofici i qualitat, va seguir
ben posat i va sentenciar amb
un contracaatc ben definit pel
golejador de la tarde: Contre-

ras.
Nando Crespo, tècnic rapi-

tenc, comentava que “el Vila-
nova ens va superar en tots
els aspectes. No hi ha res a dir
de la seua victòria. Fou total-
ment merescuda. Vam tenir
opcions en alguna fase del
partit per poder discutir el
marcador però ens va mancar
encert i contundència, de to-
tes maneres els jugadors es
van esforçar i es van buidar i
cal aprendre de partits així que
ensenyen que tens molt a mi-
llorar. El Vilanova em va sem-
blar un gran equip, el millor

que he vist fins ara i serà un
candidat ferm a l’ascens o a la
segona plaça, per jugar la pro-
moció”. La Rapitenca visita
diumenge (16.30h) el Jesús i
Maria. Segons Crespo, “un
partit incert com poden ser-ho
tots els de rivalitat i més amb
els canvis que ha hagut al Je-
sús i Maria aquesta setmana,
amb l’arribada d’un tècnic ex-
perimentat que segur que
aportarà molts aspectes posi-
tius a l’equip. A més, ens co-
neix força bé i segur que, per
tot plegat, serà un partit molt
complicat”. El tècnic rapitenc

afegia que “sabem que serà di-
fícil però estem treballant du-
rant la setmana amb ganes i
il.lusió, per a poder traure un
resultat positiu. Som cons-
cients que és un partit impor-
tant per a poder tornar-nos a
posar dins de la competició”. 

LA RAPITENCA VE DE PERDRE A VILANOVA PER 3-0 I DIUMENGE VINENT (16.30 H) VISITA EL JESÚS I MARIA

Teixidó debuta amb el Jesús i Maria, contra la Rapitenca
El Jesús i Maria va perdre

contra el Sant Ildefons (1-2), en
un partit en què va fallar un pe-
nal que hagués pogut significar
un empat que, com a mínim,
mereixia.  La setmana passa-
da, el club de l’Aube ja va anun-
ciar dues baixes i s’esperava
que en fossin més. Aquesta
qüestió, possiblement, va po-
der crear desacords amb el
mister i d’aquí que Garcia no
continue. Posteriorment, el Je-
sús i Maria va posar-se en con-
tacte amb Teixidó, que havia
sonat com a futurible al Camar-

les i, finalment, dimarts, s’arri-
bava a una entesa i Teixidó,
que pot entrenar malgrat haver
estat en un equip de la mateixa
categoria, és el nou mister del
J i Maria. Antoni Teixidó decla-
rava que “era cert que havien
existit converses amb el Ca-
marles, tot i que, d’entrada, ja
vaig dir que no podia fitxar per
uns altres motius. Ha sortit l’op-
ció del Jesús i Maria i, en aquell
instant, solucionats també els
motius que m’impedien fitxar
en principi, vaig comentar-ho a
Josep Bertomeu i el Camarles,

tot i mostrar molt d’interés, han
entès la meua decisió. Un fet
que valoro, que agraeixo i que
destaco perquè el Camarles
s’ha portat força bé”. Sobre la
nova etapa, Teixidó deia que
“hem de ser realistes i veure
que l’equip té 25 punts i que,
per tant, hi ha una bona feina
feta. Ens hem de conèixer i ser
exigents per a poder traure
tots plegats el millor rendi-
ment”. Curiosament, Teixidó
debuta contra la Rapitenca:
“una casualitat. Sigui quin sigui
el rival, és un partit imprevisble

pels canvis que han hagut. Tre-
ballarem per guanyar com
també ho faran ells”. Sobre si
hi haurà novetats a la plantilla,
el mister vol veure l’equip du-
rant uns dies i més endavant
es decidiria si s’ha de fer algu-
na modificació. 

PRIMERA CATALANA. ÀNGEL GARCIA VA DEIXAR DE SER L’ENTRENADOR DE L’EQUIP DE L’AUBE
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L’opinió de Joaquin Celma. EL MINUT 91

Dues setmanes de molta moguda al futbol ebrenc. Aquí canviem d'entrenadors com si fos prendre
un cafè. Al Catllar aquest any ja porten cinc místers. Rafa Benitez serà un bon entrenador o dolent,
depèn de gustos, però és un professional. Els mateixos jugadors excepte tres li van fer el llit perquè
marxés o perquè fos destituït. 

Aquestes darereres setmanes dos equips estan passant un mal moment: Remolins- Bitem i Camar-
les. Nacho treballa molt bé durant la setmana però el diumenge no surten les coses com es plantegen.
La pilota no entra i els de Bítem estan de pega. De moment, Nacho segueix però els propers dos par-
tits seran claus per al seu futur. A Camarles, l’ex míster Bartolo sabia feia un mes que la seua marxa es-
tava sentenciada. 

Àngel Garcia va tenir discrepàncies amb el seu club, a Jesús i Maria, i dilluns s’arribava a un acord
amistós. Ara, a la banqueta de l’Aube, aterra Teixidó i debutarà contra la Rapitenca...., jo ja vaig dir que
la passada temporada que fitxaria per aquest equip. Morbo total diumenge a l’Aube. Teixidó s’enfrontarà
a la Rapitenca i a l’Amposta. Vaig dir la setmana passada que anaria a Camarles, però hi va haver ca-
rambola, en marxar el mister del Jesús i Maria, Teixi va a l’Aube i Xavi Cid entrenarà el Camarles. Cid és
un bon míster, experimentat, amb caràcter i sap molt de futbol. A Vilalba s’han carregat al gran Robert,
bon entrenador, excel·lent persona. Segons la directiva, hi havia jugadors que no el volien. No era un te-
ma nou, ja venia de feia unes setmanes. Va pujar a l’equip i ara era vuitè a la taula. En les últimes vuit
jornades, noméshavia perdut un partit. Al futbol ja sé sap que dos i dos no són quatre. Fan el llits els ju-
gadors als entrenadors quan els interessa? Si volen, poden fer-ho. Ells tenen més força, en són més.
L’entrenador està sol. Jo crec en l’honestedat dels jugadors, però els entrenadors no són sempre els
culpables quan es perd. Amb la derrota, a un jugador en unes hores se li passa l'enuig. Al mister li du-
ra tota la setmana. De vegades, ja no sap que inventar. Arriba el diumenge, nova derrota, i més preo-
cupacions. Jornada següent, nova derrota...l’estres de l'entrenador augmenta. Amb una crisi anímica
que va més enllà, que li afecta el terreny personal. ¿Val la pena per un sou que de vegades no arriba ni
als 500/700 euros?. Fa uns dies em deia Àngel Garcia que quan li va dir al seu pare que volia ser en-
trenador, el seu pare va contestar-li: "Que sàpigues que a partir d'ara sempre estaràs sol". És així. En-
trenaments, resultats adversos, preocupacions, lesionats, àrbitres que no estan fins, jugadors amb baix
rendiment, algun jugador que et mira malament, els directius que posen cares llargues...aquest és el dia
a dia d’un entrenador, quan els resultats no surten, amb totes les adversitats referides. Per comprendre
a un àrbitre, un hauria d’arbitrar. Per comprendre els entrenadors, un hauria d’entrenar. Per compendre
un periodista, un hauria de fer de periodista i entendria el que suposa. Els jugadors en gran part (ells
mateixos ho admeten) són egoistes. Tots volen jugar, ningú vol estar a la banqueta i l’entrenador ha de
ser com Ma. Teresa de Calcuta, ha de gestionar moltes emocions i tots els seus jugadors no estaran
contents...que tots ho estiguin, és impossible. I clar, al vestidor de vegades hi ha algun jugador descon-
tent amb l'entrenador, a la segona setmana ja n’hi ha tres i si els resultats no surten, el vestuari en oca-
sions es va dividint. L’entrenador és la clau per unir-lo però hi ha jugadors que no volen, només volen
que l'entrenador marxi, no el volen veure més. Arriba un nou míster, primer partit va de meravella es
guanya. Com corren, amb quina intensitat, semblen uns altres. Que bo que és el nou mister. Arriba el
segon partit, tercer i quart ja no es guanyen. Ja comencen a desconfiar del nou entrenador i els juga-
dors són també culpables. Ells també perquè són els que juguen, els que marquen gols però clar és
més fàcil canviar d'entrenador. És el conte de sempre, és futbol,   és així la vida. Quantss entrenadors
han estat cessats a la primera divisió:  set. I cap equip, amb el canvi, ha arreglat el problema? No, al-
guns estan pitjors classificats, altres igual, uns altres, pocs, més amunt. Saben quina és la mitjana quan
hi ha destitució? El mateix lloc que el va deixar l’entrenador anterior, o pitjor. Mirin el Valencia i l'Espan-
yol: Galca no ha arreglat els problemes. A tots els entrenadors els dono un deu cada setmana per do-
nar el millor de cadascun d’ells, tot i que poques vegades se’ls valorarà si la pilota no entra.

PRIMERA CATALANA - JORNADA DE DOL. Està clar clar que l'equip de Beto, l'Amposta, va a més
jornada a jornada. Però encara li falta: com es pot perdre 3-2, si es guanyava 1-2 faten deu minuts. Molt
fàcil, a la banqueta només hi havia els nous fitxatges i jugadors de B i juvenils. El Castelldefells tenia una
banqueta més competitiva. Dos partits consecutius del Jesús i Maria amb dues decepcions però no pas-
sa res, fa tres temporades, a la primera volta, tenia tretze punts. En aquesta, gairebé el doble: 25. El
resultat d'aquesta jornada no va ser just. ¿Què li passa a la Rapitenca? Últimes tres sortides: zero gols
a favor, a Vila-seca 3-0, al camp del Reddis 2-0 i diumenge a Vilanova 3-0. I va ser un resultat just.

