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Terres de l’Ebre. Miquel Aubà proposa a
l’Ajuntament de Gandesa dignificar la figura de
l’alcalde afusellat, Vicent Soro. P3

Esports. La Unió Esportiva Rapitenca ha fitxat a
tres jugadors: Sergi José, Àlex Forés i Cristian i
en té un altre a prova.                                        P11

Terres de l’Ebre. Democràcia i Llibertat
presenta una iniciativa per garantir la
supervivència del Delta.                        P4
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La Generalitat sanciona amb 250 euros la comissió de bous de Santa Bàrbara ‘per no evitar maltractaments als animals’

Diumenge 31 de gener, al Poble Nou, tindra ̀ lloc la V Diada pels sediments, organitzada per les organitzacions i persones
que formen la Campanya pels Sediments i amb la col·laboracio ́ de l'Ajuntament d'Amposta i el Parc Natural. En el marc d'a-
questa Diada, que inclou diferents activitats, hi ha prevista una roda de premsa per presentar els diferents projectes de la
Campanya pels Sediments.

P9

Diada pels Sediments, diumenge al Poble Nou

El Servei del Joc i d'Espectacles de la Generalitat a les Terres de l'Ebre ha sancionat amb 250 euros la comissió de bous de Santa Bàrbara per no haver “evitat maltractaments i
sofriment als animals durant la celebració d'un acte taurí a la plaça del poble durant les festes majors del passat juliol”. L'expedient sancionador, obert per una falta lleu, és fruit de
la denúncia presentada per l'entitat animalista AnimaNaturalis el passat mes de setembre, que va acompanyar-la amb fotografies i imatges de vídeo. L'entitat ha subratllat que, entre
els membres de la comissió taurina de Santa Bàrbara sancionats conjuntament, figura el president de l'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre, Joaquim
Martí que, a la vegada, ha aclarit que desconeix que ha estat sancionat i ha qualificat la situació “d’abusiva i premeditada per intentar que els taurins avorrim la festa a base de denún-
cies”. Martí nega la culpabilitat de la mateixa comissió tot recordant que l'acte l'organitzava l'Ajuntament de Santa Bàrbara. Segons ell, a les imatges no s'aprecien cops als animals
"ni res", tot i que admet contacte. Foto d’arxiu: José Navarro P3

Nova polèmicaNova polèmica
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L’opinió del diari queda reflectida
exclusivament a través de l’edito-
rial. Els articles de la secció d’o-
pinió expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa seus

necessàriament.

15.000 exemplars 

55.000 lectors 

L’ANC està organitzant un dinar popular per al dia 7 de febrer, al pavelló
d'Amposta en acabar la manifestació. Hi haurà taules i cadires, el menú
tindrà un preu de 13€ i constarà del següent: entrants, paella, postre, pa,
aigua, vi, cafè i licors. Serà la culminació a una gran jornada, de reivindica-
ció ebrenca.“Per obtenir el tiquet del dinar, les persones interessades
podran fer un ingrés de 13€ fins al dia 3 de febrer, introduïnt nom i cognoms
de la persona que fa l'ingrés, el nombre de persones que inscriu al dinar,
posar el concepte "Dinar dia 7 Terres de l'Ebre"  i presentar el comprovant
el dia 7 en el lloc del dinar”. El número de compte habilitat és el següent:
ES91 2100 0829 0102 0096 6175

7-F: s’ultimen els preparatius 

per a una nova Manifestació ebrenca

Actualitat

L'Ajuntament de Deltebre continua treballant amb la campanya Deltebre Net!
per tal d’adequar la imatge del municipi. En aquest sentit, aquesta setmana
s’han començat a pintar els diferents passos zebra de tot el municipi per tal
de millorar la seguretat de la ciutadania atès que la majoria d’aquests pre-
sentaven mancances de visibilitat per als vianants i conductors.
El tinent d’alcalde de Dinamització Territorial i Imatge de Poble, Salvador
Bertomeu, ha destacat que “des de l’equip de govern considerem impres-
cindibles totes aquelles actuacions que permeten millorar la seguretat de la
ciutadania i que permetin continuar posant ordre a les condicions viar̀ies del
municipi”. Aquesta actuació es durà a terme a tots els passos zebra, de
manera periodificada en el temps, tot i que en un primer moment es posa-
rà especial èmfasi als voltants dels centres de salut i els centres escolars
atès que són les zones amb més afluència de gent.
Una de les altres accions que tambe ́ s’ha començat aquesta mateixa setma-
na ha estat l’eliminació de les barreres arquitectòniques dels passos de via-
nants del municipi. De fet, actualment, gairebe ́ un 80% dels passos zebra
no faciliten l’accés directe per als minusval̀ids ni per a les persones amb difi-
cultats de mobilitat. Bertomeu ha detallat que “a partir d’ara es realitzaran
rampes als diferents passos de vianants del municipi amb l’objectiu que tot-
hom tingui les mateixes facilitats d’accés”.

L’Ajuntament de Deltebre comença a pintar els

passos zebra del municipi per tal de millorar la

seguretat de la ciutadania

Actualitat

Editorial Lo riu és la nostra vida
Ja tenim la samarreta blava a punt per diumenge 7 de febrer. Ens veurem a Amposta. Hem de ser nombrosos, ja que l'endemà rebrem la visita de membres del Parlament
Europeu. Que vegin i sentin que, lo riu és la nostra vida. Abans, però, aquest cap de setmana visitarem a Móra la Nova la XIV Fira Intercomarcal de l'Oli (FIO) amb entrada
gratuïta. Enguany hi trobarem moltes novetats: el «mosset amb oli» (tapes on el protagonista serà l’oli d’oliva), Taller “La cuina de l’Oli” ofert per la cuinera Mariona Quadrada,
Tast dels millors olis, Caminada entre oliveres centenàries, Degustació de la Clotxa, elaboració en directe d’escultures de fusta fetes amb motoserra, Taller infantil “Els 5
sentits de l’oli”... De tot i per a tots. També ens preparem per a les Festes Majors de l'Ametlla de Mar, la Mare de Déu de la Candelera. Assistirem amb emoció a la Processó
que en el seu honor se celebra el vespre del 2 de febrer i on els caleros li reten homenatge pels principals carrers de la vila, amb un ciri (atxa) encès a la mà. Una solem-
nitat de processó que té el seu punt més apassionant en arribar al port. No es pot perdre! A part d'aquesta celebració gaudirem del pregó de Josep Maria Castellví, geò-
graf i historiador, operador de càmera submarina, al programa de Televisió Espanyola “Al filo de lo imposible”. Com a Bot, que també viurà les festes de Sant Blai, a xalar! 

El pavelló firal de Móra la Nova acollirà aquest cap de setmana, dies 30 i 31 de gener, la XIV Fira Intercomarcal de
l’Oli (FIO) de la Ribera d’Ebre, la Terra Alta i el Priorat. El certamen oferirà una quarantena d’estands de les diferents
cooperatives, almàsseres i productors del territori que exposaran i posaran a la venda els millors olis del territori. La
novetat més destacada d’aquesta edició, segons ha explicat la regidora de Fires, Míriam Vinaixa, l’hem de buscar “en
l’organització d’unes Jornades Gastronòmiques que sota el nom de ‘el Mosset amb oli’, oferirà diferents tapes on el
principal protagonista serà l’oli d’oliva. Volem que el certamen no sigui només un espai d’exposició i venda sinó tam-
bé un espai on donem valor afegit i una mirada diferent a un producte tan quotidià”. Amb aquest mateix objectiu, l’or-
ganització ha escollit com a inauguradora de la FIO la reconeguda cuinera reusenca, Mariona Quadrada, que oferirà
el taller “La cuina de l’oli”.

Altres novetats d’enguany seran: una caminada diumenge al matí entre oliveres centenàries, l’elaboració en direc-
te d’escultures de fusta fetes amb motoserra i un taller infantil -“Els 5 sentits de l’oli”- a càrrec dels alumnes de l’Esco-
la agrària de Gandesa. El certamen firal tornarà a oferir activitats tan arrelades com ara l’esmorzar popular amb la tí-
pica clotxa regada amb oli, el concurs d’allioli, un berenar popular de pa amb oli, sucre o sal, i el sorteig de lots d’oli.

La  Fira Intercomarcal de l’Oli de Móra la Nova inclourà
enguany les Jornades Gastronòmiques, el “Mosset amb oli”

L’ANC Terres de l’Ebre organitza una paella

popular per al diumenge dia 7 de febrer,

a Amposta
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La Junta de Govern Local d’aquest ajuntament, en sessió de data 14.01.2016, va aprovar inicialment el projecte d’enderroc per a la restauració de la legalitat urba-
nística del conjunt d’habitatges situats al C/ Bugambilla, 3, d’Alcanar Platja (TUROV), amb un pressupost d’execució per contracte de 230.406,72 (IVA inclòs).

Se sotmet aquest acord a un període d’informació pública de 30 dies hàbils, mitjançant edictes que s’han de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit, durant els quals es pot examinar i formular-hi les al·lega-
cions pertinents. Transcorregut aquest període de temps no s’hi han formulat observacions o suggeriments, aquest acord quedarà aprovat definitivament, sense neces-
sitat de nova aprovació en forma expressa.

L'expedient es pot consultar en horari d'atenció al públic als Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament d’Alcanar (C/ Generalitat, 10, d’Alcanar).
L’ALCALDE,

Alfons Montserrat Esteller

Alcanar, 22 de gener de 2016

AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D’ALCANAR
Montsià (Tarragona)

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

ANUNCI

El president de la Generalitat,
Carles Puigdemont, farà avui
divendres, 29 de gener, una visita
institucional a la comarca del Baix
Ebre, on, entre altres activitats,
inaugurarà la nova Comissaria de
Districte i de Trànsit de l’Ametlla
de Mar; es reunirà amb represen-
tants de la Plataforma en Defensa
de l’Ebre, i participarà en una nova edició dels Dinars
Cambra, organitzada per la Cambra de Comerç de
Tortosa.  L’acompanyarà en aquesta visita el delegat
del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre,
Xavier Pallarès.

La Generalitat sanciona amb 250 euros la comissió de bous de 
Santa Bàrbara ‘per no evitar maltractaments als animals’

Puigdemont visita avui
divendres el Baix Ebre

L'entitat defensora dels animals, AnimaNaturalis, havia denunciat un acte taurí de les festes pel ‘llançament de pedres, pals
i els cops que van rebre els bous’. Des de Santa Bàrbara aclareixen que ‘a les imatges no s’aprecien cops ni res’

El Servei del Joc i
d'Espectacles de la
Generalitat a les Terres de
l'Ebre ha sancionat amb
250 euros la comissió de
bous de Santa Bàrbara per
no haver “evitat maltracta-
ments i sofriment als ani-
mals durant la celebració
d'un acte taurí a la plaça
del poble durant les festes
majors del passat juliol”.
Segons ACN, l'expedient
sancionador, obert per una
falta lleu, és fruit de la
denúncia presentada per
l'entitat animalista
AnimaNaturalis el passat
mes de setembre, que va
acompanyar-la amb foto-
grafies i imatges de vídeo.
Tot i que pot ser encara
objecte de recurs, l'entitat
confia que la sanció acabi
sent ferma els pròxims
mesos. "Quan interposem
denúncies no esperem que
tinguin èxit. La llei és
massa laxa, molt ambigua.
Ens ha sorprès molt positi-
vament i ens dóna ganes
de seguir", ha valorat la
portaveu Aïda Gascón. Els
animalistes van enregistrar

com els participants, "de
forma reiterada", llençaven
objectes com "pedres i
pals de fusta", a més de
donar "cops als animals".
Argumentaven, en aquest
sentit, que els vuit mem-
bres de la comissió de
bous de Santa Bàrbara
que, segons la llei
34/2010 de regulació dels
correbous, són els encarre-
gats de vetllar per evitar
maltractament i sofriment
als animals, no van exercir
les funcions per les quals
van ser designats.
Consideren que la claredat

del contingut de les imat-
ges no deixava lloc a
dubte.

Tot i qualificar-la de "simbò-
lica" -recordant que en els
casos greus es pot inhabili-
tar la comissió o prohibir
els correbous durant dos
anys en un municipi-
Gascón ha celebrat la deci-
sió pels pocs expedients
sancionadors que acaben
prosperant a les Terres de
l'Ebre. Considera, també,
que aquesta decisió pot
fixar un precedent de cara
a la pròxima temporada

d'actes taurins. 
"Ens dóna ànims per conti-
nuar la nostra feina, però
sabem que cada vegada
ens ho posaran més difícil",
sosté, tot recordant les difi-
cultats per enregistrar
imatges dels correbous,
les "amenaces", "insults" i
"agressions" que pateixen.
L'entitat ha subratllat que,
entre els membres de la
comissió taurina de Santa
Bàrbara sancionats conjun-
tament, figura el president
de l'Agrupació de Penyes i
Comissions Taurines de les
Terres de l'Ebre, Joaquim
Martí. "És una vergonya
que sigui sancionat per no
complir la seva obligació",
afegeix Gascón. Consultat
per l'ACN, Martí ha assegu-
rat desconèixer que ha
estat sancionat i ha qualifi-
cat la situació de "molt abu-
siva". "És abusiu i premedi-
tat per intentar que els tau-
rins avorrim la festa a base
de denúncies", sosté, tot
assegurant que moltes
altres denúncies, per con-
tra, no han prosperat.
Sobre els fets concrets

que se'ls atribueixen, nega
la culpabilitat de la mateixa
comissió tot recordant que
l'acte l'organitzava
l'Ajuntament de Santa
Bàrbara. Segons Martí, a
les imatges no s'aprecien
cops als animals "ni res",
tot i admetre contacte. Al
mateix temps, s'escuda en
el fet que la comissió no és
capaç de controlar els cen-
tenars o milers de perso-
nes que participen a l'acte.
"Anem per la plaça perquè
no es faci res. Si estàs en
una punta i, a l'altra, algú
toca l'animal amb el peu és
impossible. No podem
posar-nos en la pell de l'al-
tra gent. Actuo per mi.
S'avisa i es posen cartells.
És impossible que vuit per-
sones en controlin 3000",
addueix.
Ahir dijous va haver una
reunió de la Comissió pla-
nera a la Delegació de
Govern per parlar-ne de la
problemàtica. La Comissió
farà les al.legacions perti-
nents que faci falta per arxi-
var la denúncia.
Foto d’arxiu: José Navarro. 

EN UN MINUT

COMENCEN LES OBRES
DE REFORMA DEL 
MERCAT MUNICIPAL 

D’ALCANAR

Dilluns vinent, 1 de febrer,
començaran les obres de refor-
ma del Mercat Municipal
d’Alcanar, unes obres que cons-
taran de dues fases. Durant la
primera es farà la reforma de
l’estructura de l’edifici, durant  la
segona fase  s’equiparà i refor-
maran les parades. S’estima que
el termini d’execució de les dues
fases sigui d’un any. L’edifici  de
l’actual Mercat Municipal és dels
anys 80 i ara l’Ajuntament vol
reformar-lo i adaptar-lo a la nor-
mativa vigent i oferir un servei de
qualitat a la ciutadania. La regi-
dora d’Urbanisme, Ivette Fibla,
ha explicat que “es tracta d’una
actuació molt important i
necessària per Alcanar i per al
seu teixit comercial”.  Durant la
primera fase de les obres, entre
altres actuacions,  hi haurà tre-
balls d’adaptació a la normativa
vigent a la planta baixa de l’edifi-
ci amb la creació d’una gran
porta principal a l’avinguda
Catalunya, també s’actuarà a la
façana del carrer Miquel
Figueres on es farà una rampa
per garantir l’accessibilitat a l’edi-
fici, a més s’ampliaran les altres
dues entrades i es col·locaran
reixes per evitar usos indesitja-
bles en horaris no controlats.

Més notícies

Inaugurarà la nova Comissaria a l’Ametlla El passat 24 de gener va fer setanta-cinc anys que el van afusellar a Tarragona

El regidor i portaveu del Grup Municipal Alternativa per Gandesa–Acord Municipal, Miquel Aubà, va dema-
nar durant el darrer Ple municipal, celebrat aquest dimecres, la restitució de la figura i memòria de l’al-
calde Vincent Soro Baulo. Aubà va recordar que el passat 24 de gener ‘va fer setanta-cinc anys que el
van afusellar després de patir un consell de guerra sumaríssim, il·legal i sense garanties processals de
cap mena’. Segons Aubà, ‘és hora que la ciutat de la qual va ser alcalde per dos cops faci les accions
de dignificació i restitució que Baulo mereix’. Alternativa per Gandesa, al torn obert de paraules, va fer
la petició de ‘crear una Comissió amb la participació de tots els grups municipals per organitzar, durant
aquest any 2016, actes i accions per restituir la figura de l’alcalde Vicent Soro Baulo’. I també ‘reclamar
a l’Estat espanyol l’anul·lació de tots els judicis sumaríssims duts a terme durant el període de la dicta-
dura per restituir la dignitat de les víctimes del franquisme’. La petició va ser acceptada per la resta de
grups municipals. Aubà, que quan va ser alcalde de Gandesa va substituir el nom del carrer Serrano
Súñer pel de carrer Miravet, va recordar que ‘tant Soro com la seva família van patir una repressió cruen-
ta del règim franquista, i no és de justícia l’oblit que ha patit del seu poble’. Soro, pagès de professió, va ser alcalde per ERC a
Gandesa dues vegades. De 1931 fins a l’octubre de 1934 i la segona, des del 16 de febrer fins al 31 de maig de 1936.

Aubà proposa a l’Ajuntament de Gandesa dignificar i restituir
la figura de l’alcalde afusellat Vicent Soro Baulo
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EN UN MINUT

*EL GRUP SOCIALISTA al
Parlament ha demanat que
els 48 milions d’euros que el
Govern de la Generalitat
ingressarà per l’impost sobre
les centrals nuclears s’inver-
teixin a les comarques tarra-
gonines i més concretament
a les comarques de la Ribera
d’Ebre i del Baix Camp que
són les que tenen instal·lades
centrals nuclears. Segons el
PSC, “cal tenir present que el
mateix secretari d’Hisenda
de la Generalitat, l’ebrenc
Lluís Salvadó, va anunciar
que la Generalitat podrà
cobrar aquest impost amb
caràcter retroactiu un cop
aixecada la suspensió caute-
lar que va decretar el
Tribunal” (vegeu plana 6).
*FINS A 150 VEÏNS empa-
dronats al nucli urbà del
Poble Nou escolliran el seu
representant a l'Ajuntament
d'Amposta el proper 3 d'a-
bril. Així ho preveu la iniciativa
de l'Ajuntament per realitzar
una consulta popular secto-
rial no referendària al munici-
pi.

