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Avui és notícia

Més Ebre arriba avui al número 800. Gairebé 15 anys de vida. Un dia especial que coincideix amb una setmana que també ho és. I és que Amposta va ser l’escenari aquest diumenge
de la manifestació més massiva de les Terres de l’Ebre contra la política hidrològica del govern espanyol. Unes 50.000 persones van inundar els carrers de la capital del Montsià per mostrar el seu rebuig al pla hidrològic de la Conca de l’Ebre. En la defensa d’un territori, vam fer història, vam fer país. Aquesta també és la lluita de Més Ebre i ho continuarà sent en el
futur, defensant els interessos de la nostra gent. Amb motiu del 800, oferim una edició especial estrenant també una nova etapa pel que fa al disseny de la publicació.
P13-20

Terres de l’Ebre. L’Ajuntament de Tortosa i la Terres de l’Ebre. L’IRTA aporta resultats
Cambra de Comerç promouen la esperançadors en la lluita contra el cargol
P5
internacionalització d’empreses locals.
P4 poma.

Esports. L’ulldeconenc Aleix Garcia, amb 18
anys, va anar convocat amb el primer equip del
Manchester City, dissabte.
P22
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Ara ens toca a natros

Ara ens toca a natros agrair totes les mostres de suport i les nombroses felicitacions que hem rebut per aquesta edició número 800. Fa pocs dies, un lector del nostre setmanari em va dir: «En aquest món que travessa crisis a dojo, esperem el Més Ebre com si fos un informat i bon amic». Això és el que
volem seguir sent, setmana rere setmana, amb puntual memòria, informar en 24 pàgines (avui 32) i gratuïtament de tot el que succeeix a les nostres estimades terres. Tots i cadascun dels qui col·laborem al Més Ebre us donem les gràcies
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Opinió

Per Catalunya, salvem lo Delta

Meritxell Roigé

Per Catalunya salvem lo Delta” deia la pancarta de la Plataforma en Defensa
de l’Ebre que va acollir als membres del Govern, diputats i diferents càrrecs
institucionals que ens van voler acompanyar aquest diumenge a Amposta .
La gent de l’Ebre vam viure amb una forta emoció la vinguda de milers de persones d’arreu del nostre país demostrant que la defensa del riu i del delta no
és només una qüestió territorial, sinó que és un tema de país. L’escalf de tota
aquesta gent, que va omplir cotxes i autobusos per estar al nostre costat en la
lluita per reclamar un cabal suficient per a l’Ebre, enforteix la nostra causa
davant les institucions europees i posa en evidència un govern de l’Estat que,
malgrat estar en funcions, ha volgut aprovar un Pla Hidrològic de Conca sense
atendre a criteris científics i en contra de la voluntat de la ciutadania, d’entitats,
ajuntaments i de tot un Govern. Diumenge, una representació del nostre
Govern, amb el vicepresident i el conseller de Territori al capdavant, junt amb
la presidenta del Parlament, van voler deixar clar que l’Ebre és una línia vermella i que no admetrem més imposicions. La manifestació, amb un caràcter netament festiu, com totes les que s’han fet en aquestes terres i com totes les que
acostumem a fer els catalans, posa de relleu per tant, que la defensa de l’Ebre
és un dels temes prioritaris en l’agenda del nou govern català. I si bé cal mantenir la tensió ciutadana i la pressió popular, és important també continuar la
pedagogia en tots els àmbits. Amb la tranquil·litat que dóna saber que la batalla de les idees està guanyada, per una qüestió de sentit comú i perquè els tècnics i científics així ho avalen, no hem de renunciar a explicar-ho on calgui.
Hem vist com els que intenten imposar aquest Pla Hidrològic, miren de furgar
en la confrontació territorial, atiant el foc entre els regants de Lleida i altres
comunitats, amb els habitants del tram final de l’Ebre. I davant d’ això, cal insistir que un règim de cabals adequat és clau per als interessos de tothom. A
ningú li convé posar en crisi el riu Ebre, i als regants menys que a ningú. Estem
a favor del regadiu, però no del creixement desmesurat que planeja el Pla
Hidrològic de Conca aprovat pel govern del Partit Popular. Lluita al carrer,
pedagogia a tot arreu, i més política. Si el Govern de la Generalitat i el
Parlament, en diverses ocasions, ja s’han pronunciat de manera inequívoca
contra les intencions de l’executiu del PP, ara tenim l’oportunitat que el
Congrés dels Diputats faci el mateix. Tenint en compte totes les formacions
politiques que en campanya electoral van dir que estaven al costat de la gent
de l’Ebre en la defensa del riu i del delta, ara poden demostrar-ho guanyant
una majoria en contra d’aquest Pla Hidrològic. Si volem fer política en majúscules, aquest és el moment. Per que com hem dit, salvar l’Ebre i el seu Delta
és una qüestió de País
Meritxell Roigé i Pedrola. Diputada al Parlament de Catalunya. Primera
Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Tortosa