SEGONA CATALANA - FLAQUEJA EL LÍDER TORTOSA? Impecable el líder Tortosa en el seu
camp. En tota la primera volta no ha cedit ni un punt. En aquesta jornada, va tenir la sort del campió.
En l’últim minut,  Figo va aturar un penal. L'equip de Dani Sereno porta dos partits a mig gas. Aquesta
setmana, la possessió de pilota dels roigiblancs, amb un menys des del minut 35, no va arribar al 40%.
Però també cal destacar que es van defensar amb ofici i ordre. L’Alcanar es juga el descens en les tres
properes jornades: desplaçament a Torreforta i dos partits a casa: Camarles i La Cava. Aquest Jesús
Catalònia ja funciona: 7 últimes jornades solament una derrota i aquesta per la mínima a Torreforta. Ca-
marles va traure petroli en els últims minuts amb un empat a Torreforta, millorant un poc la seva imat-
ge. A la primera part, el Torreforta hagués pogut marcar dos gols més. Es va complir la profecia si mar-
ca Chimeno gairebé sempre guanya l’Ulldecona. Va fer-ho contra un Gandesa que seguirà lluitant per la
tercera plaça. Va fer el més difícil l'Ampolla: plantar cara al Valls. Guanyava 0-1 i va aguantar l'empat per-
dent en l'últim minut. Va fer un dels millors partits d’aquesta campanya. No té sort Capera. Tot i que és
cuer, aquest Godall dóna guerra va empatar a l’Hospitalet. El treball de Mario es nota i molt. Dels set
possibles descensos, a hores d’ara, cinc són ebrencs i ni un equip va guanyar. Es presenta una sego-
na volta molt complicada.

¿ON ESTA L'ÈXIT DE L'ULLDECONA?. Gran temporada de l’Ulldecona que només ha perdut tres
partits i, d'aquests, en dos no va estar José Ramon. La temporada passada, va aconseguir 35 punts
en l'equador de la lliga, a tercera catalana. Sent líder, cinc més que ara. Què més es pot demanar? On
està l'èxit d'aquest equip? Molt fàcil: Chimeno, el mister Sergi Navarro i la gran pinya del vestidor. Fa 35
anys que no es juga un Ulldecona-Tortosa, des del setembre de 1980. Pot saltar la sorpresa, ull que no

El culebró: Bartolo, Teixidó, Àngel Garcia i Robert

guanyi l’Ulldecona.
TERCERA CATALANA. HECATOMBE EN LES PRIMERES PLACES. Dels quatre primers, solament

un va guanyar el Batea que es col·loca líder merescudament i és, com el Tortosa a Segona, campió d’-
hivern. Van perdre Roquetenc, S. Bàrbara i Ametlla. I això dóna la vida a la categoria, amb un Corbera
que puja fort i un Flix que ve de darrera avisant que pot, com l’any passat, enganxar-se als llocs de dalt.
En els llocs de la cua: La Sénia, Deltebre i Horta van guanyar i s'ajusten més la classificació. Important
victòria de l’Horta per afrontar els següents partits: Flix, Roquetenc i Corbera. Gairebé res. La passada
a l'equador de la lliga, el Batea era segon. En aquesta campanya, és líder. Va de debò per a l'ascens,
per fer història. Setena jornada sense perdre, diumenge va golejar a un rival directe, el Santa Bàrbara
per 6-1, amb dos gols més d’Agustí Pilota d’Or. Al minut 23, el Batea ja guanyava 3-1. I a l’inici de la re-
presa, va decidir. Sol passar, els equips que comencen molt forts de vegades es desunflen una mica
amb el pas de les jornades. Es el cas de l’Ametlla, líder destacat durant la primera volta i que diumene
va perdre el seu tercer partit consecutiu. Va ser el pitjor d'aquest equip en aquest campionat. També cal
dir que tots centrals estaven lesionats i van perdre davant d'un Corbera impecable que porta cinc jorna-
des guanyant i que ha sabut refer-se, malgrat les lesions i les dificultats de temps enrera. Els de Roca
se sumen a la festa dels llocs capdavanters. Després de set jornades, el Deltebre va aconseguir la se-
va primera victòria, li costarà sortir del pou del descens. La Sénia devia guanyar si o si per sortir de la
zona complicada i ho va fer davant d'un Roquetenc que tenia diverses baixes, entre elles la de Marc Ale-
gre. La mà de Cotaina es nota a Ascó, tot i que fou important l’aportació del porter Sergio Fuertes del
primer equip de tercera divisió. Va empatar al camp de l’Olímpic que ja porta 14 jornades invicte. Aldea-
na, úlltimes quatre jornades només una victòria. Va acabar molest i contrariat per l’arbitratge. Però és
evident que si no recupera el ritme, estarà descartat per l'ascens.

TERCERA CATALANA

Cinquena victòria seguida d’un
Corbera que ja és cinquè i que ha
sabut reaccionar a les adversitats
que tenia fa dos mesos. No va
donar opció a l’Ametlla que, min-
vada per les baixes, ja porta tres
derrotes seguides i ara és quarta.
Als 20 minuts, el Corbera ja guan-
yava per 3-0 -Amado (2) i Abdhe-.
Froi va fer el 3-1 a la represa però
el crac Roger va sentenciar amb
dos gols seguits (en porta 21).
Gran partit del Corbera, equip que
torna, un any més, a il.lusionar.

El Flix (14 punts de 18) remunta.
Els aldeans es van avançar aviat
(Robert) i van tenir ocasions,
amb un gol fantasma arran d’una
falta. Però poc abans del des-
cans, una falta protestada pels
visitants, va comportar l’1-1. A la
represa, el Flix va posar intensitat
i els aldeans van sortir del partit
‘per decisions arbitrals’. El Flix
acabà golejant i l’Aldeana, molest
amb l’arbitratge i per l’expulsió
‘surrealista’ a Didac.

FLIX-ALDEANA 5-1

El Batea va golejar un rival direc-
te, el S. Bàrbara, i és líder i, per
tant, campió d’hivern. Els locals
van sortir molt posats i aviat
Boba i Agustí van fer el 2-0. Dani
va marcar el gol planer però el
Santa, en defensa, no va tenir la
intensitat adequada. David Bes va
fer un gran gol, a l’estil Messi.
Abans del descans el Santa va
reclamar un penal (es va xiular
falta) i un fora de joc que no era.
Però el Batea, a qui tampoc li van
xiular un penal a la represa, va
ser superior i a l’inici del segon
temps va sentenciar amb 2 gols
més. Al final, Enric, a la contra, va
marcar el 6-1. Gran victòria, amb
doble valor. Val el líderatge. 

La Sénia va oferir la seua millor
versió, contra un Roquetenc que
es va deixar el lideratge. La prime-
ra meitat fou igualada, amb la
Sénia ben posada davant d’un
Roquetenc que tenia més la pilota.
Però els seniencs avisaven a la
contra. El Roquetenc va quedar-se
amb deu per l’expulsió d’Otero
abans del descans. A la represa,
domini roquetenc però la Sénia va
decidir amb un molt bon treball i
amb els grans gols de Xescu i
Gerard, els destacats. Tres punts
vitals pels seniencs. 

Victòria vital de l’Horta. El Perelló,
fins ara segur a casa, incrementa
dubtes. Xixo, abans del descans,
va fer l’1-0. A la represa, Baiges
va empatar. Arnau i Eric van gau-
dir de dues opcions i Oriol va mar-
car el 2-1. Però el partit seguia
obert. Un penal ‘molt rigorós,
quan a l’àrea visitant no es va xiu-
lar un més clar’ fou el 2-2. Al final,
Esmel marcava el 2-3 definitiu.

PERELLÓ-HORTA 2-3

El derbi fou un partit intens, en el
que no van haver-hi gols però si
emoció fins el final. L’Olímpic, 14
jornades sense perdre, va ser
fidel al seu estil i va gaudir d’oca-
sions que Sergi, porter del pri-
mer equip de l’Ascó, va evitar.
L’Ascó, després de set derrotes
seguides, necessitava aplicar-se
en l’aspecte defensiu i va aconse-
guir-ho, amb un gran treball per
frenar l’espenta  local. 

OLIMPIC-ASCÓ B 0-0

El Deltebre va aconseguir un
triomf de capital importància per
poder tenir confiança després de
set jornades sense guanyar. I per
allunyar-se de la zona comprome-
sa. No va ser un bon partit però
l’important fou la victòria, er als
locals, davant d’un Campredó min-
vat d’efectius. Micael i Maqueda
van marcar. Florin es va lesionar.

Victòria convincent del Vilalba que
va ser superior a un Móra Nova que
va presentar diverses baixes. Però
això no és excusa perquè el Vilalba
fou superior i es va imposar senten-
ciant a la segona meitat amb els
gols de Joan Raegio, que fou el 3-
1, i el posterior d’Esteban, que fou
el 4-1, de penal. Dimarts es conei-
xia la notícia que el tècnic Robert
no continuava entrenant a l’equip.

Victòria important del filial del Jesús i
Maria per allunyar-se de la zona delica-
da de la taula, i per recuperar-se. Partit
igualat en el que el Ginestar va jugar
amb bona actitud i va fer una bona
image tenint ocasions per empatar, si
bé els locals també en van gaudir
abans per decidir. El gol de Hristo va
valdre un triomf d’or. El J. i Maria és
onzè mentre que el Ginestar segueix
penúltim. 

Crisi perellonenca Millora de l’Ascó El Flix remunta

BATEA-S BÀRBARA 6-1

Campió d’hivern
LA SÉNIA-ROQUETENC 2-0

La millor versió 

CORBERA-AMETLLA 5-1

Un gran Corbera

DELTEBRE-CAMPREDÓ 2-0

Oxigen per al Deltebre

VILALBA-M NOVA 4-1

Victòria i relleu tècnic

J I MARIA B-GINESTAR 1-0

Gol d’or de Hristo

-El Vilalba emetia un comuni-
cat dimarts en el que informa-
va que l’etapa de Robert com
a tècnic havia acabat i que el
nou entrenador era el jugador
Esteban. No s’explicaven els
motius. El Vilalba és vuitè i

porta només una derrota en
vuit jornades. I ara ha guanyat

tres partits seguits.
La causa podria ser unes pos-
sibles discrepances, que vin-

drien de fa setmanes, entre el
tècnic Robert i jugadors de la
plantilla, i que haurien com-

portat aquesta decisió.