Més
notícies

El diputat de Democràcia i
Llibertat al Congrés,
Ferran Bel, ha presentat
aquest dimecres una
Proposició no de Llei que
insta el Govern a modificar
els cabals ecològics del riu
Ebre establerts en el Pla
Hidrològic de la conca de
l'Ebre i en el Reial Decret
del 8 de gener, que va
aprovar el Govern del PP
en funcions. "Volem garan-
tir la supervivència del
Delta, ara amenaçada pel
Pla Hidrològic de la conca,
aprovat sense el consens
de quatre comunitats autò-
nomes ni de moltes enti-
tats locals", assegura Bel.
Els plans hidrològics, i en
concret el referit a la
conca de l'Ebre, establei-
xen uns cabals ecològics
mínims que asseguren la
sostenibilitat de la part
afectada. Ja en el seu
moment, la Generalitat de

Catalunya, entitats locals,
la Plataforma en Defensa
de l'Ebre i la Comissió per
a la Sostenibilitat de les
Terres de l'Ebre van consi-
derar que els cabals esta-
blerts en el Pla Hidrològic
de l'Ebre impulsat pel PP
eren insuficients, d'acord
amb criteris cientificotèc-
nics. "Com és habitual, el
govern central ha ignorat
una vegada més el criteri
de la Generalitat de
Catalunya", destaca Bel,
que afegeix que "millor
rectificar abans que sigui
la Unió Europea la que ens
hi obligui".
Per tot això, s'insta el
govern espanyol a incre-
mentar els cabals ecolò-
gics per al tram final del riu
Ebre, d'acord amb la reali-
tat física del riu i amb la
normativa de planificació,
en la línia de les observa-
cions ja presentades per la

Generalitat de Catalunya,
Entitats Locals, la
Plataforma en Defensa de
l'Ebre, la Comissió per a la
Sostenibilitat de les Terres
de l'Ebre, entre altres insti-
tucions i organitzacions.

Reunió Sindic-PDE
D’altra banda, el síndic,

Rafel Ribó, ha anunciat a
Tortosa que suggerirà al
Parlament català que deba-
ti i estudïi sobre el Pla
hidrològic amb el màxim
d'audiències possibles.
Aquesta és una de les tres
mesures concretes que
emprendrà de manera
immediata per protegir la

zona del Delta, indepen-
dentment de les conclu-
sions i recomanacions que
resolgui en el marc de
l'Actuació d'Oficireial
Decret. Ribó es va reunir
amb representants de  la
PDE.

Democràcia i Llibertat presenta una iniciativa per garantir la
supervivència del Delta de l'Ebre 

‘Amenaçada pel Pla Hidrològic de la conca’

El nou equip de govern de
l’Ajuntament de Deltebre
ha presentat la recentment
creada Oficina Local de
Contractació (OLC). Un ins-
trument que té la finalitat
de fomentar la transparèn-
cia i la lliure concurrència
en la contractació pública
de l’Ajuntament i enfortir
les empreses del municipi.
L’alcalde de Deltebre, Lluís
Soler, ha explicat que “el
compromís de l’equip de

govern és el de garantir la
transparència i la partici-
pació en tots els àmbits de
manera que, en el cas de
l’Oficina Local de
Contractació, totes les
empreses i autònoms tin-
guin els mateixos principis
d’igualtat i d’oportunitat en
les diferents contracta-
cions de l’Ajuntament de
Deltebre”. D’aquesta
manera, en el marc de la
recent presentada Oficina

Local de Contractació,
l’Ajuntament de Deltebre
ha creat un concurs públic
per a la prestació de l’acti-
vitat principal de les festes
majors: els actes taurins.
Així doncs, per primera
vegada i de manera inno-
vadora, s’han creat unes
bases per a l’organització
dels actes taurins de la
Festa Major que tindrà lloc
del 13 al 21 d’agost. 
L’alcalde de Deltebre, Lluís

Soler, ha destacat que
“l’objectiu d’aquest con-
curs és que totes les
ramaderies, amb igualtat

de condicions, puguin
optar a prestar els seus
serveis a l’Ajuntament de
Deltebre de manera que

aquesta competència
incrementi la qualitat de
l’espectacle”.

L’Ajuntament de Deltebre crea l’Oficina Local de Contractació 
per tal de fomentar la transparència

També convoca un concurs públic per als actes taurins de la Festa Major
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La residència per la gent gran L’Onada
Deltebre ha estat reconeguda com a projecte
exemplar de col·laboració públicoprivada en la
presentació de la 2a edició de l’Observatori de
la Cooperació Públicoprivada en l’Atenció a la
Dependència. 
En l’acte, celebrat dimarts a ESADEFORUM de
Barcelona i organitzat pel Programa PART-
NERS de l’Institut de Governança i Direcció
Pública d’ESADE i l’Associació Catalana de
Recursos Assistencials (ACRA), responsables
de L’Onada Serveis, empresa adjudicataria de
la residència, i l’alcalde de Deltebre, Lluís Solé,
van exposar el cas d’èxit de L’Onada Deltebre.
Després d’una gestió directa municipal defi-
cient, el departament de Benestar Social i
Família, l’Ajuntament del municipi i L’Onada van
iniciar el projecte conjunt de cooperació assu-
mint conjuntament els riscos i concertant
totes les places de la residència a canvi de
que l’empresa privada assumís la gestió i bona
part dels costos de la construcció del nou edi-
fici. 

La nova consellera de Treball, Afers Socials i
Família de la Generalitat, Dolors Bassa, ha
defensat durant l’acte la col·laboració público-
privada, assegurant que les administracions
públiques necessiten la col·laboració del sec-
tor privat en l’àmbit sociosanitari , matisant
que no suposa una privatització dels serveis
socials, sinó polítiques públiques dirigides i
concertades amb el sector privat, amb la
intenció de prioritzar les necessitats dels usua-
ris i dignificar els llocs de treball. 
Bassa va recordar també el pla de xoc del
Govern, que preveu destinar 50 milions d’eu-
ros per garantir les prestacions econòmiques
i serveis per a persones en situació de
dependència i augmentar les places de
residència.
Per la seva banda, la presidenta d’ACRA, Cinta
Pascual, va proposar la creació de 5.000 llocs
de treball mitjançant la concertació de places,
que donarien cabuda a les més de 20.000
persones que actualment estan en llista d’es-
pera per una plaça pública. 

L’Onada Deltebre rep un reconeixement
per la seva col·laboració públicoprivada 

Membres de L’Onada i l’Alcalde de Deltebre van exposar el projecte



DIVENDRES 29
DE GENER
DE 20166

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
TERRES DE L’EBRE

«»

El Ple del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre dóna suport a les mobilitzacions i
accions que es duguin a terme contra el Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre, aprovat
pel Consell de Ministres del passat 8 de gener sense tenir en compte les al·legacions
presentades per associacions, entitats, partits i institucions del territori.
Així ho van aprovar aquest dimecres per unanimitat els quatre grups polítics comarcals:
CDC, ERC, la FIC i PSC, en el transcurs d’un plenari en el qual es va expressar el rebuig
al Pla per l’impacte negatiu.

Les joventuts dels partits polítics
ebrencs, excepte el PP, s’uneixen per

defensar l'Ebre en la manifestació del 7F

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre dóna ple
suport a les iniciatives contra 

el Pla Hidrològic Nacional

Unió de Pagesos adverteix que la manca de pluges i les altes temperatures dels últims
mesos i la sequera que comporten està afectant molts conreus de Catalunya, tot i que
encara és massa aviat per fer una valoració de les pèrdues. Aquests fets propicien flo-
racions avançades o descompensades, creixement de males herbes o plagues en frui-
ta dolça i arròs, o avançament de les collites entre 15 i 30 dies en el cas de l’horta, el
que provoca solapament de collites i remeses que es perden, com és el cas d’espi-
nacs, que en algunes zones s’han hagut de deixar i no s’han pogut comercialitzar.

Unió de Pagesos alerta de la forta afectació 
que pot tenir la sequera

En la protesta d'Amposta, les Joventuts en Defensa de l'Ebre
duran pancarta pròpia i formaran un bloc jove

L’alcalde de la Ràpita,
Josep Caparrós, i els tèc-
nics municipals han visitat
aquest dimarts les obres de
l’edifici de l’Auditori
Municipal, ubicat entre els
carrers Vall de Safan i Arxiu
de Simancas, per conèixer
de primera mà quina és la
situació actual en què es
troba l’emblemàtic projec-
te.
Segons nota de
l’Ajuntament, el Govern rapi-
tenc ha iniciat el procés per
desencallar les obres de
l’Auditori amb l’obertura
d’un nou procés concursal
per a l’adjudicació del pro-
jecte de finalització d’a-
quest edifici i acabar, així,
“amb una situació realment
grotesca que ens hem tro-
bat sobre la taula per les desavinences de l’empresa constructora i l’anterior govern
municipal, que han deixat empantanegat un dels projectes més emblemàtics i més
esperats per al poble de la Ràpita. Per això, la voluntat d’aquest govern municipal és
desencallar-lo, d’una vegada per totes, i posar al servei dels nostres ciutadans un edi-
fici que cobrirà les mancances que tenim per al desenvolupament d’actes culturals, de
format considerable, com obres de teatre o concerts” – ha destacat l’alcalde rapitenc.
Les obres d’execució del projecte de l’Auditori Municipal es van iniciar el 2011, però
l’any 2013 es van aturar deixant poc més de la meitat de la construcció feta, la qual
cosa també ha comportat que el Govern municipal hagi d’assumir el retorn del préstec
FOMIT per l’incompliment de terminis en l’execució d’aquest projecte. Malgrat tot, el
Govern rapitenc considera el projecte de l’Auditori Municipal com “un projecte de poble,
per tant, el nostre compromís és acabar-lo i, sobretot, que no ens tornem a trobar un
projecte tan rellevant com aquest per al nostre poble en una situació de paràlisi que ha
allargat massa la seva finalització”, ha afegit l’alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós
(imatge de la foto). Pel que fa a la situació actual de l’execució de l’obra, concretament,
s’ha dut a terme l’estructura de l’edifici, els tancaments exteriors i la compartimentació
interior, part de les instal.lacions elèctriques i de climatització, serveis sanitaris, came-
rinos i altres dependències de la planta soterrani, com la sala d’assaig. També està
enllestida part de la caixa escènica, amb l’estructura de la pinta i les passarel.les que
han de permetre utilitzar l’espai com a teatre.

En motiu de la propera Festa de l’Esport
que celebrarem al nostre municipi, des de
l’ajuntament de l’Aldea, “els informem que
està obert el termini per presentar les can-
didatures dels esportistes aldeans que
destaquin en qualsevol disciplina esportiva
dintre d’algun campionat provincial, de
Catalunya, d’Espanya o internacional ja
sigui individual o col·lectivament. En cas
de ser així, ens han de fer arribar el seu
historial esportiu abans del dia 9 de febrer
a les oficines de l’Ajuntament de 9 a 14h.
Podeu trobar el formulari al web: www.lal-
dea.cat o us el facilitaran a les oficines de
l’Ajuntament”.

Les organitzacions juvenils dels partits polítics a les Terres de l'Ebre, excepte les del
PP, s'han unit per impulsar la participació del jovent en la manifestació contra el Pla
Hidrològic de l'Ebre (PHE) a través d'una nova entitat, les Joventuts en Defensa de
l'Ebre. El grup ha assegurat que és el moment de deixar de banda les ideologies polí-
tiques i treballar units en la defensa del riu i del futur del territori. Segons informa ACN,
emn la manifestació del 7 de febrer, a Amposta, encapçalaran el bloc jove al qual ani-
men a sumar-se a tot el jovent, mentre incentiven la participació arreu dels Països
Catalans a través de les xarxes socials. Aquest diumenge presentaran un vídeo per fer
difusió de la protesta amb la col·laboració de grups musicals com Xeic, Pepet i Marieta
o Cesc Freixas.
Les Joventuts en Defensa de l'Ebre (JDE) les formen representants de les Joventuts
Nacionalistes de Catalunya (JNC), les Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya
(JERC), la Unió de Joves, de Joves Demòcrates de Catalunya, les Joventuts d'Esquerra
Verda, les Joventuts Movem Tortosa i les Joventuts Socialistes de Catalunya. "Fem
front comú contra el Pla Hidrològic que entenem que s'ha fet d'esquena als interessos
del territori i del que va consensuar la Comissió de Sostenibilitat de les Terres de
l'Ebre. No garanteix els cabals mínims per sostenir el riu ni per a la preservació dels
ecosistemes del delta de l'Ebre", ha explicat Andreu Curto, de les JNC. 
Curto ha criticat la legitimat del pla de conca perquè s'ha fet "en temps de descomp-
te i per un govern en funcions".

El Govern rapitenc desencalla les
obres de l’emblemàtic projecte de

l’Auditori Municipal

Festa de l’esport aldeà

Obert el termini per presentar candidatures

El “Projecte bàsic i d’execució per a la finalització de les obres
compta amb un pressupost inicial de 1.695.028€”
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*EL PLE DE L'AJUNTA-
MENT DE FLIX aprova una
moció en suport a les mobi-
litzacions i les accions con-
tra el Pla Hidrològic de la
Conca de l'Ebre, "davant l'a-
menaça que suposa aquest
nou 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", tal
com s'indica en el text de la
moció.
*EL CONSELL COMAR-
CAL DE LA RIBERA D’E-
BRE, a través del Consorci
Intercomarcal d’Iniciatives
Socioeconòmiques (CIS),
del qual també en forma
part la Terra Alta, impulsarà
aquest any noves accions
dins el projecte COWO-
CAT_RURAL per generar
ocupació i retenir talent al
territori. L’objectiu és pro-
moure i fomentar el teletre-
ball i el coworking rural com
una nova manera de posar
en contacte professionals
independents, emprene-
dors i PIMEs de diferents
sectors.

Més
notícies

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre reclama al gestor d’infraestructures
ferrovia ̀ries ADIF que es faci càrrec del manteniment de la línia R-15 per
garantir un bon servei a la població, després que el servei hagi quedat inte-
rromput entre Móra la Nova i Flix pel descarrilament d’un tren de mercade-
ries aquest dissabte, a la sortida de l’estació d’Ascó. La presidenta comar-
cal, Gemma Carim (a la foto), que des del primer moment de l’incident ha
estat en contacte amb l’Ajuntament d’Ascó, ha mostrat la seva preocupació
per l’estat actual de la via i ha reclamat que es prenguin les mesures
necessàries també per qüestions relatives a la seguretat, tot recordant que
es tracta d’una infraestructura propera a les instal·lacions de dues centrals
nuclears i de la fa ̀brica de Flix. El descarrilament va tenir lloc dissabte al
migdia, a les 12.15 hores, despre ́s que sis vagons d’un tren de mercade-
ries van sortir de la via quan circulava en sentit Flix. El tren pertany a l’empresa Transfesa i transpor-
tava productes d’una empresa alimenta ̀ria. Fou necessari habilitar autobusos per transportar els viat-
gers fins quan va retornar la circulació de trens.

El Consell Comarcal de la Ribera reclama que es
garanteixi la seguretat de la línia ferroviària R-15
Després del darrer descarrilament d’un tren a Ascó

Dissabte va tenir lloc
a Móra d'Ebre l'acte
de descobriment de
la placa que dóna
nom al carrer de
Pepita Grangé i Torà.
L'acte fou presidit
per l'alcalde de la
població, Joan Piñol,
i va comptar amb la
presència de l'homenatjada i de la major part dels regidors del consis-
tori municipal. L'Ajuntament va acordar per unanimitat el dia 23 de
novembre de 2015 donar el nom de Pepita Grangé i Torà, llevadora de
Móra d'Ebre des del 1950 fins al 1998, al carrer on hi ha el pavelló
poliesportiu, la piscina coberta i les pistes de pàdel. 

Descobriment de la placa del carrer
dedicat a la llevadora de Móra d'Ebre

Pepita Grangé i Torà

Jordi Baiget, conseller
d’Empresa i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya, va
efectuar aquest dilluns una visi-
ta a la comarca terraltina. 
El conseller va fer una reunió a
la seu del Consell Comarcal,

amb la presència de represen-
tants de l'Administració local i
empresaris del sector turístic
comarcal per tractar sobre el
turisme actual a la Terra Alta i
les seues perspectives de futur.

El conseller d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de

Catalunya visita la Terra Alta
Reunió a la Seu del Consell Comarcal

El diumenge 31 de gener, a les 18.30 h, al Centre Cívic de Rasquera,
tindrà lloc un concert de l'Orquestra Simfònica de les Terres de l'Ebre
(OSTE). El programa inclou l’estrena d’una obra del músic morenc
Cristian Launes: la Fantasia simfònica. Segons l’autor “és una obra en
quatre moviments. Es basa en el binomi de tensió-distensió, buscant la
tensió jugant amb les emocions que generen diferents passatges fora
de lloc, com els records de temes o ritmes desubicats, ritmes i melo-
dies en polifonia contraposada... i distensió amb passatges de música
senzilla que penso que qualsevol públic pot percebre com a agradable”.
Cristian Launes, nascut el 1981 a Móra d’Ebre, es va formar musical-
ment fins als 20 anys a l’Escola Municipal de Música i Dansa de Móra
d’Ebre. L’obra que ara estrena es va compondre fa 14 anys, un cop va
abandonar l’itinerari curricular musical. 