Junqueras: ‘Aquesta vegada també
guanyarem i derrotarem aquest Pla hidrològic
igual com ho vam fer amb l’anterior’

Manifest dels alcaldes dels municipis del Baix
Ebre i Montsià afectats per l’alta sinistralitat
mortal en accidents de trànsit a la carretera n-340
Davant el nou tràgic accident de trànsit succeït aquest dimecres a la carretera N340 al terme municipal de l’Aldea, amb el balanç d’una víctima mortal i dues més
de ferides, els alcaldes de les comarques del Baix Ebre i Montsià per on transcorre
l’N-340 fem públic aquest manifest:
1.Reclamem al govern central l’adopció de mesures immediates i urgents que evitin noves morts en accident de trànsit a la carretera N-340.
2.Exigim al govern central l’alliberament immediat dels peatges de l’Autopista A7 en el tram que afecta les comarques del Baix Ebre i Montsià com a primera
mesura encaminada a reduir l’elevada sinistralitat en aquest punt negre de la xarxa
viària catalana.
3.Considerem que la construcció de diverses rotondes al llarg d’aquest tram de
l’N-340 no és la solució per reduir els accidents mortals en aquesta via, com ho
constata el sinistre d’ahir ocorregut a l’Aldea.
4.Manifestem el nostre condol als familiars de la víctima mortal de l’accident d’ahir
a la tarda i esperem que es recuperen aviat les dues persones ferides.
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‘Exigim una solució real i efectiva
al drama dels accidents mortals de l’N-340’
L’Assemblea Nacional Catalana de les Terres
de l’Ebre lamentem el degoteig d’accidents
greus que s’estan produint contínuament a la
carretera nacional N-340 al seu pas per les
nostres terres i també per la comarca del Baix
Maestrat, molts d’ells amb víctimes mortals
incloses, l’últim dels quals ha tingut lloc aquest dimecres al terme municipal
de l’Aldea. L’elevadíssim volum de vehicles pesats de transports que circulen
per aquesta via juntament amb vehicles privats que fan desplaçaments curts,
el mal estat, la poca seguretat que presenta i el fet de ser l’única via de
comunicació possible lliure de peatges entre els pobles ebrencs que uneix,
condicionen de manera molt clara el nostre desenvolupament econòmic i
posen greument en risc les vides de totes les persones que sovint es veuen
obligades a circular per aquesta via. L’ANC de les Terres de l’Ebre denunciem
enèrgicament l’Estat espanyol per l’absoluta manca d’inversions en infraestructures al nostre territori i per l’absoluta manca de sensibilitat davant del
drama dels nombrosos accidents mortals que es produeixen contínuament
en aquesta via, fet que ens deixa clarament relegats i condemnats a ser ciutadans de segona. Per tot això, l’ANC de les Terres de l’Ebre exigim una solució real i efectiva al drama dels accidents mortals de l’N-340, la qual entenem que passa per l’alliberament immediat dels peatges de l’autopista AP7 al seu pas per les Terres de l’Ebre i el Baix Maestrat.
D’altra banda, l’ANC ha comunicat que el proper 19 de febrer a les 20,00h
al Centre Cívic de Ferreries, hi haurà una xerrada-debat que protagonitzarà
el sr. Lluís Salvadó, secretari d’Hisenda del Departament de la
Vicepresidència i Economia i Hisenda del Govern de la Generalitat de
Catalunya.
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El president d’Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras,
acompanyat de molts altres càrrecs institucionals del partit, va participar a
Amposta en la manifestació de defensa del riu Ebre i el seu delta. Junqueras va dir que ‘l’objectiu de la societat catalana, les seves institucions i les
instàncies europees és el de preservar el riu, el delta, les terres que l’envolten i la gent que hi viu. Per això estem convençuts que aquesta vegada