QUARTA CATALANA

El líder Pinell va empatar amb la Galera (0-0), en el duel de la jor-
nada en què s’enfrontaven els dos primers classificats. Els gale-
rencs van tenir una ocasió inicial en un primer temps en què van
estar millor. A la represa, el Pinell va sortir amb més convicció
però es va trobar amb un rival molt fort en defensa i que va con-
firmar les seues aspiracions d’ascens. Al final, 0-0. Aquest empat
fa que l’Arnes, que va guanyar a Jesús (0-1), s’enganxe de ple per
l’ascens així com el Bot que apreta per darrera. 

Arnes i Bot ajusten la part alta
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GOLEJADORS

LA REGULARITAT DELS NOSTRES EQUIPS: AVUI  TERCERA CATALANA (1)

JOAQUIN CELMA

Top secret
La baixa dels jugadors del J. i Maria, Adrián Soriano i Pedrosa, va ser per baix rendiment.
Tres altes poden haver en les següents setmanes a la Rapitenca: Cristian Ventura, Àlex Forés

i Sergi José.
¿Per què no cessen a Miguel Rubio a l’Ascó?. Perquè Miquel Pérez, el seu president, és un

Sant. Em consta que han hagut contactes amb Jordi Fabregat però no han fructificat. El proble-
ma de l’Ascó és que s’hagués hagut de donar la baixa a alguns jugadors més per aquesta tem-
porada. Quan un equip fa una gran campanya, cal fer neteja. A més, hi ha massa veterans.

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

El Flix s'ha enganxat a la
lliga. L'equip de Rius va a
per la segona proesa; la
passada temporada a la
jornada 17 tenia 23 punts.
En aquesta, en té dos més.
L’any passat, va guanyar
tots els partits en la sego-
na volta, menys un. Ara té
al seu ‘favor’ que juga 15
partits com a local: es
repetirà la proesa?

Pulsacions de la jornada
Ni Messi ni res, Agus del Batea; 17 partits i 33 gols. Marca cada diumenge i en cinc jornades ha fet
tres ‘hat-triks’. Crec que en tota la història del futbol ebrenc no ha hagut un golejador de tercera cata-
lana amb tants gols. Es mereix la Pilota d’Or.
Segons el president del Gandesa, Diego, sobre el partit a Ulldecona, "arbitratges així són d’aquells que
et fan pensar en retirar l’equip del camp...una vergonya, dos gols anul·lats, el nostre jugador Guiu es
va lesionar amb trencament de tíbia i van treure targeta a l’entrenador Rafel per dir-li a l’àrbitre que so-
lament li va traure groga al jugador que havia fet la falta. A més, no va redactar la veritat a l’acta en al-
gunes qüestions sobre el nostre mister”. Així mateix, Diego també admetia que “la primera part de l’Ull-
decona va ser de cinema”.
Va ser valent Nacho en posar a la banqueta quatre titulars: Dani Bel, Sergi Ventura, Miguel Reverté i
Manel Sol. Resultat enganyós del Catalònia-R Bítem, l'actitud de l'equip de Nacho fou de deu. Un em-
pat potser hauria estat just. Però el Cata es va defensar bé i fou més efectiu. L'àrbitre sense comen-
taris.
Qui no coneix a David Villa? Vol muntar arreu del món diverses Acadèmies de jugadors. La primera a
Estats Units, i allí aterra Delfin Ferreres, amb l’equip Bayamon CF de Puerto Rico, juntament amb Pau
Suazo que va d'ajudant i que fou preparador físic del filial del Lleida. El director esportiu serà Gombau
que controlarà l'organització i el funcionament general de l'Acadèmia. Curiós, Garcia Sanjuan va fitxar
per la Rapitenca i als pocs mesos va anar a un equip finlandès. Ara, més del mateix amb Delfin. 

MOISÉS
ÀNGEL
ERIC GARRIDO
JOAN SABATÉ
SERGI FUERTES
SERGI BRULL
ADRIÀ
PAU SANSALONI
RAUL
AMADO
JOSEP
ESTEVE
GUIU
FÈLIX
XOLI
JOAN ESMEL
LEANDRO
CARLOS HERRERO
DAVID FRANCH
ERIC
LUIS ALBIOL
IONEL
PAU
DAVID FLOX
MANOLO PUIG
EDGAR
CHAVA
DE LA TORRE
FIGO
ALBERT CASTELL
BERNABÉ

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
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ELS TÈCNICS 
DE LA JORNADA: 

6 DELS CRACS: 

Mario Maza
Godall

Àlex Curto
Batea

Leandro
Catalònia

Amado
Corbera

Joan Esmel
Horta

Eric la Cava

Carlos Herrero
J i Maria

Pau Sansaloni
Camarles

JUGADOR

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

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
4
4
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)
Regolf (Catal.)
Abde (Riera)
Ferran (la Cava)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

2A CATALANA
Nº

19
16
15
13
12
10
10
9
8
8
7
7
7
6
6

GOLS JUGADOR

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

3A CATALANA
Nº

33
21
16
15
14
11
10
10
9
9
9
9
8
8
8

GOLS

JUGADOR

Fernando Maña
Oriol Biarnés
Jaume Guerola
Adrià Miró
Albert Troyano
Jordi Garcia
Ignacio Aroca
Pau Ripoll
Alexis Pedraza
Ferran Ramos
Xavi Suarez

50
35
30
17
15
13
12
12
11
11
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

FC ASCÓ B
Nº P.

2
15

8
5

2

G. JUGADOR

Edgar Pasto
Manel Llambrich
Rullo
Sergi Callau
Sergi Brull
Albert Faura
Xavi Callau
Robert 
Froi
Ruben Bonachi
Pepe

26
26
24
24
22
19
19
18
17
15
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

SCER L’AMETLLA
Nº P.

10
5

1

1
8

3

G.

JUGADOR

Aleix Figueres
Manel Martinez
Fèlix Chorto
Pinxo
Xavi Royo
Enric Sentis
Martí Gisbert
Sergi Anguera
Victor Lopez
Miquel Piñol
Victor Cano

26
26
23
23
21
17
13
12
12
10
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF GINESTAR
Nº P.

1

7
2
2
1
1

G. JUGADOR

Ruben  Barriga
Joan Esmel
Jordi Esmel
Marc Baiges
Gerard Alcovero
Nil Garcia
Guillem Aubanell
Manel Tomàs
Carlos Montesó
Joan Cortiella
Pau Estupinyà

41
33
21
16
14
14
12
12
11
10
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

FC HORTA
Nº P.

2
2
3
3

2

5

G.

JUGADOR

AgustÍ Fornós
Alex Almestoy
Jordi Vilanova
Miquel Adrià
Kiko
Joan Aubanell
Eloi Almestoy
David Bes
Enric Suñe
Alejandro Prats
Adrià Sunyer

50
39
37
20
19
17
15
12
12
10
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF BATEA
Nº P.

33
1
7
1

4
4
2
2

G. JUGADOR

Pau Tomàs
Tino
Joel Rodriguez
Josep Martí
Paquito
Manu
Àlex
Xavi Tomàs
Didac Laboria
Edu Roig
Ramon Zaragoza

32
30
28
22
17
15
14
12
11
11
11

UE CAMPREDÓ
P.

2
1
1
1
5

1
1

G.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Nº JUGADOR

Pinell

Roquetenc

Corbera

Flix

Batea

Arnes

la Galera

S Bàrbara

Bot

Vilalba

Tortosa

J i Maria B

Ulldecona

la Cava

Olimpic

Ebre Escola

Gandesa

Sant Jaume

Aldeana

Catalònia

Amposta

*Darrers 6 partits

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

EQUIPS EN FORMA
Nº

16

15

15

14

14

14

13

13

13

13

12

12

11

10

10

10

9

9

9

9

8

P JUGADOR

la Sénia

Amposta B

Catalònia B

Roquetenc B

Perelló

J i Maria

Tivenys

Rapitenca

Camarles

Horta

Ametlla

Móra Nova

Godall

Deltebre

Ampolla

Alcanar

Camarles B

Ginestar

Benissanet

Ascó B

Xerta

R Bítem

Campredó

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

EQUIPS EN FORMA
Nº

9

8

7

7

7

7

7

6

6

6

5

5

5

4

3

2

2

1

1

1

1

0

0

P

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

48
43
27
25
23
20
19
11
9
9
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF CORBERA
Nº P. G. JUGADORJUGADOR

Samu Addel
Òscar Camarero
Marc Garriga
Edgar 
Ismail
Àlex Vizcarro
Carlos Curto
Alejandro 
Gerard Estorach
Joseph Ongola
Micael Dieguez

41
38
26
19
16
14
14
10
9
9
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

UE DELTEBRE
Nº P.

7

4
3
2

2

2

21
1
8
1
2

1

3

G.

JUGADOR

Josep Uliaque
Didac Rius
Robert López
David Moya
Sergi Auré
Àlex Alegre
Fran Corella
Josep Reverté
Marc Garcia
Àngel
Albert Alegre

41
33
30
22
21
20
20
16
11
10
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

UE ALDEANA
Nº P.

3
4
8
1

5

7

2

G.

JUGADOR

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

62
48
33
27
18
15
12
12
11
4
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

JE FLIX
Nº P.