L’Orquestra Simfònica de les Terres de
l’Ebre estrena la 'Fantasia simfònica',
composta pel morenc Cristian Launes
Diumenge, a les 18.30 h, al Centre Cívic de Rasquera
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* VALORACIÓ POSITIVA
ENTRE ELS AGENTS
POLÍTICS I SOCIALS DE
LA RIBERA D’EBRE des-
prés que el secretari gene-
ral d’Hisenda, l’ebrenc Lluís
Salvadó, anunciés que el
Govern tira endavant l’im-
post nuclear que permetrà
recaptar 50 milions d’euros
aquest any.
*L'AJUNTAMENT DE
CAMARLES encarrega
una auditoria. L'objectiu és
constatar la situació
econòmica i financera del
municipi amb la major
transparència possible. La
regidora d’hisenda i 1r
Tinent d’Alcalde Sandra
Zaragoza assenyala que
amb aquesta decisió es
compleix amb un dels com-
promisos anunciats pel
govern municipal de PM i
CIU, defensant que el
primer pas per afrontar el
nou curs polític és, neces-
sar̀iament, conèixer l’estat
real dels comptes de
l'Ajuntament.
*L'AJUNTAMENT DE
FLIX manifesta la seua pre-
ocupació pel tancament de
la planta de clor d'Ercros i
per les últimes notícies
sobre Acuamed.
*CONTINUA LA CAM-
PANYA DE FORMACIÓ
ANTICORRUPCIÓ per a
electes locals que organit-
zen l’Oficina Antifrau de
Catalunya (OAC) juntament
amb l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques
(ACM) i la Federació de
Municipis de Catalunya
(FMC). La segona d’aques-
tes sessions fou ahir dijous
28 de gener al Consell
Comarcal del Baix Ebre a
Tortosa.
*EL PERIODISTA  JESU-
SENC JAUME BORJA
copresentarà l’especial de
la Xarxa sobre els premis
Gaudí, diumenge a les
20.30 h. Es podrà seguir a
través de Canal TE.

Més
notícies

El divendres 22 de gener
es va presentar la nova
delegació de Benifallet de
la Lliga Contra el Càncer
de les Comarques de
Tarragona i del es Terres
de  'Ebre al Centre
d'Interpretació de la loca-
litat. L’acte va comptar
amb la conferència a
càrrec de la Dra. Núria
Mulet "Prevenció del càn-
cer de còlon: cosa teva,
cosa de tots". La doctora
Mulet va destacar la feina
del programa de detecció precoç de càncer de còlon, que realitza la FUNCA al territori
(Fundació Lliga per a la investigació i prevenció del càncer). Mulet va assenyalar que “la par-
ticipació a Benifallet en aquest programa és del 75% de la població diana, un percentatge
superior al del Baix Ebre”. L’acte va comptar amb la participació de la nova delegada de
Benifallet, Mercè Lleixà, acompanyada per les col·laboradores Núria Mulet, Maria Cinta
Margalef, Maria Teresa Mata, Lorena Margalef, Maria José Cervera, Lourdes Faneca, Trini
Boix, Marta Vallespí, Ana Olivé i Pili Colomé.

Èxit de convocatòria en la presentació de la nova
delegació de la Lliga Contra el Càncer a Benifallet

Diumenge 31 de gener, al Poble Nou, tindra ̀ lloc la V Diada pels sediments, organitzada per
les organitzacions i persones que formen la Campanya pels Sediments i amb la col·laboracio ́
de l'Ajuntament d'Amposta i el Parc Natural. En el marc d'aquesta Diada, que inclou diferents
activitats, hi ha prevista una roda de premsa per presentar els diferents projectes de la
Campanya pels Sediments (cartells de paper, de fusta i d’alumini, mocions als ajuntaments i
altres institucions, estudis del desembassament de Riba-Roja, etc.). A la presentacio ́ hi assisti-
ran l'alcalde d'Amposta, Adam Tomas̀, i diversos membres de la Campanya pels Sediments.
També hi haurà altres activitats com una plantada de tamarius a la Reserva del Clot, la presen-
tació dels projectes de l'IRTA al voltant dels sediments o la presentacio ́ del docuretrat de David
Monllau i la River Movie 'Terra perduda', dels sediments de l'embassament de Riba-roja. 

Presentació dels cartells i projectes de 
la Campanya pels Sediments

Diumenge, al Poble Nou

Del 25 al 27 de gener, onze
destinacions membres de
“Saborea España”, han parti-
cipat activament en la
Cimera Internacional de
Gastronomia MADRID
FUSION. Les ciutats de
Sevilla, Valladolid, Logroño, A
Coruña, Lanzarote, Dènia,
Ciudad Real, Tenerife,
Segòvia, Cambrils i Sant
Carles de la Ràpita han estat
presents en la planta princi-
pal del recinte del Palau de
Congressos amb un ampli
programa d’activitats, degus-
tacions guiades dels seus
plats més representatius i de
la celebració de la ruta de la
Tapa que s' ha realitzat el
dimarts 26 Tanmateix, a
MADRID FUSION, cada una
de les destinacions partici-
pants ha estat la protagonis-
ta de la jornada. Així, que el
dimecres 27, de 12 a 13h,
es va dedicar a la Ràpita on
Musclarium de la mà d’Albert
Grassa i membre del  Col·lec-

tiu de Cuina La Ràpita-Delta
de l’Ebre va presentar les
Ostres rissades al natural de
la badia dels Alfacs.
Un dels principals objectius
del certamen ha estat mobi-
litzar els sectors implicats,
relligar el sector agroalimen-
tari, cultural i turístic per tre-
ballar en comú, construint un
itinerari que transcorre entre

la tradició i la creativitat.
Rosa Anglés i Ballester,
Regidoria de Turisme de
Sant Carles de la Ràpita, va
ser-hi present, i va realitzar la
presentació de destinació
turística gastronòmica amb
el suport del president de
Saborea España, Pedro
Larumbe (imatge de la foto).

El passat divendres 22 de
gener la Junta de Govern del
Consorci per a la gestió dels
residus municipals del
Montsià va aprovar per unani-
mitat la seva dissolució per
integrar-se al Consorci de
Polítiques Ambientals de les
Terres de l’Ebre (COPATE).
Albert Salvadó, president del
Consorci de residus del
Montsià (a la foto), ha explicat
que el seu primer objectiu
que es va fixar en prendre
possessió del càrrec el mes
de setembre va ser el d’accelerar totes les gestions i
accions dels ens implicats per tal de fer efectiva una dis-
solució del Consorci que a parer seu ‘s’estava retardant
massa en el temps’. Segons ha explicat Salvadó ‘d’una
banda no tenia sentit seguir mantenint estructures políti-
co-administratives  duplicades que no aportaven cap
valor afegit a la gestió dels residus, i de l’altra, la disso-
lució i integració al COPATE  ens permetrà començar a
treballar en la gestió de manera conjunta entre Baix Ebre
i Montsià’.  Així ja s’ha fet la subrogació del personal del
Consorci de Residus per a la gestió dels residus munici-
pals del Montsià al COPATE. Durant el mes de desembre
els ajuntaments de la comarca havien recuperat la com-
petència de la gestió de residus que estava cedida al
Consorci del Montsià per després delegar-la al COPATE.
Salvadó ha agraït  ‘la diligència i efectivitat en els tràmits’
dels ajuntaments de la comarca. Per últim Albert
Salvadó s’ha mostrat esperançat de que aquest nou pas
doni un nou impuls al COPATE i  ‘poder oferir des d’unes
estructures polítiques administratives més simplificades
i àgils una gestió dels residus més eficient i millor als ciu-
tadans i als pobles del Montsià i del Baix Ebre’.

La Ràpita, present 

A Madrid Fusion 2016 

El Consorci per a la gestió

dels residus del Montsià

s’integra al COPATE 

L’Oficina de Turisme i el col.lectiu de Cuina la Ràpita-Delta de l’Ebre La Junta de Govern del Consorci va aprovar la dissolució

El Consell Comarcal del Baix Ebre invertirà enguany
263.000 euros en el projecte Baix Ebre Avant que té
com a objectiu reactivar l'economia i crear llocs de tre-
ball a la comarca, a través d'accions encaminades a
donar suport a les empreses del sector turístic i agroali-
mentari, preferentment, i a les persones desocupades.
L'ens comarcal ha programat per aquest 2016 un total
de vuit accions, tres més que l'any passat, gràcies a
l'augment d'un 20 per cent del pressupost, cosa que
permetrà incidir en major mesura en la dinamització de
l'activitat econòmica comarcal. 
El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Daniel
Andreu, ha presentat en conferència de premsa totes les
accions previstes per a aquest any, encaminades a
“enfortir les nostres empreses i fer-les més competitives
perquè puguin crear aviat ocupació”.

El Consell Comarcal del Baix

Ebre destina 263.000 Euros a

impulsar l'economia
Per crear llocs de treball
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Isabel Carrasco
CRAC de la setmana:

Paz Monserrat Revillo
«LES HORMONES SÓN EL «KIT» BÀSIC DE SUPERVIVÈNCIA

DE TOTS ELS ÉSSERS VIUS»
Paz va viure a Tortosa
fins als 18 anys. Va
estudiar biologia a
Barcelona i ara treballa
com a professora d'ins-
titut. Està casada amb
Enric Castellví, també
tortosí, i tenen quatre
fills entre 19 i 26 anys.
Ha col·laborat amb l'ela-
boració de llibres de
text de biologia i és
sots-coordinadora de
les Proves d'Accés a la
Universitat d'aquesta
matèria. Paral·lelament,
sempre li ha agradat lle-
gir literatura i des de fa
uns quinze anys escriu
microrelats, relats i crò-
niques de viatges, que
darrerament publica al
seu blog (Crónicas
desenfocadas) i en dos
llibres (“100 situacions
extraordinàries a l'aula”,
l'any passat, i ara
“Hormonautas”).

Més Ebre: Fa poques
setmanes vas presentar
el teu últim llibre
«Hormonautas» a la
Llibreria Viladrich 2 de
Tortosa. Que me'n pots
dir?
Paz Monserrat: Va ser
una presentació molt
entranyable perquè el
públic estava compost per
tota la meva família,
amics de l'adolescència i
les meves companyes de
col·legi. Les dues presen-
tadores (Cinta Daufí i
Esther Villalbos) també
eren amigues de la infàn-
cia. Es respirava una
atmosfera molt distesa i
plena d'estimació. Al llibre
hi ha uns quants relats que
estan ambientats a
Tortosa, inspirats en l'eta-
pa de la meva vida que
vaig viure aquí, un dels
quals (“Paisaje de infancia
con exhibicionista de
fondo”) està protagonitzat
per les col·legiales que
eren, ara fa quaranta
anys, moltes de les ami-
gues que estaven allà.
Dues d'aquelles “xiquetes”
van llegir el relat en veu
alta i totes plegades vam
fer una mena de catarsi
molt emotiva.

ME: La teva carrera
com a biòloga ha influït
per posar cada hormo-
na al seu lloc?

PM: La meva formació
científica potser ha fet
que pugui integrar la cièn-
cia i la ficció en els meus
relats. Aquesta fusió entre
lo científic i lo literari em
resulta molt natural (m'a-
grada molt llegir divulga-
ció científica i història de
la ciència) i molt creativa.

Hormonautas és
bàsicament ficció, però
com que l'eix vertebrador
són les hormones (són 20
relats, cadascun dels
quals té a veure amb algu-
na hormona) és possible
que sense voler-ho s'hagi
“colat”, en un segon
terme, alguna idea de
divulgació científica, espe-
cialment en aquells relats
històrics basats en perso-
natges reals amb algun
desajust hormonal.
Les hormones, a diferèn-
cia del sistema nerviós,
fan accions a llarg termini
i per això tenen més a
veure amb les conductes.
Qualsevol desequilibri en
la proporció d'hormones
provoca un conflicte a
nivell fisiològic, i aquest
conflicte dóna molt de joc
a nivell literari (un gegant
que no pot parar de créi-
xer, una nena que veu
àngels al metro, uns indí-
genes que el seu goll no
els hi permet obeir les
ordres dels governants,
una mare que ha de com-
paginar l'alletament dels
seus bessons amb uns
exàmens a una altra ciu-
tat... són alguns exemples
que he fet servir).

ME: Quina hormona uti-
litzes per ser tan acti-
va? Quatre fills, profes-
sora, escriptora, blo-
guera...
PM: No em considero una
persona amb excessiva
energia. Sí amb molta
curiositat i ganes d'apren-
dre. Amb una mica d'orga-
nització i sense tenir pres-
sa (els dos llibres han
estat gestant-se al llarg
d'uns quants anys) es pot
compaginar la feina pro-
fessional, familiar i les afi-
cions. El meu entorn i la
meva salut (hormonal i
general) m'ho han
permès, així que no tinc
tant mèrit, només he fet el
que m'agradava. A més a
més, les tasques creati-

ves et carreguen d'energia
i et serveixen una mica de
teràpia. Als llibres que he
escrit hi ha alguns aspec-
tes autobiogràfics, i a la
vida quotidiana s'incorpo-
ren d'alguna manera les
lectures que fas, així que
hi ha una retroalimentació
que crec que és molt inte-
ressant i saludable.

ME: Una nissaga de
dones que en la seva
joventut van ser pione-
res en reclamar el vot,
el cotxe i el treball, les
sufragistes. Dones
advocant pel sufragi
igual. Han passat un
parell de segles. Com
veus la paritat en el
moment actual?
PM: En el meu entorn
immediat (família, feina...)
no tinc cap queixa (les fun-
cionàries tenen el mateix
sou que els companys, i
resulta que al meu institut
l'equip directiu està for-
mat majoritàriament per
dones, a més a nivell fami-
liar els meus fills han vist
sempre un repartiment
equitatiu de les feines
domèstiques), però sóc
conscient que sóc una pri-
vilegiada. No passa el
mateix en molts altres
àmbits en el nostre primer
món, i ja no parlem de la

minsa consideració (per
no dir directament mal-
tracte institucionalitzat)
que tenen les dones en la
major part del món. Una
de les coses que més em
rebel·la és la situació d'in-
defensió que pateixen les
dones davant la violència
de gènere, amb tants
assassinats a l'any, i com
en general es passa de
puntetes sobre aquest
assumpte. Això hauria de
ser un tema prioritari a
nivell social i polític. Hi ha
un tema de poder al darre-
re del masclisme, i la tes-
tosterona (parlant de les
hormones), facilita l'agres-
sivitat en els mascles
quan senten que han per-
dut parcel·les de poder,
però si alguna cosa s'ha
aconseguit amb la cultura
i les lleis, és poder contro-
lar l'expressió dels nos-
tres instints innats quan
fan mal a la comunitat.
Sembla que en aquest
camp no s'ha avançat
molt i no hi ha gaire
interès perquè quedi
palès.

ME: Una altra nissaga
de dones, les pioneres
de l'amor lliure. Joves
que van ajudar a poblar
Austràlia i no per volun-
tat pròpia....

PM: Aquesta història és
real: van buidar els orfe-
nats d'Irlanda i van enviar
4.000 noies a compensar
la desproporció demogrà-
fica que hi havia en
l'Austràlia colonial. Em va
impactar molt quan la vaig
llegir en un museu de Cork
durant un viatge a Irlanda.
Li vaig donar moltes vol-
tes i finalment va sortir un
relat en el qual relacionava
això amb el fet que no
conegués cap escriptor
australià. Vaig formular
una “hipòtesis”, que és el
títol del relat, i no en diré
res més (riu).

ME: La descripció dels
personatges en conne-
xió amb la proporció de
cada hormona... Una
bona manera d'enten-
dre la importància que
tenen les proporcions
d'aquesta substància
per als éssers, no?
Podríem dir que la seva
funció és la de missat-
ger?
PM: Exacte, les hormones
són els missatgers quí-
mics del nostre organisme
i la seva funció és mante-
nir l'equilibri del medi
intern. Surten de la glàn-
dula endocrina i viatgen
per la sang (per això el
nom d'“hormonautes”) fins
que arriben a un teixit
diana concret que rep el
missatge (créixer, perdre
aigua, retirar glucosa, pre-
parar la musculatura per
fugir, produir llet, accele-
rar tot el metabolisme i
moltes coses més). Estem
molt orgullosos del nostre
sistema nerviós, però els
que han tingut algun tras-
torn hormonal (diabetis,
tiroïditis...) saben que si
les hormones no funcio-
nen bé estem perduts. I
quan hi ha un desajust hor-
monal és molt difícil trobar
la dosi exacta per funcio-
nar bé i reinstaurar l'equili-
bri. En condicions normals
totes les hormones estan
sincronitzades d'una
manera molt precisa entre
elles i es segrega la dosi
exacta que l'organisme
necessita en cada
moment. Hi ha molts
casos descrits de com un
trastorn hormonal pot
afectar a la fisiologia i al
comportament: per exem-

ple les atletes de la RDA
que van ser dopades amb
esteroides i hormona del
creixement de forma sis-
temàtica sense el seu con-
sentiment i que a la llarga
els hi van quedar seqüeles
de per vida (veu greu, pro-
blemes a les articula-
cions, masculinització,
agressivitat, trastorns
mentals...). Les hormones
són molt importants, no
només tenen a veure amb
el sexe i els adolescents,
són el «kit» bàsic de
supervivència de tots els
éssers vius i funcionen
mitjançant un equilibri
dinàmic molt sofisticat.

ME: Si ara fos? Que
escolliries, lletres o
ciències?
PM: Jo he viscut sempre
en una espècie d'esqui-
zofrènia entre els àmbits
de les ciències i de les lle-
tres. Es podria dir que la
història de la meva vida ha
estat gestionar la tensió
entre dos extrems apa-
rentment oposats (cièn-
cies/ lletres, el pensament
racional i l'art, una manera
de percebre més analítica
o més sintètica...) I no he
volgut renunciar a cap
dels pols, més aviat he
intentat situar-me al mig.
De fet no crec que s'hagi
de compartimentar el
coneixement de manera
tan dràstica. Recordo que
quan vaig haver de triar
entre el batxillerat científic
i el de lletres no vaig dub-
tar i vaig triar el científic
perquè ja tenia clar que
sempre continuaria llegint,
i en canvi si deixava les
ciències, seria més difícil
adquirir una cultura cientí-
fica mínimament sòlida de
manera autodidàctica. Així
que vaig estudiar ciències
a nivell acadèmic i les lle-
tres han sigut la meva pas-
sió. Crec que tornaria a
fer el mateix, però el que
realment crec és que hau-
ria d'haver-hi més perme-
abilitat entre aquests
compartiments estancs
que anomenem ciències i
lletres, i que en la vida
real no existeixen. I també
que la cultura científica
hauria d'estar més presti-
giada i més a l'abast de
tothom. 