també guanyarem contra aquest Pla Hidrològic, igual que vam derrotar l’anterioc’. El motiu d’aquest convenciment del president d’Esquerra Republicana
bé donat ‘perquè tenim la gent al costat, així com les institucions del país i les
instàncies europees que voldran preservar la Directiva Marc de l’Aigua garantint un Pla de conca adequat, amb un cabal ecològic mínim que asseguri la supervivència del tram final del riu i el seu delta’. Uns objectius que al seu parer
el Pla hidrològic aprovat pel govern espanyol incompleix totalment.

L’opinió del diari queda reflectida
exclusivament a través de l’editorial. Els articles de la secció d’opinió expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa seus
necessàriament.
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Unes 50.000 persones clamen contra el
pla hidrològic de l’Ebre a Amposta
La capital del Montsià acull la manifestació més massiva de la història de les Terres de l’Ebre
“Una lliçó de país: el delta està en greu perill i Catalunya ha respòs. El nord i el Sud estem més a prop”
ACTUALITAT
Manifestació 7-F
(ACN/Ebredigital)
Amposta va viure aquest
diumenge la manifestació
més massiva de les Terres de
l’Ebre contra la política
hidrològica del govern
espanyol. Segons va confirmar l’Ajuntament, unes
50.000 persones van inundar els carrers de la capital
del Montsià per mostrar el
seu rebuig al pla hidrològic
de la Conca de l’Ebre. La
convocatòria
de
la
Plataforma en Defensa de
l’Ebre (PDE) va atraure una
riuada de ciutadans del
territori així com nombrosos
manifestants
provinents
d’arreu de Catalunya -convocats
també
per
l’Assemblea
Nacional
Catalana, Òmnium i entitats
socials i ecologistes- o de
l’Aragó. El moviment social
contra el transvasament va
demanar a la Comissió
Europea la retirada de la llei
aprovada pel govern espanyol del PP en funcions. En
aquesta línia, la PDE va
reclamar també al Govern i
les institucions catalanes
que es mantinguin fermes
en el suport a aquesta lluita.
La d'Amposta d'aquest diumenge, superant fins i tot
les previsions més optimistes, és la primera d'un seguit

cedida

Fou la Manifestació més massiva de la història ebrenca, diumenge a Amposta.

de mobilitzacions que la
PDE convocarà durant els
pròxims mesos per intentar
tombar el Pla Hidrològic de
la Conca de l'Ebre aprovat el
passat 8 de gener.
"Us demanarem un altre
esforç, no a Brussel·les, de
moment, per seguir reivindicant a la Comissió Europea
que intervingui directament,
que modifiqui aquest pla,
que salvi el Delta de l'Ebre i

que ens deixi una altra
oportunitat per viure amb
tranquil·litat. I no ens rendirem, ni ens cansarem. Som
un riu de gent, un riu de
vida i som la gent de les
Terres de l'Ebre que volem
seguir viure al nostre territori sense estar patint per polítiques que van en contra del
nostre futur", va clamar el
portaveu del moviment
antitransvasament, Manolo

Tomàs, en els parlaments
finals de l'acte.
Una llei, segons va subratllar, que està "sota sospita",
que s'ha fet "d'esquena" a
la societat ebrenca, les normatives europees, els criteris
científics i "el sentit comú".
Per tombar de forma efectiva el Pla, tant a Brussel·les
com a l'Estat espanyol, el
moviment antitransvasament vol mantenir plena-