2
1
9
6
1
2
3
4

G.
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PRÒXIMA JORNADA
dissabte  

Roquetenc-la

Galera(15.30h)

S Jaume-Ebre E (Camarles

16h)

Catalònia-Tivenys (18.45h)

diumenge 

Camarles-Xerta (11.30h)

Pinell-Amposta (15.45h)

Benissanet-Arnes (16h)

Bot, descansa

RESULTATS

13a jornada 4a catalana 

Roquetenc-Tivenys 3-4

Ebre E,       descansa

Catalònia-Arnes 0-1

Xerta-S Jaume 2-2

Pinell-la Galera     0-0

Benissanet-Bot 0-7

Camarles-Amposta         2-2

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF  GC   P

1. Pinell 28 5 32

2. la Galera 32 16 25

3. Arnes 27 18 24

4. Catalònia 30 16 23

5. Bot 35 27 20

6. Amposta 15 15 18

7. S Jaume 20 22 18

8. Roquetenc 23 21 16

9. Ebre Escola 23 22 16

10. Tivenys 26 31 14

11. Camarles 19 33 8

12. Xerta 14 39 5

13. Benissanet 9 36 2

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Santpedor-S Eugenia

Tortosa E-Porqueres 

(diss 17 h)

Molins-F Júpiter

S Andreu-At Prat

E Guineueta-S. Gabriel

S Pere-Fontsanta

PB Lloret-Pardinyes

C Clar-Sabadell

RESULTATS

15a jornada 

S Pere-Pardinyes   sus

Santpedor-S Gabriel   1-2

Tortosa E-F Júpiter   6-5

Molins-At Prat 2-2

E Guineueta-Fontsanta  1-4

S Andreu-C Clar     2-3

S Eugenia-Sabadell    0-5

PB Lloret-Porqueres   2-5

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. S Gabriel 53 15 39

2. Sabadell 44 7 38

3. S Pere 53 17 34

4. Molins 41 15 34

5. At Prat 46 19 26

6. Tortosa E 37 34 26

7. Porqueres 44 33 22

8. Fontsanta 28 28 22

9. C Clar 40 39 20

10. Pardinyes 29 28 20

11. E Guineueta 28 34 19

12. S Andreu 24 34 15

13.  S Eugenia 20 47 10

14. Santpedor 16 57 7

15. F Júpiter 21 64 5

16. PB Lloret 23 76 4 

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA 

Tortosa E-J i Maria

Aldeana-S Bàrbara

Ginestar-Alcanar

S Jaume-Gandesa

Ulldecona-Alcanar

la Cava-Olimpic

Horta-Rem Bítem

RESULTATS 

12a jornada

J i Maria-la Cava    1-6

Alcanar-Ulldecona  3-1

Rem Bítem-Aldeana  0-2

S Bàrbara-Ginestar  15-0

Alcanar-S Jaume 17-0

Olimpic-Horta 4-1

Gandesa-Tortosa E      4-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Alcanar A 105   15    36

2. la Cava 77 20   33

3. S Bàrbara 54 23   28

4. Alcanar 58 26   23

5. Ulldecona 39 34   21

6. Olimpic 41 42   21

7. Horta 30 33   18

8. Tortosa Ebre 39 34   17

9. J i Maria 23 54   12

10. Aldeana 29 51   11

11. Rem Bítem 21 44   11

12. Gandesa 26 53     8

13. Ginestar 23 53     7

14. Sant Jaume 4 87     0

Femení 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA 

Amposta-Rapitenca

Tortosa-Aldeana

Catalònia, descansa

J i Maria-Alcanar

Perelló-Ametlla

Roquetenc-la Sénia

Canareu-Vinaròs

RESULTATS

10a jornada 

Rapitenca, descansava

Aldeana-Amposta 3-2

Alcanar-Tortosa 7-1

la Sénia-Vinaròs   1-3

Perelló-Canareu 3-0

Catalònia-Roquetenc  4-2

Ametlla-J i Maria          0-3

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC   P

1.Aldeana 47 10     24

2. Vinaròs 27 15     24

3. Rapitenca 35 15     21

4. Amposta 34 14     21

5. Catalònia 32 31    18

6. J i Maria 20 17    15

7. Alcanar 28 22    13

8. Tortosa 24 26    12

9. la Sénia 18 43    10

10. Roquetenc 15 19     9

11. Perelló 12 26     4

12. Ametlla 6 51     0

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Roquetenc-Aldeana (Bítem 16h)
Campredó-S Bàrbara (17h)
Flix-Horta (Móra d’Ebre 19 h)

diumenge 
Perelló-Ascó (15.45 h)
Vilalba-Ginestar (15.45h)
Corbera-la Sénia (16h)
Deltebre-M. Nova (16h)
Olimpic-Batea (17h)

J i Maria-Ametlla (18.45h)

RESULTATS

17a jornada, Tercera catalana  

Perelló-Horta 2-3

J i Maria-Ginestar 1-0

Flix-Aldeana 5-1

Vilalba-M Nova 4-1

Deltebre-Campredó 2-0

Corbera-Ametlla 5-1

Batea-S Bàrbara 6-1

la Sénia-Roquetenc 2-0

Olimpic-Ascó 0-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Batea 17 57 27 36

2. Roquetenc 17 36 16 35

3. S Bàrbara 17 52 37 32

4. Ametlla 17 30 23 32

5. Corbera 17 42 29 30

6. Aldeana 17 37 30 29

7. Olimpic 17 38 24 28

8. Vilalba 17 30 22 28

9. Perelló 17 35 25 26

10. Flix 17 32 27 25

11. J i Maria 17 30 36 25

12. M Nova 17 34 32 23

13. la Sénia 17 27 25 20

14. Ascó 17 34 45 16

15. Horta 17 19 40 16

16. Deltebre 17 29 35 15

17. Ginestar 17 19 63 6

18. Campredó 17 19 64 4

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

Cambrils-Ampolla (16.30 h)
Catalònia-Godall (16.30 h)

diumenge 
Canonja-R Bítem (11.45h)
Torreforta-Alcanar (16h)

Hospitalet-R Bonavista (16h)
Ulldecona-Tortosa (16.15h)

Camarles-la Cava (16.15 h)
Valls-Gandesa (17h)
Roda Berà-Riera (17h)

RESULTATS

17a jornada, Segona catalana

Cambrils-Riera 2-0

Catalònia-Rem. Bítem3-0

Torreforta-Camarles 1-1

Canonja-Alcanar 2-0

Hospitalet-Godall 1-1

Ulldecona-Gandesa 2-0

Valls-Ampolla 2-1

Roda Berà-R Bonavista 2-1

Tortosa-la Cava 1-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Tortosa 17 40 17 39

2. Cambrils 17 53 12 37

3. Gandesa 17 38 15 34

4. Valls 17 31 25 31

5. Ulldecona 17 30 23 30

6. la Cava 17 33 24 29

7. Roda Berà 17 29 29 26

8. Riera 17 25 24 23

9. Catalònia 17 23 22 23

10. Hospitalet 17 22 28 21

11. Torreforta 17 23 25 20

12. Camarles 17 23 31 20

13. R Bítem 17 24 33 19

14. R Bonavista 17 26 32 18

15. Alcanar 17 31 39 17

16. Ampolla 17 22 38 17

17. Canonja 17 13 30 12

18. Godall 17 14 53 7

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

Nova derrota de l’Ascó.
Dissabte va ser dolorosa, a

casa, contra el Figueres.
L’equip no reacciona i

segueix compromés (0-2)

Ensopegada
PRÒXIMA JORNADA 
Santfeliuenc-Sabadell

Prat-Peralada
Granollers-Rubí

Figueres-Vilafranca
Júpiter-S Andreu

Palamós-Muntanyesa
Masnou-Cerdanyola
Gavà-Ascó (diu 12h)

Europa-Morell
Terrassa-Manlleu

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Prat 21 12 8 1 39 17 44
2. Sabadell 21 12 6 3 34 15 42
3. Muntanyesa 21 11 4 6 27 18 37
4. Vilafranca 21 10 5 6 35 31 35
5. Manlleu 21 11 2 8 25 22 35
6.  Júpiter 21 9 4 8 34 34 31
7. Gavà 21 7 10 4 26 21 31
8. Europa 21 7 9 5 29 22 30
9. Granollers 21 8 6 7 31 25 30
10. Figueres 21 7 7 7 25 19 28
11. Terrassa 21 9 1 11 23 40 28
12. Sant Andreu 20 7 5 8 21 22 26
13. Cerdanyola 21 6 6 9 24 26 24
14. Ascó 21 6 5 10 19 31 23
15. Palamós 21 5 8 7 27 31 23
16.  Santfeliuenc 21 5 7 9 24 29 22
17. Rubí 21 5 6 10 19 32 21
18. Morell 20 5 5 11 20 20 20
19. Peralada 21 3 10 8 26 28 19
20. Masnou 21 4 6 11 18 29 18

Tercera divisió RESULTATS
21a jornada, Tercera divisió

Morell-Vilafranca 0-2
Ascó-Figueres 0-2
Manlleu-Granollers 2-1
Europa-Prat 1-1
S Andreu-Palamós sus
Muntanyesa-Masnou 2-0
Rubí-Santfeliuenc 0-0
Cerdanyola-Gavà 4-2
Peralada-Terrassa 6-1
Sabadell-Júpiter 4-2

PRÒXIMA JORNADA 
Reddis-Igualada

Terrassa-Suburense

Santboià-Catllar

Viladecans-Torredembarra

V Alegre-Amposta (diu 12h)

Vilaseca-Castelldefels

JiMaria-Rapitenca(diu16.30h)

Balaguer-St Ildefons

Vilanova-Lleida

RESULTATS

17a jornada, Primera catalana

Reddis-Suburense 2-2

Terrassa-Lleida 0-0

Viladecans-V Alegre 3-5

Santboià-Igualada 6-0

Castelldef.-Amposta 3-2

Vilaseca-Catllar 2-1

J i Maria-S Ildefons 1-2

Balaguer-Torredembarra 2-1

Vilanova-Rapitenca 3-0

Primera catalana

Una acció del partit Ascó-Figueres, de dissabte passat. 
IRIS SOLÀ

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Balaguer 17 24 16 34

2. Castelldefels 17 38 21 32

3. Santboià 17 35 15 31

4. Vilanova 17 35 20 30

5. Igualada 17 28 20 30

6. Suburense 17 30 23 29

7. Lleida 17 25 22 27

8. Rapitenca 17 26 24 27

9. Vilaseca 17 23 17 26

10. J i Maria 17 25 21 25

11. Terrassa 17 16 16 25

12. V Alegre 17 33 33 24

13. S Ildefons 17 34 33 22

14. Amposta 17 28 38 19

15. Viladecans 17 22 33 19

16. Reddis 17 16 39 11

17. Torredembarra 17 10 35 7

18. Catllar 17 15 47 5
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By: Joaquin Celma

XX

AVUI: JAVI ASÍN, JUGADOR DEL CD TORTOSA

32 «El meu pare no deixarà de jugar fins que jo ho faci
amb ell amb els veterans»