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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L’Ascó va empatar en la jornada passada al camp del Gavà (1-1). Un empat que no trenca la sequera de victòries però que, amb la
imatge que va fer l’equip, deixa unes bones sensacions de que el campió de la categoria a Catalunya pot reaccionar. Malgrat el gol
inicial del Gavà, l’Ascó va refer-se i l’ampostí Víctor Bertomeu va empatar arran d’un magistral llançament de falta. A la represa, el par-
tit va estar obert i si bé el Gavà va tenir les seues opcions, l’Ascó va dominar més i va poder decidir al seu favor. 
L’empat permet l’optimisme, tot i que que la situació segueix sent compromesa, a quatre punts del descens directe i amb l’ame-

naça de compensacions. El proper partit és clau per al futur de l’equip, diumenge (12 h) , a casa, contra el cuer Masnou. 
L’Ascó va donar la baixa Munta i a Llopis.    Foto: Iris Solà. 

FC Ascó: el futur en joc
TERCERA DIVISIÓ: EMPAT I MILLORA A GAVÀ (1-1)

Diumenge (12 h), rep el cuer Masnou i té obligació de guanyar per distanciar-se del descens Crec que no val la pena de-
tallar que va passar dissabte
al final del Roquetenc-Aldea-
na. El que cal és lamentar-ho.
Us puc dir que en els anys
que porto, com a jugador i
després com a professional
de la comunicació, n’he vist
unes quantes de tanganes
com aquesta. I, com les an-
teriors, el que puc manifestar
és que és lamentable. Ver-
gonyós que això passe. I el
que cal començar és a refle-
xionar tots plegats. I no vull
focalizar el missatge amb els
protagonistes de les imatges
penoses que vaig veure dis-
sabte. No només amb juga-
dors del Roquetenc o de l’Al-
deana. Vull generalitzar. Si
seguim així, un altre dia la-
mentarem conseqüències
més greus. 
D’entrada, aclarir que jo no

sóc cap jutge, ni tampoc sóc
qui per donar consells a nin-
gú.  Però els partits de Terce-
ra catalana s’han convertit,
majoritariament, en una sel-
va. ¡A veure quina banqueta
protesta més!. S’ha  perdut el
respecte a l’àrbitre que, sigui
més jove o més gran, cal
respectar-lo. Els directius te-

niu feina.
Heu d’actuar.
Primer heu
de parlar
amb els en-
trenadors. I
després amb els jugadors,
recordant que representen a
un club. Que porten un es-
cut. Però per això, els direc-
tius, en general, sou els que
primer heu de donar exem-
ple. 
Els entrenadors heu de

veure que, o canvieu l’acti-
tud, o la veritat és que no po-
deu estar en una banqueta. 
Si els directius i entrena-

dors poseu fil a l’agulla, hi
haurà jugadors que no po-
dran protestar amb tanta be-
ligerància. Per últim, els afi-
cionats...feu el que podeu.
Administreu la tensió el millor
que pugueu.
Tots quedem en evidència

quan hi ha una tangana. In-
tentem reflexionar. TOTS. Es-
pero que pugueu fer-ho. I si
no, doncs ja sabeu, a partir
de demà a protestar des del
minut 1 i a seguir induint la
tensió dins d’un camp. I ja sa-
beu, la culpa sempre la té
l’àrbitre. Vosaltres, mai... 

Directius i entrenadors, poseu
fil a l’agulla

En directe, a les 12.30 h, contra el Vilaseca

Partit transmès per Canal TE
CF AMPOSTA. DIUMENGE VINENT

El partit Amposta-Vilaseca,
de la propera jornada, es ju-
garà el diumenge, però a les
12.30 hores. Es transmetrà
en directe pel Canal Terres de
l’Ebre, a través de la Xarxa de
televisions locals catalanes
que, com cada setmana, ofe-
reix un partit per a tot el país
per mitjà de l’entremat de tele-
visions adherides.
Una situació històrica que ja

es va viure a la Ràpita i que el
Jesús i Maria també en va gau-
dir, tot  i que com a visitant, a
Torredembarra, en la primera
jornada de l’any.
L’Amposta té una necessitat

imperiosa de punts i rebrà un
dels equips més en forma, el
Vilaseca. No es pot fallar. La
derrota de diumenge al camp
del Vista Alegre ha fet que
l’Amposta (4-1) hagi retornat a
la zona de descens directe.
Una zona de descens directe
ocupada per quatre equips ta-
rragonins, amb el que això pot
comportar, si acabés sent d’a-

questa manera, per a la resta
de categories inferiors. 
Lequip que etrena Beto (a la

foto) no va estar ben posat en
el partit i el Vista Alegre es va
avançar amb el 2-0. Gustavo,
de penal, va reduir distàncies
quan l’Amposta es va abocar
més amb el cor que amb el
cap. Però en els darrers mi-
nuts els locals van sentenciar
amb dos gols més. 

L’Amposta, en zona de
descens directe, necessita

la victòria 

Urgència

Teixidó va debutar amb victòria, a la banqueta local

El Jesús i Maria supera la Rapitenca
EL DERBI (3-0)

El Jesús i Maria, el dia del
debut de Teixidó a la banqueta,
va oferir una altra imatge. Va
jugar més centrat i més moti-
vat que en altres partits. I des-
prés d’una fase inicial iguala-
da, es va imposar, jugant amb
molta intensitat defensiva i as-
setjant l’àrea rival. Així van arri-
bar les primeres ocasions i el
primer gol de Cuenca, a la sor-
tida d’un córner. La Rapitenca,
que va sortir fidel al seu estil i
amb una aposta atrevida, no
va trobar-se còmode i és que

el Jesús i Maria, més adaptat,
s’anticipava a les jugades. A la
represa, quan s’esperava la re-
acció visitant, una pèrdua de
pilota dels rapitencs va con-
demnar-los. I Taranilla no va
perdonar. Amb el 2-0, el Jesús
i Maria va pressionar i va esta-
vellar diverses pilotes als pals,
fent Cuenca el 3-0, amb un
servei de mestre d’Ike, el des-
tacat. Els locals sumen tres
punts que els impulsen a la
taula. La Rapitenca segueix de
pega fora de casa. 

Sergi José i Àlex Forés (Borriana) ja s’han incorporat

Arriben els fitxatges anunciats
UE RAPITENCA. I ACORD AMB CRISTIAN VENTURA

Tal com vam avançar fa
unes setmanes, la Rapitenca
esperava que el Borriana do-
nés la baixa a Sergi José i a
Àlex Forés, jugadors locals
que interessaven per a re-
forçar l’equip, minvat per les
baixes que s’han anat produint
i a les que cal afegir la del da-
vanter godallenc, Àngel Sán-
chez, que ha fitxat ja amb l’Ull-
decona.
Sergi i Àlex (a la foto amb el

president) ja han entrenat
aquesta setmana amb l’equip,
com també ho està fent un ju-
gador que està a prova. Per la
seua part, Cristian Ventura (les

darreres temporades al Torto-
sa) ja té un acord amb la Rapi-
tenca i s’incorporarà en unes
setmanes. La Rapitenca, que
fora de casa no ha marcat cap
gol en quatre desplaçaments,
ha de mantenir la bona línia a
casa, diumenge contra el líder
Balaguer. 

La Rapitenca rebrà
diumege (12 h) el líder

Balaguer

El líder

Una acció del partit de l’Ascó de diumenge passat, a Gavà. 
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Camarles i la Cava van oferir un derbi trepidant, d’aquells històrics
amb emoció, alternatives i molts gols. Els locals, molt connectats d’en-
trada, es van avançar amb el 2-0 (Francesc i Ferreres), en dues ac-
cions a la sortida d’un córner. El partit, ja al primer temps, era viu, amb
alternatives i arribades a les dues àrees. A la represa, la Cava va reduir
distàncies i es va posar dins del partit. El Camarles va baixar, tenint in-
seguretat, i els de Camarero van remuntar amb un Ferran estel.lar (va
fer dos gols) i amb un altre gol del destacat Guillem Navarro. També
va brillar el juvenil Guille Casanova, que va entrar en un canvi tàctic del
mister visitant abans del descans. El Camarles, però, té polvora. I dos
córners letals de Teixidó van suposar l’empat, amb rematades de Cris-
tian i del Killer Ferreres, que no perdona i que ja porta 6 gols. Amb el
4-5, va poder passar de tot. Els locals, que van lamentar diverses de-
cisions de l’assistent, van anar a per la victòria. Però la Cava, que te-
nia fins a sis baixes i que va utilitzar tres juvenils (dos d’ells, Sergi Cas-
taño i Aaron Garcia, van debutar), també hi anava. L’omnipresent David
Ramirez, en acció individual, va marcar el 4-5. El Camarles, al final, va
gaudir de tres ocasions a boca de canó per empatar. Marc les va evi-
tar. Al final 4-5. Els locals fan un altre pas enrera i s’acosten al descens
directe. La Cava segueix enganxat a les primeres places. Es quart, a
vuit punts dels líders.  Xavi Cid debutava a la banqueta local: “penso
que l’empat el mereixiem. No obstant, ehm de veure que hem de mi-
llorar en l’aspecte físic i també en el defensiu. No potser que a casa
ens facin cinc gols. Es un tema que hem de treballar, si volem sortir
de la situació on estem”. El Camarles ha fitxat un defensa: Oriol Roca
(Catllar). No hi ha cap baixa. Camarero, per la seua part, valorava la re-
acció del seu equip, “ha sabut refer-se amb el 2-0 i ha capgirat el mar-
cador en un partit boig en el que hagués pogut passar de tot, perquè
nosaltres, a més dels gols, hem tingut altres ocasions, mentre que el
Camarles també les ha creat”. La Cava, que recuperarà jugadors,
rebrà l’Ulldecona en un partit, especial per a Sergi Navarro i Aleix, tèc-
nics ara falduts. El davanter Àngel Sánchez (Rapitenca) debutarà amb
l’Ulldecona. De la jornada vinent, també destacar el Gandesa-Cambrils.
Els locals, animicament, estan afectats per les dues derrotes però so-
bre tot pel tema del Tribunal. Han de reaccionar perquè és el darrer
cartutx per no distanciar-se de la part alta. Nota negativa: lesió de Pol.  

Camarles i la Cava fan viure un
autèntic derbi (4-5)

El R-Bítem afronta una final diumenge, contra el Torreforta
ORIOL ROCA (CATLLAR) FITXA PEL CAMARLES

L’Ampolla va perdre a Cambrils (1-0), equip que ja acumula sis jor-
nades guanyant i que ara és líder. Els de Capera van fer un dels millors
partits, principalment a la primera meitat, quan “vam pressionar molt
amunt i vam saber replegar-nos en el momet que no teníem la pilota.
Vam contrplar bé el partit i vam tenir opciuons per a  empatar. A la re-
presa, vam baixar una mica, pe`ro no vam passar angúnies tot i que
també és cert que ja no vam arribar amb tanta claredat”. Soriano (Je-
sús i Maria) va debutar i avui s’espera poder concretar el fitxatge d’un
jugador de Tercera divisió. Diumenge, no es pot fallar contra el Roda. 

L’Ampolla torna a oferir una bona
imatge però cau a Cambrils

VA DEBUTAR SORIANO (JESÚS I MARIA)

Victòria important del Catalònia que afiança la seua seguretat a la
Santa Creu i que li dóna equilibri a la taula: és vuité.  Toni (4’) i Re-
golf (9’) avançaven als jesusencs i encarrilaven el partit. El Godall,
novament amb moltes baixes, va tenir la única ocasió amb el 2-0
però el porter Fran, amb una gran aturada, va evitar-la. A la repre-
sa, el Cata va gaudir de més ocasions. Arasa, Regolf i Jordi feien
els altres gols. Diumenge, partit amb doble valor a Bonavista. El
club està de dol en record a una persona que fou president i que
sempre va estar entregada al Catalònia: Joan Josep Panisello. 

El Catalònia goleja el Godall i referma la
seua estabilitat, amb 26 punts

ENS HA DEIXAT L’EXPRESIDENT,J. JOSEP PANISELLO 

L’Alcanar visitava Torreforta amb moltes urgències. No guanyava
des d’octubre, o sigui, feia deu jornades que no ho feia. I si no volia
quedar-se despenjat, havia de guanyar a Torreforta. I va fer-ho amb gol
del jugador que té llicència golejadora, el pichichi Adrià que una vega-
da més va decidir. Els canareus, a més, van estar molt ben posats i
van aguantar el zero a la porteria, malgrat que el Torreforta va pressio-
nar i va gaudir de les seues opcions per assolir un empat que, final-
ment, no es va produir. Els canareus afronten una nova final, serà diu-
menge a la Fanecada, contra el Camarles. 

Tres punts vitalicis per a l’Alcanar, a
Torreforta (0-1)

DESPRÉS DE 10 JORNADES SENSE GUANYAR

El Tortosa va empatar a Ulldecona (1-1), en un duel de Premier per la intensitat en què es va jugar. Partit igualat i en què l’empat fou
just. Els locals van sortir amb força però el duel es va anar igualant amb els minuts. El Tortosa va tenir més domini de la pilota però
era el que volia l’Ulldecona que, amb desplaçaments llargs i orientats buscava els seus ‘depredadors’ ofensius: Chimeno i Albert. Els
locals van tenir una opció, amb rematada al pal. Però, de la contra, també va crear-la el Tortosa, amb una immillorale situació de Chi-
llón. Axí estava el partit. Arran d’un llançament de banda, el Tortosa no va defensar bé i Chimeno va guanyar l’esquena. Centrada, re-
buig de Figo i rematada de Yassine (1-0). Posteriorment, l’Ulldecona va intensifcar la seua pressió i el Tortosa disposava de l’esferic
però no amb molta profunditat. La intensitat dels locals impedia tenir-la. Malgrat això, arran d’una falta, rebuig i gol de Raül a boca de
canó. Empat. A la represa, en els primers 25 minuts, l’Ulldecona va pressionar molt amunt i va fer diverses arribades. El partit es va
anar fracturant i, tot i no ser brillant, fou extraordinari per la incertesa i l’emoció. També per la intensitat en què van jugar els dos equips.
En els darrers 15 minuts, l’Ulldecona va acusar l’esforç i es va defensar més enrera. El Tortosa va gaudir de tres situacions per a po-
der marcar, però no va fer-ho i l’empat fou definitiu. L’Ulldecona, és sisé, segueix creixent mentre que el Tortosa es va deixar el liderat
en un camp que, com s’esperava, li fou molt complicat. Els roigiblancs, fora de casa, han d’intentar mastegar més les jugades i poder
habilitar, d’aquesta forma, a Chillon i Arnau que, davant de defenses de molta força física, pateixen molt si no intervenen amb un joc
menys directe. El Tortosa té dues finals seguides: contra el Valls, tercer (si se li sumen els punts de Gandesa), i posteriorment a Cam-
brils, actual lider, amb els mateixos punts. Els cambrilencs visiten diumenge Gandesa. Una prova. El Valls cal dir que, a més de tenir
al Killer Ferri, fa 8 jornades seguides que guanya. I 11 que no perd. Per l’Ulldecona, Isaac és baixa i torna a la Sénia. 

Tortosa-Valls: partit de 6 punts
L’EMPAT A ULLDECONA FA QUE ELS ROIGIBLANCS COMPARTEIXEN LIDERAT. DIUMENGE REBEN EL TERCER (17H). CADA SOCI PODRÀ ENTRAR UNA PERSONA AMB ELL A L’ESTADI

El R. Bítem buscava el punt
d’inflexió a la seua delicada
situació, al camp d’un rival di-
recte a hores d’ara: la Canon-
ja. Però no el va trobar i es va
repetir la història d’altres jor-
nades. Nova derrota i ja en
són nou seguides.
Amb el triomf, la Canonja

suma el tercer consecutiu i té
vida per lluitar per una per-
manència que fa un mes sem-
blava una misió impossible.
Segons el tècnic, Nacho Pé-
rez, “el partit va ser una cò-

pia d’altres que hem disputat
en aquestes nou jornades.
L’actitud fou bona, vam con-
trolar-lo en diverses fases i
vam tenir ocasions. Però, en
la mateixa dinàmica, no les
vam aprofitar i el rival, en can-
vi, sí que va fer-ho en les con-
cessions que nosaltres vam
cometre”. El túnel no veu la
llum i el R Bítem que ja està
en zona de descens directe.
La preocupació és important
perquè la situació és greu,
amb tants partits sense pun-

tuar. Nacho segueix assumint
la seua part part de respon-
sabilitat i també, ara sí, es fi-
xa un termini: el proper partit.
“Es treballa bé i dins del

vestidor hi ha unió i implica-
ció. He arribat a veure juga-
dors plorant d’impotència. Es
gestionen bé les emocions,
amb una lluita en la mateixa
direcció pensant que ens en
sortirem i que ho hem de fer
entre tots. Però està clar
també que si diumenge no es
guanya contra el Torreforta,

un altre partit clau, jo mateix
pendré una decisió com a en-
trenador pensant en què una
dinàmica així és insostenible i
que s’ha de fer alguna cosa
pensant també en el bé del
club i que un canvi a la ban-
queta potser un revulsiu”. Per
tant, més que tres punts en
joc, diumenge a Bítem. 