FAMÍLIA DE FUTBOLISTES

By: Joaquin Celma

Un rodamón del fut-
bol. Ha militat en deu
equips, de Navarra,
Aragó, Girona i
Anglaterra, a més
dels ebrencs.  Prové
de família de tradició
futbolista. El seu
pare va arribar al
Tortosa, a finals dels
70, i va jugar també
amb la Cava a terce-
ra divisió, a la
Míngola. Va acabar
al Catalònia on enca-
ra juga amb els vete-
rans.
Javi Asín, amb 33
anys, és un gran
esportista, de llàgri-
ma fàcil, sensible,
romàntic però amb
gran caràcter al
camp. 
Pregunta: Qui t’ha
recolzat més en el fut-
bol?
Resposta: La meva
família i la meva dona.
P: Ets feliç?
R: Molt i més en el fut-
bol. Si no fos així, pen-
jaria les botes. 
P: El teu lema de la
vida.
R: Ser feliç amb la
família i amics i ajudar
al proïsme.
P: Què és el més humà
que has viscut en un
terreny de joc?
R: He tingut diverses
vivences, recordo una
amb Jota, al R. Bítem.
Se li va sortir l’espatlla i
estàvem més pendents
de la seua lesió que del
resultat.
P: Els jugadors us
abraceu molt després
d’un gol?
R: Hi ha futbolistes que
són freds fora del camp
però dins són del tot
afectuosos. 
P: Asín-Querol, família
futbolera?
R: Sí, el meu pare, el
meu gran referent en
tots els aspectes, va
jugar al Saragossa i al
Barça B. Va fitxar amb
el Tortosa i va estar a la
Cava i al Catalònia.
Amb 63 anys, encara
jugar amb els veterans.
Es el més vetarà de la
lliga de veterans. Ell diu
que deixarà de jugar
quan un dels fill juguem
amb ell amb els vete-
rans. Els meus ger-
mans, Carlos i Jorge,
també han jugat i els
meus tios, germans de
la meua mare, també
van fer-ho: Javi, Vicent,

Aurelio i Toni, que van
jugar al Tortosa.
Segons la documenta-
ció del llibre del cente-
nari, la família Querol és
la que més jugadors ha
aportat al club en la
seua història.   
P: Els teus primers
records del futbol?
R: Era molt petit i el
meu pare ja jugava amb
el Catalònia. Els pri-
mers records són a la
Santa Creu de Jesús en
dissabtes al matí quan
ens entrenava Salvador
Sales. Posteriorment,
en categoria aleví, vaig
jugar amb el Tortosa
(sent benjamí), en cadet
vaig jugar a la Salle de
Tarragona i després
vaig tornar al juvenil del
Tortosa en categoria
nacional, amb un gran
equip entrenat per
Camarero, amb Víctor
Curto, Àngel Rangel,
Efren Pardo, Aleix,
Puig...vam estar molt a
prop d'aconseguir l'as-
cens a Divisió d'honor.
Llavors ja vaig jugar
alguns partits amb el
primer equip del
Tortosa, amb Jordi
Fabregat, un autèntic
home de futbol per la
forma  en què ho viu i
pel que transmet.
P: Marxes a estudiar a
Saragossa?
R: Si, i segueixo
jugant, en equips de ter-
cera divisió, el
Villanueva i el
Figueruelas després
vaig fitxar per un equip
navarrès, el Tudelano, i
més tard pel filial del
Saragossa, el Casetas,
on vaig ser, en aquella
temporada, el segon
golejador de la tercera
divisió a nivell nacional
amb 28 gols.
P: Et seguien molts
observadors?
R: Sempre vaig tenir
clar que la meua priori-
tat eren els estudis.
Juanjo Rovira, quan fou
observador del
Barcelona,  va venir a
veure’m diverses veg-
ades i també em
seguien diversos filials:
el Madrid, Osasuna,
Vila-real...però cal
recordar que als vint
anys ja havia tingut qua-
tre operacions de
genoll. A més, li donava
molt importància als
estudis i tot això va
influir perquè no accep-

tés aquestes ofertes.
Vaig fitxar per la
Rapitenca que estava
en tercera divisió i
després vaig anar al
Barbastro, vaig jugar la
segona volta i vaig mar-
car 11 gols, pujant amb
aquest equip a la sego-
na B. Llavors vaig
marxar a Anglaterra per
a practicar l'anglès i
estudiar. 
Vaig jugar al Chester
City, en la segona
divisió, categoria que
era molt semblant a la
segona divisió B d’aquí.
Vaig estar amb Roberto
Martinez, que ara entre-
na a l'Everton. Em va
agradar molt el futbol
anglès per la seva inten-
sitat; és molt físic, i
quan hi ha una pilota
dividida es lluita com si
fos l'última del partit.
Allí no hi ha ‘tiki taka’.
Es un futbol honrat; en
acabar els partits pots
prendre una canya amb
l'equip contrari. I és una
cosa normal. Després
torno i fitxo pel Figueres
de 1a. Catalana. Però
aquesta campanya ja la
vaig acabar al
Roquetenc d'Àngel
Garcia, vaig estar en
aquest equip tres tem-
porades, altres tres al
Remolins-Bítem i ara al
Tortosa on també porto
tres campanyes.
P: Recentment has

estat a Bèlgica. Vas
anar sol?
R: Si, vaig aprofitar un
cap de setmana llarg
quan tenia disposició,
per anar a veure a
Víctor Curto, un gran
amic. No, no vaig anar
sol. Vaig anar amb la
meua dona; sempre
anem junts a tot arreu.
A més, es gran amiga
també de Víctor i de la
seua dona. Per tant,
vam estar en família. 
P: Has estat un roda-
mon del futbol. Has tin-
gut més equips que
núvies?
R: Sense dubte, més
equips. No he tingut
gaires núvies.
P: Entens els entrena-
dors?
R: Són claus en el fut-
bol. I no és fàcil la seua
feina. Si l’equip guanya
són bons. Si perd, són
dolents, independent-
ment de la seua feina.
P: Un company curiós?
R: David, del filial de
Saragossa, abans del
partit sempre calia
parar a una gasolinera
per comprar-se un
kinder; fins que no se’l
menjava no es relaxava.
P: Són importants els
veterans al vestidor?
R: Sí, sempre que la
resta de companys els
vegin com una referèn-
cia i que els respectin
com a jugadors més

experimentats. Quan
érem al Roquetenc,
vam quedar quarts en
la primera volta però en
la segona volta no
guanyàvem un partit de
cap manera. Ens vam
reunir tots els jugadors
sense entrenador ni
directiva. I va parlar
Nando Crespo; tothom
l’escoltava perquè era
un referent, amb molt
de carisma. I tots ho
enteniem. Si és d’aque-
sta forma, la figura del
veterà és important
dins del vestidor. En el
cas de Nando, ja es
notava que tenia dots
d'entrenador, també al
camp rectificava a
molts jugadors la seva
posició.
P: Si un nen se t’acosta
i et demana un consell,
què li diries?
R: Que gaudeixi jugant
a futbol però que mai
deixi els estudis.
P: Si haguessis de defi-
nir el futbol, què diries?.
R: La droga més sana:
fas esport, competeix-
es, aprens a guanyar i a
perdre, fas amics... jo
les experiències del fut-
bol les he extrapolat a
la meva vida personal i
professional.
P: Jugadors favorits?.
R: Ruben Sosa i Forlan.
P: L’any passat vas fer
23 gols?
R: Sí, i això que no sóc

davanter, jugo més de
mitjapunta. 
P: De quin equip ets?
R: Del Barça, però
sobre tot del
Saragossa com també
ho és Michel i la família
Camarero. Som pocs
però valents.  
P: Quina regla canvia-
ries?
R: La pèrdua de temps.
Crec que s’hauria de
ser més estricte. Hi ha
jugadors que saben
aprofitar aquesta cir-
cumstància per parar
un partit. Per exemple,
recordo la temporada
passada, contra
Vilaseca, tota l'estona
estàvem creant oca-
sions i Rodri, el porter,
amb qui tinc gran amis-
tat, es lesiona. El joc va
estar aturat deu minuts.
No va passar-li res, i a
la represa del joc, el
partit ja va canviar. Es
va travar i ja no
atacàvem tant com
abans de l’aturada.
Penso que s’hauria de
ser més rígid amb això
i evitar pèrdues deliber-
ades, tot i que entenc
que una lesió i, més
d’un porter, han de
parar un partit. Però no
potser tanta estona i
més si no és una
qüestió greu. 
P: Fas altres esports?
R: La meva especialitat
és el triatló, 1500
metres nedant, 40
quilòmetres en bicicleta
i 10 km corrent, la
meva millor marca és
de 2 hores i vint minuts.
He participat en cinc
curses.
P: CD Tortosa: Aquest
any sí?.
R: Si, aquest és l'objec-
tiu i per això estem llui-
tant. No serà fàcil però
només pensem en
aconseguir-ho.
P: El jugador és egois-
ta?.
R: És natural, perquè
tots ho som, però l’im-
portant és pensar en
equip.
P: Als descansos, hi ha
silenci o crits?
R: Depèn de quins par-
tits i quina situació. Una
vegada un entrenador li
va dir a un jugador que
marxés a la dutxa o
que, si no, li pegava
dos 2 òsties. Són
comentaris del
moment, a mil pulsa-
cions. Jo penso, en

general, que si hi ha un
crit amb fonament, és
raonable.
P: Un marcatge dur?
R: Aquí a les nostres
terres hi ha jugadors
que marquen molt bé,
són complicats de
superar. 
P: Un jugador s’ha de
guanyar sempre el seu
lloc?
R: Ha de ser així i sobre
tot amb entrega en els
entrenaments. Del que
facis durant la setmana
ha de dependre jugar o
no. 
P: Entens als àrbitres?
R: Jo parlo molt amb
ells, són els més
desprotegits del futbol.
Es poden equivocar i et
poden beneficiar o no,
però jo crec sempre
amb la seua bona fe.
Una altra cosa és que
siguin ‘caseros’ i facin
arbitratges intel.ligents
amb consciència,
sabent el que fan per a
decidir. Això no ho
accepto. Però, pel
demès, intento ajudar-
los.
P: Parla’ns de la teua
parella?
R: Es diu Anna, no li
veig ni un defecte. Es
fantàstica. Vam tenir
dues etapes. Ens vam
casar i pensem en  tenir
fills. Quan ens toqui,
sense pressa. 
P: Li dones molts
petons?
R: Res més aixecar-me
ja li’n dono un i després,
durant el dia, molts. Un
petó transmet moltes
coses.
P: Per acabar i com a
prova, si arribes tu sol a
una illa deserta amb 50
dones, què faries?
R: Els donaria una
pilota per a jugar.
P: I si no hi ha pilotes...?
R: Els donaria un
coco...

PROPER: 

JOAN MANI
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El passat diumenge es va celebrar en el
Pavelló Firal de Remolins i organitzada pel
Club de Judo Tortosa-Priorat la Super Copa
d’Espanya Infantil, prova classificatòria per
al Campionat d’Espanya i que va comptar
amb els millors judokes del panorama
nacional sobre el tatami.
L’alt nivell exhibit pels esportistes partici-
pants arribats d’arreu d’Espanya va eviden-
ciar el llarg camí i el futur assegurat que té
el judo al nostre territori i en especial el dels
esportistes catalans que van estar molt
encertats disputant fins a 11 finals. Amb 6
medalles d’Or i 5 argents. Fins a 282 judo-
kes es van citar en els tatamis, el Club Judo
Amposta va estar representat per Eric en -
66 i Xavier en -50.
Eric va passar a la final i es va trobar amb Sergio Lazaro Molina 7e del Ranking Espanyol de la
Comunitat Autònoma de Madrid. Erik va remomtar als 2:02 un wazari en contra amb un especta-
cular UKI WAZA puntuant un Ippon més que merescut i proclamant-se Campió de la Super Copa
d’Espanya Infantil -66 el que li repercuteix en 120 punts pel ranking Espanyol. Del Club de Judo
Tortosa-Priorat, a la supercopa junior, cal destacar un bronze de Jordi Borrell (-66kg).

Copa Internacional Ebrenca
JUDOLES VINYES DEL CONVENT CB CANTAIRES TORTOSA. (81-63)

L'equip sènior masculí, va desplaçar-se el passat diumenge al camp de la GET Blume. 3-0 amb par-
cials (25-20, 25-18 i 25-11). L'equip femení, per altra banda, es va desplaçar al camp del Vilanova. 3-
1 amb parcials (25-21, 22-25, 25-13 i 25-20). Les fèmines de Roquetes, finalitzen aquesta competi-
ció en 6º posició, a l'espera de que surte el segon calendari de la següent fase on competiran per
mantindre la categoria. El juvenil masculí, únic equip roquetenc que va aconseguir la victòria en aques-
ta jornada, va anar al camp del C.N.Sabadell. 0-3 amb parcials (16-25, 18-25 i 21-25).El juvenil i cadet
femení, van desplaçar-se al camp del Sant Boi. Tots dos equips van perdre per 3-0. El cadet mascu-
lí, va anar al camp del Mataró. 3-0 amb parcials (25-11, 25-19 i 25-12). Aquesta setmana, també han
començat una competició escolar els dos equips infantils. Tots dos equips van perdre per 3-0.

Jornada negativa
C VOLEI ROQUETES

La primera victòria de l’any
Les Vinyes del Convent Cantaires van poder trencar  una ratxa
negativa de dos derrotes guanyant a un Construccions Consher
Mata B Ribes que aquest any també estrenava categoria a 1ª
Catalana. Dominar els taulers tant en l’apartat defensiu com en l’o-
fensiu (53) estant en la mitjana de pèrdues de pilota per partit
(13), i amb 7 recuperacions i 16 assistències, demostra que la
defensa i la concentració de Les Vinyes del Convent  Cantaires
s’ha recuperat en el partit que l’enfrontava al Construccions
Consher Mata B Ribes. El control va començar a partir del 2n
quart ja que el primer acabava igualat a 22. El segon se n’aniria a
un 19/13, el tercer a un 22/13, tancat el partit amb un 18/15 l’úl-
tim quart, per a un resultat final de 81-63.
El conjunt de roig necessitava una partit així, on trobar-se sòlid,
amb caràcter i ambició. L’aportació dels jugadors va estar de:
David King 26, Luc Archimede 13, Sergi Domènech 11, Miki
Novovic 8, Sandy jr 7, Dani Valldeperez 6, Stefano Coari 5, Kiliam
Riverol 3, Xavi Fortuño 2, Sergi Galera i l’aportació de minuts de qualitat de defensa del junior Pep
Calafell. Ara toca pensar en el primer partit de la segona volta, on Les Vinyes del Convent Cantaires
rebrà al B.A.M., diumenge al Pavelló de Ferreries. 
La jornada per al Inst. Also Casals Cantaires Sots 25 enfront al CB Calafell va ser positiva per als inte-
resos de l'equip tortosí que a falta de 1 segon va anotar el triple que li va donar la victòria per un
resultat ajustat de 54-52. El Júnior es va desplaçar a Terrassa i va perdre per un contundent  79-52.
Altres resultats: Cadet Masc: CB Morell 64-CB Cantaires 69; Cadet Fem: CBA Naturfit 55 -CB
Cantaires 38; Infantil Masc: CB La Selva 72 - CB Cantaires 43; Pre Infantil Fem: CB Cantaires 30 -
Reus Deportiu 69; Pre Infantil Masc:AE Claret 68-CB Cantaires 67.

DIUMENGE VINENT

Gran victoria de l'equip senior femení del
CH Amposta a Granollers contra l'equip del
KH7 BM.GRAMOLLERS "B" per 25 a 34 en
un molt bon partit. D'aquesta manera puja
al 3er. lloc en solitari, i demà (19h) rep el
segón classificat, el CASTELLDEFELS, que
només està a 2 punts. Si aconssegueix la
victoria, es podria arribara  a la segona
plaça.

El campió estatal de curses verticals, Jessed Hernández, partici-
parà diumenge vinent, dia 24 de gener, en la setena edició de la
Cursa del Pastisset de Benifallet. 
Aquesta és la setena edició de la cursa, la segona del calendari
anual del Circuit de Curses de Muntanya de les Terres de l’Ebre,
i tindrà moltes novetats. Entre altres, tres recorreguts completa-
ment nous, el primer de 27,6 Km, que és el puntuable en el cir-
cuit ebrenc, un altre de 18,1 i un darrer d’11,7 Km, el de la
Marxa.
Cal recordar que la cursa reina té una altura màxima de 940
metres i un desnivell positiu de 1.697 metres. La cursa del
Pastisset té també un caràcter marcadament solidari, de fet, a
través de la iniciativa Lo Pastisset Solidari a Benifallet s’ha cons-
tituït la secció local de la Lliga contra el Càncer que presideix
Mercè Lleixà.

El Club Handbol Amposta, en tercera posició

Setena edició de la Cursa del
Pastisset de Benifallet

La desena jornada de Primera
Catalana sènior femenina, que
integra un total de vuit equips
de la província i resta de
Catalunya, l'HC Perelló conti-
nua líder invicte després d'a-
conseguir la victòria dissabte a
Móra la Nova, per 9-20. Demà,
a casa, contra el segon, el
Concòrdia Andorra (18h). 

Líder invicte
HANDBOL CLUB PERELLÓ

HANDBOL

Infantil Femení. H.E. Castelldefels, 17 - C.E. Tortosa 28. Segona jornada de la segona volta del cam-
pionat i nova victòria de les noies de Georgina i David. Partit, tot i que el resultat pugui semblar una
altra cosa, que no fou fàcil al principi, quan va haver-hi molta igualtat, fins el minut 20, quan un par-
cial de 0-4 va deixar un marcador de 7-14. Cadet Femení: Joventut Handbol la Llagosta 41(23) - C.E.
Tortosa 36(17). Les cadets del Centre d’Esports Tortosa van plantar cara al primer classificat invic-
te fins al darrer minut. Cadet  Masculí: Sant Martí Corazonistas 58 - C.E. Tortosa 10. Juvenil Masculí
H. Sant Joan Despí “A” 36 (14) - C.E. Tortosa 16 (9). Sènior Femení: Vilanova del Camí, 29 (17)
C.E. Tortosa 23 (12). Sènior Masculí “B” C.E. Tortosa “B” 38 (17) - H. Gavà “C” 22 (12). Victòria
contundent en l'última jornada de la primera volta del sènior masculí B del C.E. Tortosa enfront d'un
dels equips situats en la part baixa de la classificació. 
Partit controlat en tot moment per part dels ebrencs, tot i que no és fins la segona part que aconse-
gueixen una clara diferència en el marcador.
Sènior Masculí “A”. C.E. Tortosa 34 (15) - C.H. Sant Esteve Sesrovires “B” 31 (14). Partit disputat el
passat diumenge al pavelló de Ferreries, que tancava la primera volta de la competició, on els torto-
sins van continuar amb la bona ratxa de victòries consecutives en un duel molt disputat en el que els
visitants no van parar de lluitar fins l’últim minut, però que els locals no van deixar escapar i els 2
punts es van quedar a Tortosa.