NOVENA DERROTA SEGUIDA DE L’EQUIP DE NACHO PÉREZ, A LA CANONJA

Una acció del derbi de diumenge passat, entre l’Ulldecona i el Tortosa.
CANAL TE

El Gandesa farà un altre recurs
Divendres de la setmana

passada es coneixia la notícia
que el Tribuna Català de l’Es-
port donava els punts al Valls
del partit de la primera jornada
del campionat, del mes de se-
tembre, quan els vallencs van
vèncer per 0-3, al camp gan-
desà. Per alineació indeguda,
“fins a vuit jugadors no estaven
donats d’alta”, recorda José
Lorenzo Diego, president del
Gandesa, el club de la capital
de la Terra Alta va impugnar el
partit. I el comitè de competi-
ció li va donar la raó i el Gande-
sa va sumar tres punts per
aquest motiu. “Dimarts se-

güent, encara no estaven do-
nats d’alta i, per tant, la regla-
mentació és per tots igual. Si
nosaltres ens preocupem per
començar el campionat com-
plint amb l’obligació, penso que
ho hem de fer tots”.
La sorpresa va arribar diven-

dres, just dos dies abans del
primer partit de la segona volta
en el que, lògicament, el Gan-
desa visitava el Valls. “Nosal-
tres no havíem rebut cap co-
municat oficial i la notícia ja es
publicava en un mitjà de comu-
nicació de Valls, el qual cal
aclarir que fa la seua feina i que
entenem que ho publiqui si ja té

certesa de que la notícia exis-
teix. Però la pregunta que ens
fem és: ¿com potser possible
que hi hagi aquesta filtració i
que nosaltres ens assabentem
oficialment dimarts d’aquesta
setmana, cinc dies després?.
Dóna que pensar que algú que
ho sabia ho ha comunicat a
una part interessada amb ante-
lació, sense que s’hagi fet ofi-
cial per l’altra”. Diego lamenta
que “el Tribunal Català de l’Es-
port  parla d’un defecte de for-
ma dient que es van enviar des
de Valls uns correus a la Fede-
ració per comunicar les altes
dels jugadors. Però, ¿com pot-

ser ,si en dimarts, després del
partit, com he dit, encara no
estaven donats d’alta?. Això no
és normal”. El president gan-
desà, que creu que “hi ha polí-
tica darrera de tot això”, ja ha
advertit que el club recorrerà al
Tribunal Superior de Justícia
Catalana per presentar un altre
recurs i reclamar novament els
punts. Tres punts ara impor-
tants i que poden ser-ho en la
lluita per les primeres places.
Del partit a Valls, dir que el Gan-
desa va perdre (3-1) en un duel
obert en què va tenir opcions
però que va decidir Ferri amb
dos gols a la represa. 

EL CONJUNT TERRALTÍ VA REBRE DIMARTS EL COMUNICAT DEL TCE, QUE TORNA ELS PUNTS AL VALLS
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L’opinió de Joaquin Celma. EL MINUT 91

Al futbol existeixen els miracles. L'Eibar porta dues temporades fent miracles a la Primera divisió i en
aquesta campanya gairebé està salvat. El Leicester, a Anglaterra, líder davant tots els poderosos equip
anglesos. Aquí a en aquesta comarca també tenim equips que fan miracles, aquest és el cas del Batea,
club que estava fa quatre temporades a 4a. catalana i en les dues últimes campanyes a la tercera ha fet
llocs honorífics, 3 i 6. Avui són líders, no sé si pujaran però donaran guerra fins a la última jornada. ¿On
està l'èxit d'aquest equip que amb una població de 2.000 habitants estan fent història i que tenen en la
seva plantilla 12 jugadors del seu poble? Que aprenguin Amposta, Rapitenca, Jesús i Maria, Tortosa i com-
panyia. Com tot a la vida l'èxit depèn molt del bon ambient que hi hagi en un vestidor, aquest és el primer
èxit d'aquest equip, encertar en les persones. També ho és la fidelitat del projecte, la confiança dels juga-
dors, el tenir un gran mister com Àlex Curto que està fent un gran treball amb uns entrenaments de gran
nivell i amb detalls tàctics que han donat resultat com el canvi de posició del seu crac Agus perquè mar-
qués mes gols. En porta 36 i ja ha batut la marca de l’any passat i només portem 18 jornades. Ha realit-
zat el 60% dels gols d'aquest equip. ¿On és l'èxit d'aquest jugador? Què menja espinacs? Què no té núvia
i només es dedica a ficar i ficar...la pilota?. No ho sé, però aquest noi mereix ser jugador de 2a catalana.
¿Serà campió el Batea? De moment és lider, és molt regular, tres partits perduts, dos per la mínima i un
mal dia a Mora la Nova 5-1. Següents quatre jornades, quatre plats forts. S'enfronta al Perelló, Flix, Roque-
tenc i Corbera. Es veurà en aquestes quatre trobades, si les guanya serà campió. Però gairebé amb tota
seguretat els puc dir que en perdran 2. La lliga d'aquesta tercera catalana, com ja ve passant aquestes
últimes temporades, hi ha emoció en les primeres places. Recordem que la passada, faltant quatre jorna-
des, set equips només estaven separats per sis punts. En aquesta serà més del mateix. I queda molt per
decidir.
El fet de ser líder dóna vèrtig. Pressió. Sinó que li preguntin a l’Ametlla i el Roquetenc, que van perdre

el liderat. ¿El perdrà el Batea? Jo crec que si, encara que no ha viscut dinàmica negativa en les 18 jorna-
des i es possible que la pugui tenir, com tots. No és un equip perfecte. La resposta de si serà campió o
no el Batea, la diré en molt poques jornades. Però apuntin aquests dos noms a la llista: Flix i Roquetenc,
ells també són dos candidats seriosos, juntament amb Batea i un Ametlla i un S. Bàrbara molt irregulars
i un Corbera que és l’equip més en forma i estarà en la lluita. Només hi ha una manera de que el Batea
no sigui campió...que li busquin una núvia a Agustí...i que el pugui despistar...
Per acabar aquest article els explicaré un fet que no està provat però que hi ha molts rumors que així

és. Jo tinc dues pàtries, Espanya i Mèxic, d’on és la meua esposa. Allí tinc la meva segona residència. En
aquest pais un polític va enviudar i el president de Televisa el va acompanyar el sentiment i per calmar el
seu dolor li va traure un catàleg de les millors actrius d'aquest país: "tria una", li va dir. La que va triar es-
tava casada i feliç, amb fills. Es va separar. Avui aquesta actriu es comenta que és la dona de president
del govern mexicà. Va deixar el seu marit, no perquè no el volia, això és una altra història per no dormir
que no explicaré. Comento això, amb ironia i bon humor i aixi vull que s’interpreti, perquè crec que tots els
equip de Tercera catalana que volen ascendir haurien de fer una petita aportació...no és cara... li porten
una catàleg de russes a Agus, perquè triï la que vulgui. El cost no és molt alt només el  viatge d’anada i
tornada, segur que se’n quedarà una d’1,70 i així ja no marcarà més gols...És una idea...i és que jo crec
que només així es pot parar al Batea i a Agus...
La meva aposta a data d'avui és que el Batea té un 60% de possibilitats de ser campió, la resta depèn

de la sort i d’Agus.
PRIMERA CATALANA - TEIXIDÓ TORNA A LA CÀRREGA. RAPITENCA I AMPOSTA SENSE DE-

SENGANXAR. Amb el nou míster, Beto, l'Amposta en quatre sortides, tres derrotes i només una victòria,
a Jesús i Maria. Potser es salvi l'Amposta, però patiran fins a la ultima jornada sinó canvien l'actitud alguns
jugadors. Què li passa a la Rapitenca? Últimes quatre sortides zero gols. Se’n va anar Guiu i es nota, no-
més sis punts dels 21 possibles, últimes 7 jornades. Jesús i Maria va despertar: tres gols i quatre pals.
Teixidó, que entrenant és un home feliç, va golejar al seu exequip.
SEGONA CATALANA - FOC PER DALT, FOC PER BAIX. S'està posant emocionant aquesta lliga per

dalt i per baix. Fa dues setmanes que vinc dient que aquest Tortosa no està fi. Va perdre a Gandesa, con-
tra la Cava va guanyar in extremis i aquesta jornada, l’Ulldecona se li va pujar a les barbes. I diumenge re-
ben el Valls de Lopez: “anem a guanyar a Tortosa", em diu. Aquest equip, amb els tres punts del Gande-
sa que li van donar en els despatxos, més la gran ratxa que porta: tretze partits invicte i vuit jornades
guanyant, s'ha col·locat en tercera posició i això que va començar la lliga molt malament. Ull amb aquest
Valls que va a per totes. Gandesa, es va trencar la dinàmica positiva; dues setmanes perdent però la me-
ta ja està complerta: mantenir l'equip i tenir aspiracions de quedar el més amunt possible. I les té. Dues
jornades seguides que l’Ampolla ha perdut però ha donat una gran imatge, a Valls i aquesta setmana a
Cambrils. Segueix sent un fortí el camp del Catalònia, en els nou partits disputats al seu feu només una
derrota. Si segueix aquesta tònica està salvat. Quan un equip porta nou jornades perdent tots els partits
alguna cosa falla. Aquest és el cas del Remolins-Bítem, va perdre davant de la Canonja, equip que s’ho ju-
gava tot. Vaig dir que la Canonja podria sortir del pou i així ha estat: tres jornades guanyant i amb dos par-
tits importants per seguir la inèrcia positiva en les següents jornades. Si el descens estava complicat per
als equip ebrencs, la Canonja ho complica més per la seua reacció. Des d'octubre que no guanyava l’Al-
canar; era necessària una victòria. Següents tres jornades, plats forts: Camarles, La Cava i Remolins- Bi-
tem. Partidàs a Camarles que guanyava 2- 0. I va remuntar La Cava, que tenia diverses baixes. Final frenè-
tic: quatre gols en 8 minuts. El canvi de mister no va servir pel resultat però a l'equip se'l va veure amb un
altre aire. 
La mala notícia de cada setmana: 5 ebrencs implicats en els descensos i 4 segur que baixaran.
TERCERA CATALANA. AVUI DESCENDIREN SIS EQUIPS. Ull a la dada: si avui acabés la lliga, sis

equips descendirien a 4a catalana: La Sénia, Horta, Ascó, Deltebre, Campredó i Ginestar. Així està  el
compte: dos equips de 4 catalana pugen, més 5 descensos d’equips ebrencs de 2 catalana sumen set,
s’ha de restar el campió que puja, queden sis. No compto el que promociona (de pujar, també restaria).
Però això és una loteria. 
De l’actualitat, dir que tots els que agafen el liderat es posen nerviosos, li va passar a l’Ametlla i ara al

Qui pararà aquest Batea?

Roquetenc, que porta dues jornades sense guanyar, però amb una reguralitat bestial, amb només 2 par-
tits perduts. Aquesta jornada va empatar davant d'un Aldeana que segueix en les seves hores baixes, no-
més una victòria en les últimes cinc jornades. ¿Què li passa al Santa Bàrbara? En dues jornades ha encai-
xat 10 gols. Potser és falta de concentració. Ull amb aquest Flix que va com una moto, al minut 23 ja
guanyava 3-0. Té la promoció a l’abast si segueix aquesta ratxa. Nou jornades sense perdre i el seu vesti-
dor és una pinya. Donarà molta guerra aquest equip, tenen moltes ganes i amb gairebé tots els partits fent
de ‘local’. L’Ametlla es torna a ficar en la lliga amb la victòria contundent a Jesús i Maria i dels sis gols, qua-
tre els van marcar jugadors que encara no havien mullat. Es va trencar la ratxa de l’Olimpic que va trencar
la imbatilidad després de catorze jornades, perdent davant d'un gran líder: el Batea. Segueix el via crucis
de l’Ascó: deu jornades sense guanyar i és el tercer candidat al descens juntament amb Ginestar i Cam-
predó. I el dubte: la quarta plaça per al Deltebre i Horta que aquesta setmana van perdre. Vallès ha estat
destituït com a tècnic i arriba Pedro Garcia al Deltebre. Perelló va guanyar i va convèncer. A casa, els afi-
cionats gaudeixen, últims quatre partits al seu feu: nou gols a Ginestar, cinc a la Sénia, dos a l'Horta i aques-
ta setmana sis gols. Vilalba segueix en la seva marxa ascendent i en les darreres nou jornades només una
derrota. La Sénia molt de futbol i poca definició a Corbera, equip aquest amb molt d'ofici i que està en el
millor moment amb sis victòries seguides. 
CINC FITXATGES A LA RAPITENCA I ÀNGEL, A L’ULL-

DECONA. Àlex Forés, Sergi José  i molt aviat Cristian Ventura
i a prova un jugador que procedeix de la Segona B. A més, pot-
ser alta un jugador de 2a Catalana. I tal com vaig avançar, el da-
vanter Àngel ha anat a l’Ulldecona. Quina davantera! I farà tàn-
dem amb el seu amic Chimeno. Déu n’hi do! (imatge de la foto). 

TERCERA CATALANA

Sisena victòria seguida d’un
Corbera que ja és 5è.
Impressionant la reacció de l’e-
quip d’un Jordi Roca que, una tem-
porada més, ha sabut buscar els
recursos per a fer una gran tem-
porada, tot i els problemes del pri-
mer tram de la lliga. Diumenge,
els corberans van tenir moltes difi-
cultats davant de la Sénia, equip
amb el que va debutar Kevin a la
porteria, i que va estar ben plan-
tat, amb opcions.Partit intens i
que es va decidir amb gol de
Gordo (77’), quan amb l’1-1 esta-
va obert. Roger havia fet l’1-0, i ja
en suma 22. 

El Flix (17 punts de 21) fa nou jor-
nades que no perd. Empeny en
força per recordar la temporada
passada, quan va fer una segona
volta de somni. Porta camí.
Dissabte va guanyar l’Horta en
un partit que es va decidir a la
primera meitat, amb el 4-0.
L’Horta, que no va sortir ben
posat, no va estar d’acord amb
decisions arbitrals malgrat que
tampoc va poder reaccionar
davant d’un Flix molt intens. 

FLIX-HORTA 4-1

Partit molt important pels dos
equips. I que va ser tens, amb
massa tensió. L’Aldeana va fer el
0-1, Àlex Alegre de falta, i va tro-
bar-se millor fins el minut 30,
quan va arribar el penal. Les pro-
testes visitants van fer sortir del
partit a l’Aldeana que va rebre un
altre gol, obra de Marc Prades,
abans del descans. A la  represa,
en posició dubtosa, Michael va
fer el 3-1. Més nervis i més pro-
testes. Tothom protestava. Un
penal va ser el 3-2. El Roquetenc
va tenir dubtes i l’Aldeana, ja més
posada en la feina, va empatar
amb gran gol de Robert. 3-3, ner-
vis i final lamentable amb tangana
múltiple inclosa. 

El líder Batea va passar per sobre
de l’Olimpic, a la represa, quan va
ser letal. D’aquesta forma, es tren-
ca la ratxa local de 14 jornades. El
partit al primer temps va ser anive-
llat però l’efectivitat del Killer Agustí
va decidir amb el 0-2. L’Olímpic va
poder entrar en el partit però no va
aconseguir-ho. Enric va marcar el
0-3 i, tot i el gol de Pau i que
l’Olímpic va insistir i va poder fer el
2-3, Vilanova va sentenciar amb l’1-
4 i va acabar de trencar el duel.
Agusti va fer l’1-5, un altre hat-tric
(36 gols porta). Increïble. 1-6, victò-
ria explosiva del líder. Cop d’efecte.

La setmana passada parlàvem de
crisi al Perelló per haver perdut
també a casa, on era regular.
Diumenge va aparcar la crisi gole-
jant a l’Ascó, en el millor partit.
Magí (p) i Robles van obrir el mar-
cado i, tot i el gol del pichichi
Adrià, de l’Ascó, a la represa,
Magí, destacat i més incisiu, va
fer el 3-1. El debutant Pedrosa va
marcar el 4-1 que ja va sentenciar.

PERELLÓ-ASCÓ 6-2

El Campredó va sorpendre un S.
Bàrbara apàtic al primer temps.
Els locals van estar millor arribant
al descans amb el 3-1. Saül, gole-
jador, feia el 3-2 a la represa però
el pichichi local, Paquito, reflectia
la bona feina del seu equip amb el
4-2. Un penal i expulsió va ser el
4-3 i el Santa, amb gol de Santi,
va salvar els mobles al 90’. Els
planers van reclamar un gol anulat
al final. Els locals van acabar en 9.

CAMPREDÓ-S BÀRBARA 4-4

El Deltebre no pot sortir-se’n. Per
això, la junta va pendre la decisió
de destituir a Jordi Vallès. ‘Es la
dinàmica la que ens fa pendre una
decisió, valorant la feina de Vallès
que ha sabut entendre-ho per la
situació de l’equip’. El Móra, a la
represa, va decidir amb dos
penals, que foren molts clars pels
visitants i rigorosos pels locals.

L’Ametlla tenia un examen, després
de tres derrotes. I va oferir una
altra imatge, golejant a l’Aube, on el
filial partidalenc s’havia mostrat
ferm fins ara. Amb l’1-1, el poten-
cial d’Héctor, el Roberto Carlos
calero, va decidir amb dues faltes
(una des de 30 m) i un penal. El 2-
4, de penal, no va frenar a
l’Ametlla, molt efectiva i que va
ampliar amb gols de Sergi i Pepe. 

El  Vilalba porta només una derrota en
nou jornades i ara acumula quatre
victòries seguides. El Ginestar va ven-
dre cara la derrota, malgrat el mal
inici. Els locals es van avançar amb el
2-0 (Joan i Yelti) però es van acomodar
i el gol d’Aleix va obrir una segona mei-
tat en què el Ginestar va poder empa-
tar. El Vilalba va sofrir i va aber fer-ho
sentenciant al final amb gol de Yelti.
Esteban va debutar com a tècnic local. 

El Perelló reacciona Sorpresa i tensió El Flix té força

ROQUETENC-ALDEANA 3-3

Massa nervis
OLIMPIC-BATEA 1-6

Un líder explosiu

CORBERA-LA SÉNIA 2-1

El Corbera no té limit

DELTEBRE-M NOVA 0-2

Derrota i relleu

J I MARIA-AMETLLA 2-6

Hèctor recupera la Cala

VILALBA-GINESTAR 3-1

El Vilalba ja és sisè

-Pedro Garcia és el nou tècnic
del Deltebre.