Centre d’Esports Tortosa
EN UN MINUT

*AQUEST PROPER CAP
DE SETMANA ES DIS-
PUTARAN A AMPOSTA
les regates que es van
anul.lar el passat cap de
setmana per raons meteo-
rològiques.  Es celebrarà
una regata de promoció
per a les categories infe-
riors (alevins i Infantils), la
2a prova de la Bandera
Catalana amb 8+
350metres per a infantils,
cadets, juvenils, sèniors i
veterans, i la cronometra-
da de 6 Km per a cadets,
juvenils i sèniors (en dife-
rents modalitats)
Estaran els millors remers
de les Terres de l´Ebre,
tots els clubs catalans,
dárreu d´Espanya i s´espe-
ra alguna presència inter-
nacional a la regata dels
8+.
* Demà dissabte, EL
PERELLÓ acollirà la 2a
Trobada de Mini-Handbol
Tarragona-Terres de l’Ebre
d’àmbit escolar on s’espe-
ra la participació d’uns
500 jugadors i jugadores.

Més
poliesportiu
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«Per a tots els gustos»

Avui: Allipebre de rap 

Maridatge
Vi blanc fermentat en bota 
o criança temperatura: 12º

MÉS EBRE RECOMANA

INGREDIENTS PER A 4 PERSONES:
• 1 cua de rap de 800gr. (només els lloms, nets d'espina)
• 500gr. De peix de roca pel brou (crancs, escòrpora,
cap de lluç, espines de rap, roger, etc...)
• 10-12 cloïsses 
• 1kg patata blanca
• 2 fulles de llorer
• aigua
• julivert
• oli d'oliva
• sal
PER LA PICADA
• 2 cullerades de nyores (o "pimiento choricero" si no
en teniu)
• un grapat d'ametlles torrades
• 5 dents d'all
• una llesca de pa remullada
• 2 cullerades grosses de pebre vermell dolç
• 1 got de vi negre
• sal

PREPARACIÓ:
• Primer de tot prepararem el brou de peix. Rentarem bé tot el peix
de roca i en una cassola fonda, posem abundant aigua i anem in-
corporant els ingredients del nostre brou. Una petita escòrpora...
uns crancs de platja...de fet, el peix de roca sempre és canviant...
i dependrà del que tingui el vostre peixater... una mica de julivert...

etc.
Ara, en un morter, començarem a picar l'all amb una bona llesca
de molla de pa remullada amb aigua. Afegirem unes quantes amet-
lles torrades.i pelades. I ho piquem tot fins que es faci una pasta.
Afegir la polpa de nyora o "pimiento choricero". Ho remenem. Ara
piquem els alls, els incorporem i els aixafem amb la resta. Incorpo-
rem el vi negre i ho remenem. Finalment, hi posarem dues cullera-
des de pebre roig dolç. El brou només ha de bullir de 25-30 minuts,
és suficient. Ara anirem pelant les patates blanques. Ja sabeu que
s'han d'escapçar... o trencar... i així deixaran anar tot el midó que
tenen, per especir-ho de forma natural. Les reservem.
Tallarem la cua de rap a tires. Esbravem la picada en oli ben calent
dins una olla de fang millor. Per escurar la picada, us recomano uti-
litzar una mica de brou de peix. Deixem que s'escalfi una mica i de
seguida hi tirem les patates que embrutarem amb la picada. A con-
tinuació, afegirem el brou de peix (o aigua) fins cobrir les patates.
Ho salem i ho deixem coure a foc mitjà durant 25-30 minuts, fins
que les patates estiguin toves. Salem i empebrem les tires de cua
de rap. Posem les cloïsses en aigua i sal per purgar la sorra que
puguin tenir. Serviran per a donar un toc més mariner al plat. Quan
les patates siguin gairebé al punt incorporem el peix. Ho deixem
coure uns 5-7 minutets. Incorporem les cloïsses (sense l'aigua sa-
lada, clar), deixem que s'obrin i ho deixem bullir un parell de minu-
tets. Ho tastem, rectifiquem de sal i llestos. Ja tenim l'allipebre de
rap fet. Poseu la cassola de fang al forn en mode grill durant 3
o 4 minutets més.... fins que es faci aquesta pel·lícula daurada
tan agradable a la vista. Bon profit!
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Els teus plans econòmics poden sofrir  algun
reajustament, però si saps jugar bé les teves
cartes  pots fins  i tot  sortir  beneficiat  del
canvi. 

Taure
20/4 al 19/5

La teva manera de manejar els diners haurà  de
continuar sent rigorosa i disciplina. Si et propo-
sen algun negoci, estudia-ho a fons i desprès
decideix.

Bessons
20/5 al 21/6

Estàs  en un moment  de franca  expansió  en la
teva carrera  professional  i seria  una llàstima
que el desaprofitessis per diversions que
només  et fan gastar  més del compte.

Cranc
22/6 al 21/7

Controla  la tendència  a saltar-te  les normes ,
no abandonis  els bons  hàbits  perquè  això  et
passaria  factura. No gastis de més  del que
realment has de gastar.

Lleó
22/7 al 22/8

Si tens l’oportunitat  de viatjar, fes-ho, però
sense deteriorar la teva economia amb
massa despeses. No permetis que sorgeixin
problemes  amb la teva parella.

Verge
23/8 al 21/9

Ara  tens  major tendència a sofrir accidents
deguts a la teva impulsivitat i als teus movi-
ments bruscos. Evita  qualsevol  situació  que
comporti  un rics.

Balança
22/9 al 22/10

Si et continues  esforçant  en el treball, asso-
liràs  una bona posició en la teva  empresa
que  et permetrà  majors  garanties  i segu-
retat econòmica.

Escorpí
22/10 al 21/11

Tant la teva  vida social com la laboral  estan
sent agitades  i és  possible que hagis  d’ac-
tuar a moltes festes, actes o reunions , en
les quals et sentiràs de gust.

Sagitari
21/11 al 21/12

Les teves  ànsies  i desigs  de llibertat  poden
provocar que la inestabilitat amorosa, que se
t’està presentant  des de fa temps, ara  es
pugui veure  accentuada.

Capricorn
21/12 al 19/01

En la salut, l’estómac ha estat  el teu  punt feble
en els últims  temps  i ara  podries  sofrir  una
indigestió, per ingerir  aliments  que  no et  sen-
tin bé.  

Aquari
20/1 al 18/2

És possible  que sorgeixin  problemes  amb  la
teva parella  o socis  per qüestions de diners,
però  veuràs com poc a poc se’n van solucio-
nat les coses.

Peixos
19/2 al 20/3

Saps bé  que tens que canviar moltes coses  en
la teva relació  de parella, però és possible, que
encara no sàpigues com fer-ho. En aquest  cas,
el diàleg serà un factor imprescindible.  

PASSATEMPS

SECCIÓ PATROCINADA PER:

TELÈFONS D’INTERÈS: Emergències 112  ·  Mossos  d’Esquadra 088  ·  Bombers 085  ·  Urgències  (Ambulàncies) 061 

El temps. Previsió

CATALUNYA

Estat del cel
Creuaran bandes de núvols alts i mitjans d'oest a est que deixaran el cel poc
ennuvolat al matí i mig ennuvolat a la tarda, si bé a partir del vespre la nuvolo-
sitat serà més abundant i compacta al Pirineu on quedarà entre molt ennuvolat
i cobert. Independentment, hi haurà intervals de núvols baixos a punts del lito-
ral i del terç sud del país, més nombrosos al sud del país al final del dia.

Precipitacions
A partir del vespre s'esperen precipitacions febles i minses al Pirineu. La cota
de neu rondarà els 2400 metres.

Temperatures
Temperatura sense canvis importants, tot i que la màxima serà localment més
alta. Hi haurà inversió tèrmica matinal. La temperatura mínima oscil·larà entre -
6 i -1 ºC al Pirineu, entre -4 i 1 ºC al Prepirineu i a la depressió Central, entre -
3 i 2 ºC al prelitoral, entre 0 i 5 ºC al litoral nord i entre 3 i 8 ºC a la resta del
litoral. Per altra banda, la temperatura màxima arribarà a valors de 7 a 12 ºC al
Pirineu, de 9 a 14 ºC al Prepirineu i a la depressió Central i de 13 a 18 ºC a la
resta del país.

Visibilitat
La visibilitat serà bona en general, tret de punts de la depressió Central, i de
valls del Pirineu, Prepirineu i prelitoral on fins a mig matí serà entre regular i
dolenta a causa de la presència de bancs de boira i boirina. Independentment,
a partir de la tarda la visibilitat empitjorarà al Pirineu occidental.

Vent
A l'interior el vent serà fluix i de direcció variable al llarg del jorn, però amb inter-
vals de component oest fluix al centre del dia a la depressió Central. Al litoral hi
haurà terral fins a mig matí i de nou a la nit, mentre que durant les hores cen-
trals del dia s'imposarà el vent de component sud fluix amb cops moderats,
sobretot de llebeig al litoral central.