-Pedrosa (J. i Maria) va 
debutar amb el Perelló. Àlex
Gonzalez, exCatllar i segon

d’Àngel Garcia al Jesús i Maria,
també fitxa amb el Perelló.
-Jornada amb tensió i amb
partits com el Roquetenc-

Aldeana, disputat a Bítem, amb
nervis i tangana per acabar.
També tensió al final del

Campredó-S. Bàrbara, en un
partit en què els locals van aca-

bar en 9 i molestos pels ‘8
minuts de temps afegit’. 

QUARTA CATALANA

El líder Pinell, únic equip del nostre futbol que encara no ha perdut, va
guanyar l’Amposta (2-0) i segueix la seua lliga particular, camí del tí-
tol. La segona plaça està del tot oberta, amb la derrota de la Galera
a Roquetes i l’empat del Catalònia contra el Tivenys. L’Arnes és qui l’o-
cupa actualment. Una fita històrica per al club de la Terra Alta. I aten-
ció a la propera jornada, en aquesta lluita per la segona plaça: la Ga-
lera, diumenge 12 hores, rebrà el Catalònia mentre que demà
dissabte (18.45h), en festes, el Bot, també amb moltes opcions si
guanya, s’enfronta a l’Arnes. Quin derbi!. 

Jornada amb enfrontaments directes
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GOLEJADORS

LA REGULARITAT DELS NOSTRES EQUIPS: AVUI  PRIMERA CATALANA I TERCERA (2)

JOAQUIN CELMA

Top secret
*Si es vol salvar l'Amposta haurà de fitxar i molt aviat. I ho vaig dir ja fa tres mesos, però no sé si el
pressuposts ho permet.
*Primer partit de la lliga: Gandesa-Valls 0-3. L'equip local va impugnar-lo, per alineació indeguda de ju-
gadors visitants. La federació li va donar la raó al Gandesa. Ara comença la segona volta i quina casua-
litat s'enfronten Valls i Gandesa altra vegada, i el Tribunal Català de l’Esport li dóna els tres punts al Valls,
del primer partit. ¿No veuen molta casualitat? Qui forma i qui decideix al Tribunal? ¿No és la Federació la
que governa?. Jo sé perquè el Valls ha aconseguit els tres punts però no puc demostrar-ho al 100%.
*El jugador Kevin, del Godall, volia tornar a La Sénia. Per rebre la baixa, van arribar a un acord: el por-
ter senienc ha hagut de rascar-se la butxaca i va haver de pagar uns diners a la directiva del Godall per
a tenir la baixa. Diumenge va debutar a Corbera.

Pulsacions de la jornada
*Jo vaig dir que el Tortosa serà campió, però si entren els nervis, la situació pot canviar. 
*Aquí es pesquen jugadors ràpidament. El Jesús i Maria té dues baixes. El Perelló va fitxar a Pe-
drosa i l’Ampolla a Soriano.
*A l’Ulldecona, un jugador podria deixar aquest equip i seguir l'estel.la de Santi i d'Oriol.
*El nou entrenador del Vilalba, Esteban, també exerceix d'àrbitre a la zona d'Aragó.
*La baixes del Jesús i Maria: Pedrosa, Soriano, Arturo i Cornejo que ha fitxat pel Torreforta.
*A Camarles poden haver-hi fitxatges en defensa i al Remolins-Bítem hi hauran tres altes.
*No ha tingut sort Àngel amb Nando; a Tortosa no el va voler i llavors va marxar al Remolins-Bí-
tem on va triomfar. Potser Nando no ha donat una segona oportunitat a aquest davanter que, amb
només set partits jugats de titular, és el màxim artiller de l’equip juntament amb ‘Peke’. Ara se'n
va a l’Ulldecona, juntament amb Chimeno, quin parell de cracs!. Àngel era pretès també pel Re-
molins-Bítem.
*Ull amb les compensacions de la 2a B. Tres equips catalans poden descendir i això podria su-
posar més descensos de 1a Catalana de Tarragona i, a la vegada, 8 de 2a, catalana.
*Les defenses del Santa Bàrbara i del Camarles semblen unes bones samaritanes, pels gols que
reben.
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DE LA JORNADA: 
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Radiografia del futbol ebrenc
L’EQUIP DE LA SETMANA: CF CORBERA

Res ha canviat en aquest equip. Tot i
els alts-i-baixos, s'ha col·locat una altra
vegada en els llocs capdavanters, i cal
recordar que fa quatre campanyes
estava a Quarta catalana. Les dues
anteriors va acabar sisè i aquesta,
Jordi Roca i els seus jugadors, volen
seguir fent història. A l'octubre va per-
dre quatre partits consecutius; des de
llavors aquest equip ha donat un gir de
180º graus i fa sis jornades que guan-
ya.

JUGADOR

Becerra (Amp)
Cuenca (JiMa)
Callarisa (Amp)
Taranilla (JiM)
Gallego (JiM)
Guiu (Rap)
Eric (Catllar)
Gustavo (Amp)
Àngel (Rap)
Genís (Torrede.)
Peke (Rap)
Dominguez (Vila)
Adrian (Vila)
Pau (Catllar)
Manu (Torrede,)

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)
Regolf (Catal.)
Garrido (Cambr.)
Ferran (la Cava)
Raül (Cambrils)
Edgar (Cambrils)
Dani (Hospitalet)
Robert (Ampolla)
Abde (Riera)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

2A CATALANA
Nº

19
16
15
14
12
11
10
10
9
8
8
8
7
7
7

GOLS JUGADOR

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

3A CATALANA
Nº

36
22
16
15
15
11
11
10
10
10
10
9
9
9
8

GOLS

JUGADOR

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

38
36
29
26
21
21
20
16
13
11
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

UD JESÚS I M.
Nº P.

3
1
6
6

5

2

G. JUGADOR

Manolo Puig
Peke
Òscar Rodriguez
Xavi Anell
Andreu Guiu
Oriol Vallespí
Josué Andreu
Sam Garcia
Moha 
Raul Istoc
David Vilanova

36
34
31
29
28
23
15
15
14
10
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

UE RAPITENCA
Nº P.

2
4
2
2
5

3

G.

JUGADOR

John
Marto
Esteban 
Abdul
Miquel Roch
Albert Arrufat
Bernabé
Alberto Solé
Mustapha
Joel Garriga
Yelti

47
40
28
22
22
20
18
15
13
9
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF VILALBA
Nº P.

10

3
3

5
1

8

G.

JUGADOR

Gerard Estrella
Ramon Ibañez
Ruben Peinado
Pol
Lluïs Albiol
Ramon Centelles
Xavi Pomada
Xescu
Quim Bonet
Miquel Fonollosa
Ferran Ventaja

60
28
28
24
20
19
15
15
12
10
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF LA SÉNIA
Nº P.

11
3

1

2
3
1
1
5

G. JUGADOR

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

61
51
38
19
17
13
10
10
9
8
8

C AT M NOVA
P.

6
15
2
2

2

1

G.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Nº

JUGADOR

Sergi Vila
Pau Muñoz
Dani Calvo
Jaume Soriano
Johan Pérez
Joaquin Vila
Ernest Rosell
Moya
Ignasi Vernet
David Ferré
Aitor Giné

51
49
33
31
31
26
19
10
7
5
3

OLIMPIC
P.

11
4
1
5
3

1

7
2
1

G.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Nº

JUGADOR

Corbera

Pinell

Batea

Flix

Arnes

Roquetenc

S Bàrbara

Vilalba

Tortosa

J i Maria B

la Cava

S Jaume

Catalònia

la Galera

Bot

Ebre Escola

J i Maria

Ulldecona

Olimpic

Gandesa

Perelló

*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

18

16

16

14

14

13

13

13

13

12

12

11

11

10

10

10

10

9

9

9

9

P JUGADOR

Amposta B

Aldeana

Roquetenc

Tivenys

l’Ametlla

Móra Nova

Amposta

la Sénia

Rapitenca

Horta

Catalònia B

Camarles

Alcanar

Camarles B

Deltebre

Ampolla

Godall

Benissanet

Ascó B

Xerta

Campredó

Ginestar

Rem.-Bítem

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

8

7

7

7

7

7

6

6

6

6

5

5

5

5

4

3

2

1

1

1

1

0

0

P

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

57
35
31
27
21
15
13
13
12
11
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CE PERELLÓ
Nº P. G. JUGADORJUGADOR

Cristian Diaz
Marc Alegre
Marc Prades
Maikel
Ivan Arasa
Aleix Chavarria
Ivan Martin
Alfons Povill
Carlos Gilabert
Marc Curto
Victor Bertomeu

33
27
27
22
17
16
16
14
14
12
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CD ROQUETENC
Nº P.

4
1
5
2
9
1

3
2
2

5
11
1
4
6
1
4
2
1

G.

JUGADOR

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

35
30
30
25
24
22
16
14
14
11
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF AMPOSTA
Nº P.

6
3
10

4
2

1

G.

JUGADOR

De la Torre
Gerard Curto
Toni Calafat
Saul
Roda
Andreu
Pio
Toni Domingo
Santi
Edgar
Lluís Domènech

49
41
20
18
17
14
12
12
11
8
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF S BÀRBARA
Nº P.

16
5
8
6
2

1
7

G.

Teixidó
J i Maria

Marc Vilabrú
Ametlla

Cuenca
J i Maria

David Ramírez
La Cava

Héctor
Ametlla

Yelti
Vilalba

Robert López
Aldeana

Ahmed
Corbera
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PRÒXIMA JORNADA
dissabte  

Tivenys-Benissanet (15.45h)

Bot-Arnes (18.45h)

diumenge 

la Galera-Catalònia (12 h)

Xerta-Pinell (16h)

Amposta-Roquetenc (16h)

Ebre E-Camarles (16.30 h)

Sant Jaume, descansa

RESULTATS

14a jornada 4a catalana 

Roquetenc-la Galera   3-2

S Jaume-Ebre E    4-0

Catalònia-Tivenys  1-1

Camarles-Xerta 5-1

Pinell-Amposta 2-0

Benissanet-Arnes 0-3

Bot descansava

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF  GC   P

1. Pinell 30 5 35

2. Arnes 30 18 27

3. la Galera 34 19 25

4. Catalònia 31 17 24

5. S Jaume 24 22 21

6. Bot 35 27 20

7. Roquetenc 26 23 19

8. Amposta 15 17 18

9. Ebre E 23 26 16

10. Tivenys 27 32 15

11. Camarles 24 34 11

12. Xerta 15 44 5

13. Benissanet 9 39 2

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 

Porqueres-Molins

Pardinyes-Tortosa E (diu 12h)

Sabadell-Santpedor

At Prat-C Clar

S Eugenia-Guineueta

Fontsanta-PB Lloret

F Júpiter-S Andreu

S Gabriel-S Pere

RESULTATS

15a jornada 

Santpedor-S Eugenia    1-0

Tortosa E-Porqueres   3-2

Molins-F Júpiter     9-0

S Andreu-At Prat   3-4

E Guineueta-S Gabriel    2-0

S Pere-Fontsanta    3-1

PB Lloret-Pardinyes   4-5

C Clar-Sabadell        1-4

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Sabadell 48 8 41

2. S Pere 60 18 40

3. S Gabriel 53 17 39

4. Molins 50 15 37

5. At Prat 50 22 29

6. Tortosa E 40 36 29

7. Pardinyes 34 36 23

8. Porqueres 46 36 22

9. Fontsanta 29 31 22

10. Guineueta 30 34 22

11. Camp Clar 41 43 20

12. S Andreu 27 38 15

13. S Eugenia 20 48 10

14. Santpedor 17 57 10

15. F Júpiter 21 73 5

16. PB Lloret 27 81 4

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA 

la Cava-Rem. Bítem

Tortosa E-Olimpic

S Jaume-J i Maria

Horta-S Bàrbara

Alcanar-Alcanar B

Aldeana-Ginestar

Ulldecona-Gandesa

RESULTATS 

13a jornada

Tortosa E-J i Maria    4-0

Aldeana-S Bàrbara    2-1

Ginestar-Alcanar   0-6

S Jaume-Gandesa    0-6

Ulldecona-Alcanar   0-4

la Cava-Olimpic    11-2

Horta-Rem Bítem        sus

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Alcanar A 109 15   39

2. la Cava 88 22   36

3. S Bàrbara 55 25   28

4. Alcanar 64 26   26

5. Ulldecona 39 38   21

6. Olimpic 43 53   21

7. Tortosa Ebre 43 34   20

8. Horta 30 33   18

9. Aldeana 31 52   14

10. J i Maria 23 58   12

11. Gandesa 32 53   11

12. Rem Bítem 21 44   11

13. Ginestar 23 59     7

14. S Jaume 4 93     0

Femení 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA 

Alcanar-Perelló

Aldeana-J i Maria

Rapitenca-Tortosa

Catalònia-Amposta

la Sénia, descansa

Vinaròs-Roquetenc

Ametlla-Canareu

RESULTATS

11a jornada 

Catalònia, descansava

Tortosa-Aldeana          3-5

J i Maria-Alcanar          2-0

Amposta-Rapitenca      4-0

Canareu-Vinaròs          0-2

la Sénia-Roquetenc      0-4

Perelló-Ametlla            2-2

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC   P

1.Aldeana 52 13     27

2. Vinaròs 29 15     27

3. Amposta 38 14     24

4. Rapitenca 35 19     21

5. Catalònia 32    31     18

6. J i Maria 22 17     18

7. Alcanar 28 24     13

8. Roquetenc 19 19     12

9. Tortosa 27 31     12

10. la Sénia 18 47     10

11. Canareu 6 15      7

12. Perelló 14 30      5

13. Ametlla 8 53 1 

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Ametlla-Vilalba (16.30 h)
Flix-Ascó (Móra d’Ebre 17h)
M Nova-Campredó (18.30h)

diumenge 
Horta-Roquetenc (15.45h)
S Bàrbara-Olimpic (16h)
Batea-Perelló (16h)

la Sénia-J i Maria (16 h)
Ginestar-Deltebre (16h)
Aldeana-Corbera (16.30h)

RESULTATS

18a jornada, Tercera catalana  

Roquetenc-Aldeana 3-3

Campredó-S Bàrbara 4-4

Flix-Horta 4-1

Perelló-Ascó 6-2

Vilalba-Ginestar 3-1

Corbera-la Sénia 2-1

Deltebre-M Nova 0-2

Olimpic-Batea 1-6

J i Maria-Ametlla 2-6

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Batea 18 63 28 39

2. Roquetenc 18 39 19 36

3. Ametlla 18 36 25 35

4. S Bàrbara 18 56 41 33

5. Corbera 18 44 30 33

6. Vilalba 18 33 23 31

7. Aldeana 18 40 33 30

8. Perelló 18 41 27 29

9. Olimpic 18 39 30 28

10. Flix 18 36 28 28

11. M Nova 18 36 32 26

12. J i Maria 18 32 42 25

13. la Sénia 18 28 27 20

14. Horta 18 20 44 16

15. Ascó 18 36 51 16

16. Deltebre 18 29 37 15

17. Ginestar 18 20 66 6

18. Campredó 18 23 68 5

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 
diumenge 

Godall-Canonja (15.45h)
la Cava-Ulldecona (16h)
Gandesa-Cambrils (16h)
Ampolla-Roda Berà (16h)
R Bítem-Torreforta (16h)
Alcanar-Camarles (16h)
Riera-Hospitalet (16.30h)

Tortosa-Valls (17h)
R Bonavista-Catalònia (17h)

RESULTATS

17a jornada, Segona catalana

Cambrils-Ampolla 1-0

Catalònia-Godall 5-0

Canonja-R Bítem 2-0

Torreforta-Alcanar 0-1

Hospitalet-R Bonavista 1-1

Ulldecona-Tortosa 1-1

Camarles-la Cava 4-5

Valls-Gandesa 3-1

Roda Berà-Riera 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Cambrils 18 41 18 40

2. Cambrils 18 54 12 40

3. Gandesa 18 39 18 34

4. Valls 18 34 26 34

5. La Cava 18 38 28 32

6. Ulldecona 18 31 24 31

7. Roda Berà 18 30 30 27

8. Catalònia 18 28 22 26

9. Riera 18 26 25 24

10. Hospitalet 18 23 29 22

11. Camarles 18 27 36 20

12. Alcanar 18 32 39 20

13. Torreforta 18 23 26 20

14. Rem Bítem 18 24 35 19

15. R Bonavista 18 27 33 19

16. Ampolla 18 22 39 17

17. Canonja 18 15 30 15

18. Godall 18 14 58 7 

Segona catalana

Els
resultats
de la

jornada

Tot i no guanyar, l’Ascó va
millorar respecte anteriors
partits, sumant en punt en
la seua visita al camp del

Gavà. 

Millora
PRÒXIMA JORNADA 

Morell-Figueres
Vilafranca-Gavà

Ascó-Masnou (diu 12h)
Muntanyesa-Júpiter
S Andreu-Santfeliuenc

Rubí-Terrassa
Manlleu-Prat

Sabadell-Granollers
Cerdanyola-Palamós
Peralada-Europa

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Prat 22 13 8 1 42 18 47
2. Sabadell 22 12 6 4 35 17 42
3. Muntanyesa 22 11 5 6 27 18 38
4. Vilafranca 22 11 5 6 37 32 38
5. Manlleu 22 11 3 8 26 23 36
6. Júpiter 22 10 4 8 36 35 34
7. Europa 22 8 9 5 32 22 33
8. Granollers 22 9 6 7 33 26 33
9. Gavà 22 7 11 4 27 22 32
10. Terrassa 22 9 2 11 24 41 29
11. Figueres 22 7 7 8 26 21 28
12. Cerdanyola 22 7 6 9 28 27 27
13. S Andreu 21 7 5 9 22 24 26
14. Santfeliuenc 22 6 7 9 26 30 25
15. Ascó 22 6 6 10 20 32 24
16. Palamós 21 5 9 7 27 31 24
17. Rubí 22 5 6 11 20 34 21
18. Morell 22 5 5 12 20 37 20
19. Peralada 22 3 10 9 27 31 19
20. Masnou 22 4 6 12 19 33 18 

Tercera divisió RESULTATS
22a jornada, Tercera divisió

Figueres-Vilafranca 1-2
Gavà-Ascó 1-1
Masnou-Cerdanyola 1-4
Palamós-Muntanyesa 0-0
Júpiter-S Andreu 2-1
Granollers-Rubí 2-1
Prat-Peradala 3-1
Europa-Morell 3-0
Terrassa-Manlleu 1-1
Santfeliuenc-Sabadell 2-1

PRÒXIMA JORNADA 
Lleida-J i Maria (diss 16h)

Torredem.-V Alegre

Castelldefels-Santboià

Catllar-Reddis

Rapitenca-Balaguer (diu 12h)

St Ildefons-Viladecans

Amposta-Vilaseca (diu 12.30h)

Igualada-Terrassa

Suburense-Vilanova

RESULTATS

18a jornada, Primera catalana

Reddis-Igualada 0-0

Terrassa-Suburense 0-1

Santboià-Catllar 5-0

Viladecans-Torredemb. 4-2

V Alegre-Amposta 4-1

Vilaseca-Castelldefels 3-0

J i Maria-Rapitenca 3-0

Balaguer-St Ildefons 4-1

Vilanova-Lleida 1-1

Primera catalana

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

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Balaguer 18 28 17 37

2. Santboià 18 40 15 34

3. Suburense 18 31 23 32

4. Castelldefels 18 38 24 32

5. Igualada 18 28 20 31

6. Vilanova 18 36 21 31

7. Vilaseca 18 26 17 29

8. Lleida 18 26 23 28

9. J i Maria 18 28 21 28

10. V Alegre 18 37 34 27

11. Rapitenca 18 26 27 27

12. Terrassa 18 16 17 25

13. Viladecans 18 26 35 22

14. S Ildefons 18 35 27 22

15. Amposta 18 29 42 19

16. Reddis 18 16 39 12

17. Torredembarra 18 12 39 7

18. Catllar 18 15 52 5 
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By: Joaquin Celma

XX

AVUI: JOAN MANI, JUGADOR JE FLIX

33 «L’afició de Flix és la millor, molt patriòtica i
sempre fa costat a l’equip»

GRAN CAPITÀ DE L’EQUIP DE LA RIBERA

By: Joaquin Celma

És el referent del Flix,
el gran capità.  15
anys al primer equip i
28 jugant a futbol.
Punt d'honor, lliura-
ment i amor al seu
club, és dels pocs
jugadors d'aquestes
terres que sempre ha
jugat al seu poble.
Dilluns va fer 33 anys.  
Pregunta: El Flix ves-
teix com el Bilbao.
Resposta: Si, abans
érem més com ells ja
que el primer equip és
nodria de jugadors del
planter. Ara per desgrà-
cia ja no tenim ni escola
(i, en aquests moments,
ni camp) i hem de fitxar
jugadors de fora, que
cal destacar que sem-
pre són benvinguts.
P: La vostra afició apre-
ta molt?
R: Si, per a mi, és la
millor afició. És molt
nombrosa i patriòtrica i
no té cap inconvenient
en acompanyar a l’equip
a tots els desplaça-
ments, per molt lluny
que sigui. La veritat és
que la nostra afició ens
fa sentir molt arropats. I
més aquesta temporada
que l’estem jugant fora
de casa.  
P: El teu lema de la vida.
R: Viure intensament els
bons moments.
P: Què és la vida?
R: Estimar, ser feliç amb
els teus.
P: Avui en dia, hi ha
moltes parelles que
passen més temps amb
el mòbil que parlant
entre ells. Estàs d’a-
cord?
R: És veritat i és una
pena. I, a més, ara està
molt de moda el ciber-
sexe. ¡Amb el bonic que
és el contacte físic i la
pell d’una dona!
P: Has plorat en un par-
tit de futbol?
R: De crios, quan perdia
un partit contra el Móra
o l’Ascó.   
P: La teua vida va donar
un gir de 180 graus?
R: Sí, fa un any. Em vaig
casar amb la dona de la
meva vida, Abigail, i ara
esperem un nen. Espero
que li agradi el futbol i
que sigui millor que el
seu pare.
P: Li dónes molts
petons a la teva dona?
R: Molts, i cada dia
més. I em surten d'una
forma natural, perquè
me la vull molt.

P: Per què els hòmens
no plorem més?
R: No ho sé. De veg-
ades va bé fer-ho. Però
jo, per exemple, sóc
poc de mostrar els
meus sentiments plo-
rant.
P: Quan guanyeu, els
jugadors us abraceu.
També us feu petonets?
R: Abraçades, moltes.
Però això dels
petonets...no m’agrada
gaire! 
P: Quina posició és la
teua?
R: Anys enrere jugava
més de mitja punta, pel
centre o per l'esquerra i
alguna vegada, per
necessitat de l'equip, de
davanter. I ara jugo de
mig centre, més defen-
siu. Ja ho diuen que l'e-
dat et fa retrocedir posi-
cions...
P: Comences a jugar a
futbol a l'Escola de Flix?
R: Si, vaig començar de
ben petit a l'escola de
futbol de Flix i ja no m'
he mogut d 'aquí. El pri-
mer any de juvenil vaig
debutar amb el primer
equip, quan l'entrenava
Carlos Sanz, una gran
persona i un gran entre-
nador del qual guardo un
gran record per la con-
fiança que em va donar.
Mai l’oblidaré. Jugava
dissabtes amb el juvenil i
diumenges amb el pri-
mer equip. I des de lla-
vors, fins ara. 
P: Has rebut ofertes
d'altres equips?
R: Bé, jo no li diria
ofertes sinó que uns
quants entrenadors, en
moments determinats,
s’han interessat amb mi i
vam parlar-ne per telè-
fon; però jo sempre deia
que si hi havia equip a
Flix ho veia molt compli-
cat de marxar. I així ha
estat sempre.
P: Jugadors de la teu
època?
R: Ferran Rosich, Ruben
Garciapons, Gerard
Ortiga, Jordi Massanella,
Mohe... Tots són més
grans que jo i per
desgràcia ja no juguen,
excepte Porta, Peral i
Carranza, que encara
estan i Mohe que es
recupera.
P: Ets el Gran Capità?
R: Per mi el Gran Capità
és Ruben Garciapons,
un referent per tots. Un
grandíssim jugador,
amic i company que no

ha tingut sort amb els
lesions. Des que s'ho va
deixar, farà sis o set
anys, que he agafat el
relleu i porto el braçalet
del Flix amb orgull.
P: Com és Rius, l’actual
mister?.
R: Sap portar molt bé el
vestidor; té el seu caràc-
ter, és molt bo tàctica-
ment, li diem el Pep
Guardiola perquè ens
clava unes xerrades
molt filosòfiques i inter-
essants de futbol,   és un
orador. Es una persona
de club, també estima
molt Flix. 
P: A més de Rius, un
entrenador amb qui vas
treballar molt agust?.
R: Javi Fernandez, plan-
tejava molt bé les pre-
temporades i els entre-
naments i treia de cada
jugador el màxim. Amb
ell vam fer la promoció
d’ascens contra el
Torreforta amb tota la
plantilla de jugadors del
poble. Amb Javi, cada
dos mesos, fèiem els
entrenaments de les cer-
veses, ens assèiem
mentre preníem unes
cerveses  i parlàvem del
plantejament del partit
següent. Axí teníem
ganes de pilota diumen-
ge. També recordo a
Lizaso, cridava molt en
el dia del partit i era un
entrenador que ens dei-
xava fer als jugadors.
Recordo un altre mister,
Xavi Aguilar, el primer
dia que ens va veure

entrenar, tocant la pilo-
ta, va al·lucinar i va dir a
la directiva que aquell
any, pel que havia vist,
pujaríem...va mancar
poc per baixar... 
P: Com és la teva rela-
ció amb els teus com-
panys?
R: Molt bona, la veritat
que em porto molt bé
amb tots, disposem de
molt bon ambient. I tinc
bona relació amb els
companys d’ara i amb
els que he tingut altres
temporades. Sempre.
P: Amb Lizaso, vau fer
bones temporades.
R: Si, vam pujar de cate-
goria el primer any (de
quarta a tercera). Els
altres, començàvem
molt bé i teniem grans
equips però a finals de
temporada ens desun-
flàvem i quedàvem entre
els cinc primers. Al con-
trari que la temporada
passada amb Rius, vam
començar fatal i gairebé
aconseguim quedar
segons.
P: Com a capità, et por-
tes bé amb els àrbitres?
R: Si parlo bastant amb
ells, de vegades potser
massa; però sempre ho
faig amb respecte. 
P: Has demanat perdó a
cap àrbitre?.
R: Sí, a Moisès Vizcarro
quan me'l vaig trobar
després que em
posessin 10 partits per
un partit que ell ens va
xiular. Ens jugàvem el
descens davant l'Horta i

marquem un gol, ens
xiula fora de joc i vaig
anar i li vaig dir de tot.
Però només li vaig dem-
anar perdó pels insults,
pel demés que li vaig dir,
continuo pensant el
mateix.
P: Dos jugadors amb
qualitat?
R: Yuri i Jaume Esteve,
tots dos companys actu-
als al Flix. Són bonís-
sims.
P: Un company curiós?
R: Andreu Carranza;
igual, pel treball, arriba-
va tard a un partit i es
menjava un entrepà a la
banqueta. Lizaso al·luci-
nava. També feia mal-
abarismes a les porter-
ies. Un gran company.
Un espectacle.  
P: Si un nen se t’acosta
i et demana un consell
per ser futbolista, què li
diries?
R: Que entreni molt, que
aprengui molt dels entre-
nadors i d'altres compa-
nys i que en gaudeixi. 
P: Si haguessis de defi-
nir futbol en una paraula,
quina seria?
R: Vida.
P: Es una droga el fut-
bol?
R: Si, mentre estàs dins,
ho és. És esport, amis-
tat, vivències, vas a un
camp i trobes a compa-
nys en un altre equip...et
saludes, recordes...tot
plegat s’ha de viure per
saber el que significa el
futbol.  
P: A quin jugador et

sembles?
R: Diuen que a Xavi,
però jo crec que en
l’únic en què m’hi sem-
blo és en què vam nèix-
er el mateix dia, el 25 de
gener.
P: De quin equip ets?
R: Del Barça.
P: De quin?
R: Perdó, perdó... del
Flix. 
P: A què fan olor els
vestidors?.
R: A Reflex, hi ha juga-
dors que se’n posen per
tot arreu. 
P: Són importants els
porters?.
R: Són importantíssims,
per això no entenc quan
és diuen les tàctiques,
sempre se’l deixen: 4-4-
2 fan 10. I el porter què?
1-4-4-2, ara si.
P: T’agrada entrenar?
R: Si, molt. Després de
cada entrenament
m'agrada tirar xuts als
porters Jordi o Dani en
solitari, i fer-los-hi la ‘ros-
queta màgica’.
P: El jugador és egoista.
Tu també ho ets?
R: Ho hem de ser, tots
volem ser titulars.
Encara que per ser titu-
lar primer t'ho has de
guanyar entrenant.
P: Quin ritual fas abans
d’un partit?
R: Cap, hi ha alguns
jugadors que abans del
partit es pentinen, es
posen gomines... ei!
però si anem a jugar!
P: Als descansos, hi ha
crits o silenci?
R: Moltes vegades,
quan no va bé el partit,
al descans, tots els juga-
dors es queixen i ens
diem coses. Jo crec que
és millor callar i que l'en-
trenador faci la seva
feina i ho arregli.
P: Un rival dur?
R: Pachan, del Pinell,
era una roca.
P: Fas sexe després
dels partits?
R: De vegades.
P: La vida del futbol està
plena d’anècdotes?
R: Si, moltes. Recordo,
per citar-ne alguna, quan
estava d’entrenador Javi
Fernández. Ell va saber
que jo havia sortit el dia
abans del partit, contra
el Corbera, i em va
seure a la banqueta. I
només començar el par-
tit em va fer escalfar.
Vaig estar tot el partit
escalfant però no vaig
jugar ni un minut!!!. Quan

era infantil i cadet, la
meva iaia i els meus
tiets, Joan i Toni, em
donaven 500 pessetes
per gol entre els tres. El
segon any de cadet vaig
marcar-ne 39...l'any
següent, en juvenils, em
van dir que prou, que no
hi havia més paga...
Una vegada en un partit
de juvenils que jugàvem
a casa i guanyàvem 5-0,
el nostre porter va sortir
del camp a pixar i nosal-
tres no el veiem per
enlloc. Després va
aparèixer com si
res...només són algunes
de les moltes anècdotes
que poden haver-hi.
P: Quants anys et que-
den de futbol?.
R: Fa cinc anys que al
desembre dic que
enguany és l’últim. Però
encara hi jugo. No sé
quants aguantaré...
dependrà de les lesions. 
P: A qui t'agradaria
donar les grà-
cies?.
R: A tots els entrena-
dors, membres de junta,
pares i mares...que van
dedicar gran part del
seu temps a què molts
nens poguèssim apren-
dre i gaudir del futbol a
través de l'escola de fut-
bol de Flix. Això ha fet
que ara encara estéssim
vinculats a aquest
esport tant bonic.
Igualment agraïr a tots
els membres de totes
les juntes que han
aguantat la JE Flix i no
han deixat que desapa-
regui. I, com no, vull
donar les gràcies de tot
cor a la meva família i,
sobre tot, als meus
pares que sempre s'han
dedicat a fer-me feliç
deixant-me gaudir del
que m'agrada i ajudant-
me a que ho pogues fer:
jugar a futbol. I perquè
sempre m’han donat el
màxim suport en tot. 

PROPER: 

JOTA



DIVENDRES 29
DE GENER
DE 201620

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
ESPORTS

«»

Aquest darrer cap de setma-
na, 23 i 24 de gener, s´ha
celebrat a Amposta la 2ona
edició de la regata bandera
catalana, una regata de pro-
moció i la preparatòria pel
campionat d´Espanya de llar-
ga distància. Segons nota del
Club Rem Tortosa, “va haver-
hi la presència de 8 clubs
catalans i una nombrosa
assistència d´aficionats i fami-
liars. La 2ona edició de la
Bandera Catalana dóna  al nostre club els següents resultats:
1a posició a  8+ABM amb Pau Vela, Âlex Sigurbghönson, Ismael Rifi,Ruben Garcia, Dani
Sigurbghönson, Petrisor Toader, Oscar Guillen i Lluís Blasco.
1a posició  a 8+ABF amb Natalia Arasa, Veronica Garcia, Anna Kayser, Mireia Llambrich, Gemma
Pellisa, Joana Escurriola, Meritxell Alonso i Paula Cid.
2a posició de 8+Promoció Fèmina amb Júlia Gomez, Vlada Faina, Clara Andreu, Andrea , Núria
Carbo, Alba Arasa, Sara Estevez i Júlia Blasco.
I 3a posició de 8+ promoció masculí amb Quim Gas, Jon Castillo, David Robres, Arnau Domini,
Daniel Panisello, Àlex Vizcarro, Miquel Pellisa i Aleix Llobet”.

Cap de setmana de rem a Amposta
REGATA BANDERA CATALANALES VINYES DEL CONVENT CB CANTAIRES TORTOSA. (65-73)

El sènior masculí rebia al Barberà, partit que tenien aplaçat. Els roquetencs, no van poder superar al
segon classificat de la competició perdent per 0-3. El juvenil i cadet femení, van rebre al C.V.Sant
Martí. El juvenil va perdre per 0-3 (22-25, 23-25 i 23-25). El cadet es va imposar per 3-1 en parcials
(25-22, 25-11, 23-25 i 25-17). El juvenil masculí es va desplaçar al camp de l'Andorra. Aquests van
guanyar per 0-3 també en sets molt ajustats (23-25, 25-27 i 20-25). El cadet masculí, es va desplaçar
al camp de l'Eduvolei Ametlla, 1-3 amb parcials (28-26, 16-25, 20-25 i 18-25).
Per part dels infantils en competició escolar, van jugar els dos equips roquetencs un contra l'altre, el
femení contra el masculí. Va guanyar l'encontre l'equip masculí per 3-0. 

Derrota del sènior masculí
C VOLEI ROQUETES

Arrossegant-se per terra
Les Vinyes del Convent CB Cantaires s’enfrontava al B.A.M
en una nit gelada per als tortosins. El començament va ser
tímid amb una defensa sense gaire desgast i un atac en la
mateixa línia. L’equip visitant sortia decidit sabent que
venia a per el partit. L’equip de Les Vinyes del Convent C.B
Cantaires no es va trobar còmode enfront a una defensa
en zona, perdent pilotes i prenent males decisions. Un
encert baix de tirs de camp i pocs rebots totals aconse-
guits, feia que un guerrer i rocós Ateneu Montserrat anés
sempre per davant en el marcador, i l’equip tortosí sempre
a remolc. El BAM fou el just guanyador. Els parcials dels
quarts van ser de 14/16-13/20-16/16-21/21, amb un
resultat final de 65-73. L’aportació de la plantilla va ser de:
Miki Novovic 20, Stefano Coari 11, Luc Archimede 10,
David King 8, Kiliam Riverol 6, Dani Valldeperez 4, Sandy
Jr 4, Ivan Pitarch 2, Xavi Fortuño i el Sub 25 Pol Garcia.
Ara a l’equip tortosí, li toca ser positiu i pensar en el pro-
per partit contra el darrer classificat, el CB Lluïsso de
Gràcia. Destacar que diumenge fou el comiat de l’italià
Stefano Coari que per motius professionals se’n va al seu país. El club va agrair-li l’esforç d’a-
quests anys i desitjar-li el millor dels èxits en la seva nova etapa.
La jornada per al Junior Interterritorial va ser positiva per als interesos de l'equip tortosí ja que
es va emportar la victòria a la pista de la U. E. Barberà per un resultat de 57-70.
L’Inst. Also Casals Cantaires Sots25 es va desplaçar a la pista del Carme Bàsquet va perdre per
un contundent  62-52.

El Club Handbol Amposta Lagrama va guanyar el
Castelldefels (25-24) i va igualar-lo a la segona plaça.
Després d’un primer temps irregular, amb adversitats
com la lesió de Geor Vila, l’Amposta es va alliberar en el
segon quan va oferir una intensitat defensiva extraordinà-
ria i va ser eficient en atac amb Alba oportuna (11 gols).
Les ampostines van tenir ofici i al darrer instant, Sara
Alonso va evitar l’atac visitant que podia ser l’empat. Gran victòria i noves il.lusions, somiant amb la
fase d’ascens. Queda molt però les cinc victòries seguides permeten somiar. 