TERRES DE L’EBRE

TEMPERATURES
Màxima

16º
Mínima

2°
MATÍ

NÚVOLS ALTS

TARDA

ENTRE POC I MIG ENNUVOLAT

DILLUNS 18

05:00 Reporters
05:30 La Calaixera
06:00 Reporters
06:30 La Calaixera
07:00 Notícies en xarxa  
07:30 La 7mana 
08:00 Notícies en xarxa
08:30 CAT 4.0
09:00 L'Entrevista 
10:00 Ben Trobats
12:00 El color de la 

diversitat
12:30 Motor TE 
13:00 L'Ebre al dia
14:00 Al Dia
14:30 L'Ebre Notícies
15:00 La Finestra 

Perelló  especial 
Sant Antoni 2016

16:00 L'Ebre al dia 
17:00 Minut 91
18:00 Reporters Festa 

Sant Antoni Mas 
de Barberans

18:30 L'Ebre Notícies 
19:00 La Finestra 

Perelló  especial 
Sant Antoni 2016

20:00 La Calaixera 1
20:30 L'Ebre Notícies 
21:00 La Finestra 

Perelló  especial 
Sant Antoni 2016

22:00 Reporters
22:30 L'Ebre Notícies 
23:00 Minut 91 
00:00 Reporters
00:30 L'Ebre Notícies 
01:00 L'Ebre al dia 
02:00 Minut 91 
03:00 Ben Trobats

DIMARTS 19

05:00 Reporters

05:30 La 7mana 
06:00 Caminant per 

Catalunya
06:30 La Calaixera
07:00 Notícies en xarxa
07:30 L'Ebre Notícies 
08:00 Notícies en xarxa
08:30 L'Ebre Notícies 
09:00 L'Entrevista 
10:00 Ben Trobats
12:00 Minut 91 
13:00 L'Ebre al dia
14:00 Al Dia
14:30 L'Ebre Notícies
15:00 La Finestra 

Perelló  especial 
Sant Antoni 2016

16:00 L'Ebre al dia 
17:00 Tot l'Esport
18:00 Reporters
18:30 L'Ebre Notícies 
19:00 La Finestra 

Perelló  especial 
Sant Antoni 2016

20:00 La Calaixera 2
20:30 L'Ebre Notícies 
21:00 La Finestra 

Perelló  especial 
Sant Antoni 2016

22:00 Reporters
22:30 L'Ebre Notícies 
23:00 Tot l'Esport 
00:00 Reporters
00:30 L'Ebre Notícies 
01:00 L'Ebre al dia 
02:00 Tot l'Esport 
03:00 Ben Trobats

DIMECRES 20

05:00 Reporters
05:30 Motor TE 
06:00 Aventura't
06:30 La Calaixera 
07:00 Notícies en xarxa
07:30 L'Ebre Notícies 
08:00 Notícies en xarxa
08:30 L'Ebre Notícies 

09:00 L'Entrevista 
10:00 Ben Trobats
12:00 Tot l'Esport 
13:00 L'Ebre al dia
14:00 Al Dia
14:30 L'Ebre Notícies
15:00 La Finestra 

Perelló  especial 
Sant Antoni 2016

16:00 L'Ebre al dia 
17:00 Maiors
18:00 Reporters
18:30 L'Ebre Notícies 
19:00 La Finestra 

Perelló  especial 
Sant Antoni 2016

20:00 La Calaixera
20:30 L'Ebre Notícies 
21:00 La Finestra 

Perelló  especial 
Sant Antoni 2016

22:00 Reporters
22:30 L'Ebre Notícies 
23:00 L'Ebre al dia 
00:00 Reporters
00:30 L'Ebre Notícies 
01:00 L'Ebre al dia 
02:00 Maiors 
03:00 Ben Trobats

DIJOUS 21

05:00 Reporters
05:30 Carreteres 
06:00 Central de Neu
06:30 La Calaixera
07:00 Notícies en xarxa
07:30 L'Ebre Notícies 
08:00 Notícies en xarxa
08:30 L'Ebre Notícies 
09:00 L'Entrevista 
10:00 Ben Trobats
12:00 Maiors 
13:00 L'Ebre al dia
14:00 Al Dia
14:30 L'Ebre Notícies
15:00 Reporters
15:30 L'Ebre al dia 

16:30 L'Ebre Notícies 
17:00 Plaça Major
18:00 Reporters
18:30 L'Ebre Notícies 
19:00 Notícies en xarxa
19:30 Esports en xarxa
20:00 La Calaixera
20:30 L'Ebre Notícies 
21:00 L'Ebre al dia 
22:00 Reporters
22:30 L'Ebre Notícies 
23:00 Plaça Major 
00:00 Reporters
00:30 L'Ebre Notícies 
01:00 L'Ebre al dia 
02:00 Plaça Major 
03:00 Ben Trobats

DIVENDRES 22

05:00 Reporters
05:30 Plaça Major 
06:00 Gaudeix de festa
06:30 La Calaixera
07:00 Notícies en xarxa
07:30 L'Ebre Notícies 
08:00 Notícies en xarxa
08:30 L'Ebre Notícies 
09:00 L'Entrevista 
10:00 Ben Trobats
12:00 Plaça Major 
13:00 L'Ebre al dia
14:00 Al Dia
14:30 L'Ebre Notícies
15:00 Reporters
15:30 L'Ebre al dia 
16:30 L'Ebre Notícies 
17:00 La 7mana
17:30 Motor TE
18:00 Reporters
18:30 L'Ebre Notícies 
19:00 Notícies en xarxa
19:30 Esports en xarxa
20:00 La Calaixera
20:30 L'Ebre Notícies 
21:00 L'Ebre al dia 
22:00 MÉS PERSONAL
22:30 L'Ebre Notícies 

23:00 La 7mana 
23:30 Motor TE 
00:00 Reporters
00:30 L'Ebre Notícies 
01:00 L'Ebre al dia 
02:00 La 7mana 
02:30 Motor TE 
03:00 Ben Trobats

DISSABTE

05:00 Reporters
05:30 Reporters
06:00 Reporters
06:30 La Calaixera
07:00 Motor TE 
07:30 L'Ebre Notícies 
08:00 La 7mana 
08:30 L'Ebre Notícies 
09:00 Plaça Major 
10:00 MÉS PERSONAL
10:30 L'Ebre Notícies 
11:00 Temporada alta
11:30 Teló de fons
12:00 Central de Neu 
12:30 L'Ebre Notícies 
13:00 Adolescents, (La 

Xarxa)
13:30 Reporters
14:00 Reporters
14:30 7 DIES (30')
15:00 La Calaixera
15:30 La 7mana 
16:00 1món.cat
18:30 Plaça Major 
19:30 Motor TE 
20:00 En joc
21:30 AL DIA edició 

cap de setmana
22:30 Plaça Major 
23:30 Reporters
00:00 Reporters
00:30 7 DIES 
01:00 La Calaixera
01:30 Estació Digital
02:00 Reporters
02:30 Plaça Major 
03:30 Reporters

04:00 Reporters
04:30 Reporters

DIUMENGE

05:00 112 Emergències
05:30 Carreteres
06:00 MÉS PERSONAL
06:30 La 7mana 
07:00 7 DIES 
07:30 La Calaixera
08:00 Reporters
08:30 Plaça Major 
09:30 Reporters
10:00 Reporters
10:30 Reporters
11:00 Missa de 

Montserrat  
12:30 Futbol en joc
14:30 La Calaixera
15:00 Plaça Major 
16:00 1món.cat
18:30 MÉS PERSONAL
19:00 La Calaixera
19:30 7 DIES 
20:00 En joc
21:30 AL DIA edició 

cap de setmana
22:30 La Calaixera
23:00 La Calaixera
23:30 Reporters
00:00 La Calaixera
00:30 Reporters
01:00 La Calaixera
01:30 Reporters
02:00 La Calaixera
02:30 Reporters
03:00 Lliures i iguals
03:30 Vull una resposta
04:30 Estació Digital

Font. Servei Meteorològic de Catalunya
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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 

MASAJES, en camilla rela-
jantes antiestrés, anal ,pros-
táticos, circulatorios, sesio-
nes de 30 minutos ó de 1
hora. Ducha para antes y
después con todo lo nece-
sario para tu higiene, consu-
mición agua o zumo.
Atiendo con horas concerta-
das de Lunes a Viernes,
fines de semana a consul-
tar.640.22.46.85

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

més!

EN VENDA UN
SOLAR DE 420 M2

SITUAT AL 
CENTRE DE LA 
CAVA-DELTEBRE.
INTERESSATS 
TRUCAR AL:

696 01 16 29
Preguntar per
Francisca
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AVUI ARRENCA EL NOU PROGRAMA DE CANAL TERRES DE L’EBRE: MÉS PERSONAL

Avui a les 22h s'emetrà
el primer programa de
Més Personal al Canal
Terres de l'Ebre, des de
Tradicionarius Tortosa.
Més Personal vol ser un
espai d'entrevistes since-
res, íntimes i divertides,
on els protagonistes són
vostès, la gent del nostre
territori.
Per a mi, aquest món
televisiu, és tota una
novetat i un repte que
recullo amb il·lusió per-
què crec en la gent de
nostre territori, la «nos-
tra» gent, que en seran
els verdaders protago-
nistes. Crec que a partir
dels 50 anys (jo ja en
tinc uns quants més), la
vida et pot sorprendre i
m'agradaria poder sor-
prendre-vos amb les per-
sones, que cada diven-
dres, visitaran Més
Personal.

Avui divendres 22, i per
encetar Més Personal,
tenim una padrina de luxe:
Alícia Giménez-Bartlett.
Part de la seva infància i
adolescència la va passar
a Tortosa. Ara, va i ve de
Barcelona, passa per
l'Ampolla, on té família, i
arriba a Vinaròs, on està el
seu petit refugi.

Alícia Giménez-Bartlett és
la guanyadora del Premi
Planeta 2015, del Premi
Nadal 2011, del Premi
Raymond Chandler 2008,
del Premi Lumen 1997,
entre altres.
L'Alícia és una persona

senzilla i discreta que toca
de peus a terra i amb qui
és molt fàcil conversar.
Tot i tenir una apretada
agenda i les obligacions
que comporta ser premi
Planeta, ha passat per Més
Personal i hi ha deixat la
seva empremta.

Hem parlat dels seus
records a Tortosa, de la
seva vida. Hem fet un petit
repàs a la seva obra literà-
ria començant per «Èxit»
(Seix Barral), la seva pri-
mera novel·la. «La última
copa de Verano» (Grijalbo-
Mondadori), que ens situa
a l'Ampolla. També ens ha

parlat de «Petra Delicado»,
la famosa detectiu, prota-
gonista de nombroses
novel·les seves i d'una
serie de televisió. No hi ha
faltat «Donde nadie te
encuentre» (Destino), la
novel·la basada en la vida
de la Pastora i guanyadora
del Nadal 2011 i, per des-
comptat, el premi Planeta
2015, «Hombres desnu-
dos». 

Si esteu interessats i inte-
ressades i en voleu saber
més, ens trobem aquesta
nit a les 22 h al Canal
Terres de l'Ebre.

Més Personal: Alícia Giménez-Bartlett 

ACTUALITAT

UNA VISIÓ DIFERENT DE LA GENT DEL NOSTRE TERRITORI

Foto: Jordi Play

Dibuix: Ana Balart i dedicatòria de Alicía Giménez-
Bartlett per a Més Personal

Foto: Moments de la gravació del programa