El Club Handbol Amposta torna a somiar

JONATAN CUESTA I GEMMA COLOMÉ, GUANYADORS

Jonatan Cuesta Santamaria i Gemma Colomé Estrada s'han
imposat en la setena edició de la Cursa del Pastisset de
Benifallet, segona prova puntuable del Circuit de Curses de
Muntanya. Cuesta, vencedor de la categoria absoluta masculina,
del Centre Excursionista Refalgari, ha fet els 27,6 km amb un
temps de 2:31:17. Colomé, que ha guanyat l'absoluta femenina,
ho ha fet en 3:18:26. El campió estatal de curses verticals,
Jessed Hernández, de l'Associació Esportiva Mountain Runners,
que ha volgut estar present a la prova, ha estat el segon en cate-
goria absoluta masculina amb un temps de 2:35:00. En tercera
posició, ha arribat Ahmed El Qyed Abboud, amb 2:38:08.  
En categoria femenina, la segona ha estat Sandra Burgues Llaó,
del Trail Roquetes, amb 3:25:22;  Marta Paulino Andreu,  del BT
Montbike, tercera amb 3:28:32. El primer classificat local ha
estat Raül Garcia Abelló, del Club Excursionsita Priorat.
Cal recordar que a través de la iniciativa Lo Pastisset Solidari a
Benifallet s’ha constituït la secció local de la Lliga contra el
Càncer que presideix Mercè Lleixà. Lo Pastisset Solidari ha tor-
nat a recaptar fons per a la Lliga Contra el Càncer de l’Ebre i
Tarragona.

Setena edició de la Cursa del
Pastisset de Benifallet

A l'onzena jornada d'handbol
Primera Catalana sènior feme-
nina, grup A, que integra un
total de vuit equips de la provín-
cia i resta de Catalunya, l'HC
Perelló continua líder invicte
després d'aconseguir la victò-
ria aquest passat dissabte con-
tra el Concòrdia Andorra,
segon a la taula, per 23-12.

Líder invicte
HANDBOL CLUB PERELLÓ

HANDBOL. JORNADA HISTÒRICA, 8 DE 8

Aquest passat cap de setmana es va donar la casualitat que els 8 equips del club disputaven els seus
corresponents partits a Tortosa i tots van aconseguir guanyar els seus encontres
C.E. Tortosa  36 (18) - C.H. Ribes  11 (6). Jornada 14 del campionat, i nou pas endavant de l'equip
infantil femení del C.E. Tortosa. Partit amb poca història ja que des de l'inici la superioritat local envers
les noies de Sant Pere de Ribes va ser abismal. 
Infantil Masculí. C.E. Tortosa 26 (18)- E.H. Sant Vicenç H.S.V 23 (12). Els jugadors de Joel i Rosa
ja van recuperar el bon joc i la il·lusió de fa unes setmanes. Cadet Femení. C.E. Tortosa 26 (11) -
C.H. Sant Fost 16 (8). Tot i la victòria, les cadets del Centre d’Esports, no van saber trobar el seu
ritme de joc habitual davant d’un rival assequible. Cadet  Masculí. C.E. Tortosa 27 - Liceo Francés
“B” 23. Juvenil Masculí.C.E. Tortosa 26- Liceo Francés 27. Juvenil Masculí.C.E. Tortosa 26-Liceo
Francés 24
Sènior Femení. C.E. Tortosa 27 (13) - OAR Gracia Sabadell “B”  18 (8). Les tortosines van sortir
des del primer minut del partit amb molta actitud, així va ser que van aconseguir portar el marcador
per dal durant tot el partit. Tot i això les de Sabadell no van deixar de lluitar per intentar aconseguir
igualar el marcador.
Sènior Masculí “B”. C.E. Tortosa “B” 38 (15) - Llavaneres Maresmeweek 23 (13). Victòria dels nos-
tres davant l’últim classificat del grup que va ficar les coses més difícils de l’esperat.
Sènior Masculí “A”. C.E. Tortosa “A”  27 (17)- H. Ègara 24 (14). Victòria molt important contra un
rival directe.

Centre d’Esports Tortosa
EN UN MINUT

*L’ATLETA DE BENISSA-
NET, INGRID PINO guanya
l’or en el català en la prova de
3000 m.
*EL PERELLÓ va viure dis-
sabte una jornada esportiva
molt especial amb la presència
de 40 equips de minihandbol
que van omplir les seves ins-
tal.lacions. El rècord d’equips i
de participants en una trobada
Tarragona-Terres de l’Ebre,
amb prop de 500 esportistes i
la disputa de més de 50 par-
tits durant un matí, va posar de
manifest la consolidació d’a-
quest esport pel que fa la base
així com  la bona acollida d’a-
quest sistema dins del progra-
ma dels Jocs Esportius
Escolars de Catalunya. 
*LLIGA TERRITORIAL D’ES-
CACS dels Jocs Esportius
Escolars. A partir d’aquest dis-
sabte 30 de gener comença a
disputar-se la lliga territorial
d’escacs dels Jocs Esportius
Escolars de Catalunya 2015-
2016 que constarà de quatre
jornades, iniciant-se a
Roquetes. 

Més
poliesportiu
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«Per a tots els gustos»

Avui: Blinis amb melmelada de carabassó 

Maridatge

Vi ranci temperatura 16º

MÉS EBRE RECOMANA

INGREDIENTS PELS BLINIS:
• 100 gr de farina.
• 2 dl. de llet.
• 1 ou.
• 15 gr. de llevat de fer pa.
• Sal i Pebre.
• Oli.

PER LA MELMELADA DE CARABASSÓ:
• 1 quilo de carabassó.
• 750 gr de sucre blanc.
• 150 cc d’oli.
• Temps d’elaboració.
• 1 hora 1/2.

PREPARACIÓ:
• Per fer la melmelada tallem els carabassons a quarts i a rodan-
xes primes. A continuació, els posarem en un cassó amb una mi-
ca d’oli. Tapem i ho coem a foc suau durant uns 10 minuts fins que
quedi ben tou. Afegim el sucre, remenem bé i ho deixem coure a
foc suau durant mitja hora. Ho triturem amb el túrmix i ho posem
dins els pots de conserva. Els taquem bé. Els posem en una cas-
sola amb aigua i deixem bullir durant uns 20 m. Els trèiem i deixem
refredar.

• Ara farem els blinis:
Posem a escalfar la llet al microones, barregem el llevat i afegim el
rovell d’ou. Seguidament afegim la farina tamisada i remenem. Ta-
pem la massa i la posem a reposar una hora. Mentrestant muntem
la clara a punt de neu i barregem amb la massa amb moviments
de sota capa dalt.
Posem una mica d’oli en una paella petita i posen una cullerada de
massa. Deixem quallar 1 minut per casa costat i retirem. Posem
els blinis en una safata, els untem amb la melmelada de carabas-
só, posem un tall de formatge de cabra a sobre i deixeu-ho grati-
nar al forn fins que quedi daurat.
Els blinis són una mena de "tortita" o creps, que queden molt es-
ponjosos. Els hem de fer petits per fer una mossegada.
El seu origen sembla que té tradició russa, polonesa i eslava, se
solen servir com base d'alguna crema ja sigui de iogurt o de for-
matge i peix fumat.
Recordeu que...
Guardeu la resta de melmelada per un bon esmorzar, ja que per la
recepta necessitareu unes cullerades només.
Amb la base dels blinis podeu utilitzar diferents ingredients (salmó
i caviar, crema agria i gambes pelades…).
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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

entrevista amb 
Joan Rovira, 
músic i compositor

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 30

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.CAT
13:30 L'HORA DEL PÀDEL
14:30 7 DIES
15:00 La Calaixera
15:30 La 7mana
16:00 1món.cat
18:30 Plaça Major
19:30 Motor TE
20:00 En joc
21:00 LA NIT DELS 

CASTELLS: en 
directe des de Valls

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 31

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
13:00 En directe

Amposta - Vila-seca
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
21:00 LA NIT DELS
GAUDÍ
22:00 Al Dia Cap de 

Setmana
22:30 LA NIT DELS 

GAUDÍ en directe
01:30 Reporters
02:00 La Calaixera
02:30 Reporters
03:00 Lliures i iguals
03:30 Vull una resposta
04:30 Estació Digital.

DILLUNS 1 FEBRER

05:00 Reporters
05:30 Reporters
06:00 Reporters
06:30 Reporters
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 Families i Escola
13:00 L'Ebre al dia
14:00 Al Dia
14:30 L'Ebre Notícies
15:00 Entrevista al 

President de la 
Generalitat

15:30 L'Ebre al dia 
16:30 L'Ebre Notícies
17:00 Minut 91
18:00 Més personal 

18:30 L'Ebre Notícies
19:00 Notícies en xarxa
19:30 Esports en xarxa
20:00 Festes de La 

Candelera 
L'Ametlla de Mar

20:30 L'Ebre Notícies
21:00 L'Ebre al dia 
22:00 Reporters
22:30 L'Ebre Notícies
23:00 Minut 91 
00:00 Festes de La 

Candelera 
L'Ametlla de Mar

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

DIMARTS 2 

05:00 Caminant per 
Catalunya

05:30 La 7mana
06:00 Festes de La 

Candelera 
L'Ametlla de Mar

06:30 Reporters
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 Reporters
15:30 L'Ebre al dia 
16:30 L'Ebre Notícies
17:00 Tot l'Esport
18:00 Reporters
18:30 L'Ebre Notícies
19:00 Notícies en xarxa
19:30 Esports en xarxa
20:00 Festes de La 

Candelera 

L'Ametlla de Mar
20:30 L'Ebre Notícies
21:00 L'Ebre al dia 
22:00 Reporters
22:30 L'Ebre Notícies
23:00 Tot l'Esport 
00:00 Festes de La 

Candelera 
L'Ametlla de Mar

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

DIMECRES 3 

05:00 Aventura't
05:30 Motor TE
06:00 Festes de La 

Candelera 
L'Ametlla de Mar

06:30 Reporters
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 Reporters
15:30 L'Ebre al dia 
16:30 L'Ebre Notícies
17:00 Maiors
18:00 Reporters
18:30 L'Ebre Notícies
19:00 Notícies en xarxa
19:30 Esports en xarxa
20:00 Festes de La 

Candelera 
L'Ametlla de Mar

20:30 L'Ebre Notícies
21:00 L'Ebre al dia 
22:00 Reporters
22:30 L'Ebre Notícies
23:00 Maiors 

00:00 Festes de La 
Candelera 
L'Ametlla de Mar

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

DIJOUS 4 
05:00 Central de Neu
05:30 Carreteres 
06:00 Festes de La 

Candelera 
L'Ametlla de Mar

06:30 Reporters
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 Festes de La 

Candelera 
L'Ametlla de Mar

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 Festes de La 

Candelera 
L'Ametlla de Mar

00:30 L'Ebre Notícies
01:00 L'Ebre al dia 
02:00 Plaça Major
03:00 Ben Trobats

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

No permetis  que la teva actitud  independent
et provoqui  problemes  amb  els  teus  com-
panys  de tasques. En el  social ,serà  bon
moment  per a la teva expansió.

Taure
20/4 al 19/5

Realitza en el teu  treball d’acord a les  teves
idees  i els teus  plans  i no permetis  interferèn-
cies. Fes  un examen de consciència  i abando-
na  les actituds  possessives.

Bessons
20/5 al 21/6

Tindràs  la necessitat  d’ampliar  les teus conei-
xements, en l’àmbit professional. No et  guardis
tots els problemes , parlar-ne amb els amics  et
farà bé.

Cranc
22/6 al 21/7

Revisa  la forma  que t’estàs  relacionant  amb
les persones amb qui comparteixes   la teva
vida, deixa  enrere tot el que  contribueixi  a cau-
sar  discussions i problemes.

Lleó
22/7 al 22/8

Si encara no tens  parella, és possible que
coneguis persones que t’atrauran, però  obre
bé els ulls, perquè podria aparèixer algun
projecte  massa controlador.

Verge
23/8 al 21/9

Per ara les idees innovadores i audaces et
poden reportar bons beneficis en el treball. Però
procura evitar  problemes amb els companys
de feina.

Balança
22/9 al 22/10

La teva vida sentimental es farà més intensa,
perquè el teu atractiu  i encant estaran amb
magnificència. Possibilitats  de que coneguis
una persona estrangera.

Escorpí
22/10 al 21/11

Ves amb compte perquè et veuràs obligat  a
efectuar molts desplaçaments. Pren totes
les precaucions si has de conduir  qualsevol
tipus  de vehicle.

Sagitari
21/11 al 21/12

Tots els canvis que estàs vivint, fan  que el teu
organisme tendeixi  a desgastar-se’n  per això,
procura  de tant en tant, fer un alt  i retirar-te  a
descansar..

Capricorn
21/12 al 19/01

Sents que has de fer un canvi per sentir-te  més
lliure, però  alhora, tens  por de deixar  la segu-
retat. La clau serà que vagis fent les modifica-
cions a poc a poc.

Aquari
20/1 al 18/2

Comptes amb molta energia que has  de cana-
litzar  de forma  positiva, perquè podries afec-
tar els teus nervis. Cuida la teva salut, en espe-
cial si ja pateixes de varies.

Peixos
19/2 al 20/3

La teva actitud està sent massa  idealista  i per
això, hauràs de delegar en algú que s’encarre-
gui de les coses pràctiques. Busca el suport
dels teus amics.

PASSATEMPS

SECCIÓ PATROCINADA PER:El temps. Previsió

CATALUNYA

Estat del cel
Fins a migdia el cel estarà molt ennuvolat en general. A partir de llavors la nuvo-
lositat minvarà i quedarà el cel entre mig i molt ennuvolat, llevat del quadrant
nord-occidental i resta del Pirineu on es mantindrà molt ennuvolat per núvols bai-
xos.

Precipitacions
De matinada s'esperen algunes precipitacions febles i disperses al vessant nord
del Pirineu, i no se'n descarten a la resta del Pirineu occidental. La cota de neu
oscil·larà entorn dels 1800 metres, si bé al vessant nord de la serralada baixarà
fins als 1600 al final de la matinada.

Temperatures
Temperatures mínimes lleugerament més altes en conjunt, tot i que localment
pujaran de manera moderada. Es mouran entre els 0 i 5ºC al Pirineu, puntual-
ment més baixes en algunes valls i fondalades, entre els 2 i 7 ºC al Prepirineu i
est de la depressió Central, entre els 5 i 10 ºC a la resta de la depressió Central,
al prelitoral i al litoral nord, i entre els 7 i 12 ºC a la resta del litoral. Per la seva
banda les temperatures màximes seran lleugerament més baixes, tret punts de
la depressió Central on seran similars. Oscil·laran entre els 10 i 15 ºC al Pirineu
i Prepirineu, i entre els 13 i 18 ºC a la resta.

Visibilitat
La visibilitat serà entre bona i regular en general, tret de matinada al vessant
nord del Pirineu i durant tot el dia al vessant sud de la serralada on es mantindrà
dolenta. A banda, fins a primera hora del matí hi haurà alguns bancs de boira o
boirina a punts de l'interior.

Vent
De matinada el vent serà fluix i de direcció variable amb terrals matinals al lito-
ral, més reforçat a l'extrem sud. Al llarg del matí s'imposarà progressivament el
component sud i est fluix amb algun cop moderat arreu, amb nombroses cal-
mes a l'interior. Al final de la jornada el vent tornarà a quedar fluix i de direcció
variable amb terrals al litoral. Independentment, al nord de l'Alt Empordà bufarà
tramuntana entre fluixa i moderada al llarg de tota la jornada, amb alguns cops
forts fins a migdia.

TERRES DE L’EBRE

TEMPERATURES
Màxima

17º
Mínima

8°
MATÍ

MOLT ENNÚVOLAT

TARDA

ENTRE MIG I MOLT ENNUVOLAT

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

EN VENDA UN
SOLAR DE 420 M2

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

696 01 16 29
Preguntar per
Francisca

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
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L’ENTREVISTA

«»«»

CANTAUTOR 

Cantautor nascut a
Camarles. Llicenciat a
l'Esmuc (Escola Superior
de Música de Catalunya)
en l'especialitat de saxo
jazz i música moderna.

Fa temps que va deixar de
jugar. Ve d'una generació
perduda i li hauria agradat
ser el cinquè Beatle. Sap
que el tratge no fa l'home i
que les aparences engan-
yen. Té molt més que qua-
tre amics. Fuma poc, però
quan ho fa, la cendra es
transforma en poesia. Li
agrada el bon menjar però,
que el peix sigui sense espi-
na....
(títols agafats del últim disc
«Peix sense espina»)

Aquesta nit (22 h), a Més
Personal al Canal Terres de
l'Ebre, coneixerem un Joan

Rovira diferent. Amb tota
sinceritat, aquest cantautor
de les nostres terres, com-
promès amb el nostre terri-
tori i que va ser premi Ebre
Líder 2014, com ambaixa-
dor de les terres de l'Ebre, i
que també està força com-
promès amb les causes
solidàries com l'Alzheimer i
la Marató, ens parlarà del
seu últim vídeo «M'agrada»,
de la seva gent, dels seus
començaments, dels som-
nis de futur i dels entre-
bancs que li ocasionava el
seu problema amb la parla i
que li van provocar, en la
infància i adolescència,
moments d'angoixa. Ha
aconseguit a força de volun-
tat, esforç, i bon humor,
que el tartamudeig no sigui
un impediment a l'hora d'ex-
pressar-se, sinó una carac-
terística més de la seva per-
sonalitat que el fa encara
més proper, i que li dóna
més força i genialitat a l'ho-
ra d'interpretar i comunicar.

Joan Rovira

ACTUALITAT

MÉS MADUR, MÉS SINCER, PERÒ, PROPER COM SEMPRE

Foto: Jordi Play

Dibuix: Ana Balart i dedicatòria de Joan Rovira per a
Més Personal

Fotos: Moments de la gravació del programa amb Joan
Rovira 