ment activa la nova aliança
forjada amb el Govern
–aquest dilluns al matí, una
delegació de la PDE va viatjar a Barcelona per entrevistar-se amb el president,
Carles Puigdemont- i amb
una àmplia majoria de l'arc
parlamentari català. A
excepció feta del PP i C's,
representants del Govern i
dels partits al Parlament es
van deixar veure en la protesta. Fou una "lliçó de
país", en paraules del portaveu de la PDE, Joan Antoni
Panisello. "El delta de l'Ebre
està en greu perill i és una
part de Catalunya. I la resposta de Catalunya la tenim
aquí i arribarà on calgui", ha
assegurat. "A partir d'ara el
nord i el sud estan més a
prop". De la reunió de
dilluns amb Puigdemont, la
PDE informava que s’ha
pogut comprovar la "bona
sintonia" amb el president,
que els ha agraït que no
hagin fet de la defensa del
cabal ecològic del riu un
enfrontament territorial.
També s’ha reconegut que
el Govern té pressions d'alguns regants, sobretot de la
zona afectada pel canal
Segarra-Garrigues, però
també de les pròpies Terres
de l'Ebre. No obstant,
creuen que el fet que
Puigdemont hagi viscut de
prop el conflicte, similar, pel
cabal ecològic del riu Ter, el
fa més "sensible" que
alguns dels seus predeces-

sors al càrrec, sense concretar quin. Per acabar, la PDE,
diu que quan arribi el pla de
conca a Brussel·les organitzarà una manifestació en
algun punt de Catalunya,
fora de l'Ebre. També ha
aclarit que no té cap conflicte amb els regants de Lleida.
Eurodiputats
Un dia després de la multitudinària manifestació a
Amposta una delegació
d’europarlamentaris va visitar el Delta de l’Ebre. La
Plataforma en Defensa de
l’Ebre va transmetre la preocupació i els perills mediambientals de la regressió que
pateix el Delta.
Pál Csáky, president de la
Delegació d’Europdiputats,
va manifestar: “estic content d’escoltar totes les postures i veure el problema
existent en aquesta regió.
Així que és també un problema social i no només un
tema mediambiental o agrícola. D’altra banda volem
mantindre la legalitat que
marca la Unió Europea,
tractarem d’ajudar i preparar les nostres recomanacions el mes que ve. Però és
responsabilitat de les autoritats de la Comissió Europea
pendre la desició. Per això
prepararem diverses qüestions per a parlar sobre elles
a Madrid i després d’això les
comunicarem
a
la
Comissió”. (Reportatge gràfic de
la manifestació a la plana 10)
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EN UN MINUT

Més
notícies
*Ports de la Generalitat ha
començat les obres per
urbanitzar l'entorn de la
llotja de peix, l'esplanada
que hi ha al davant del
Club Nàutic i la rotonda
d'accés que va des del port
de l'Ametlla de Mar a la
vila. El projecte, amb un
import de 96.000 euros i
un termini d'execució de
dos mesos, s'emmarca en
el Pla d'inversions 20142017 de Ports.
* Aquest diumenge , després de la gran manifestació a Amposta, els i les
militants de la JSC de les
Terres de l'Ebre i d'altres
indrets del país es van desplaçar a Tortosa per celebrar un dinar on es va oficialitzar el relleu al capdavant de la federació ebrenca. Roger Ripoll, primer
secretari de la JSC a les
Terres de l'Ebre des del
mes d'octubre de 2013, i el
seu equip, van deixar pas a
una nova fornada de joves
socialistes, encapçalats per
la nova primera secretària,
la tortosina Anna Roig.
* L'oficina de CORREOS
d'Alcanar, ha estrenat un
mata-segells especial amb
el que es pretén contribuir
a la promoció turística.
*El Consell Comarcal del
Baix Ebre, a través del projecte Baix Ebre Avant, inicia una nova qualificació
dual en cuina internacional
i de proximitat per al món
de l'hostaleria i la restauració.
*L’Aldea ja disposa de dos
pantalles
d’informació
multimèdia que s’han instal·lat a les places Dr.
Maimó i plaça Estació.
Una proposta innovadora i
d’avantguarda que servirà
per la comunicació ciutadana.
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L’Ajuntament de Tortosa i la Cambra de Comerç
promouen la internacionalització d’empreses del municipi
Gràcies al programa ‘Diagnosi a Mercats Exteriors’

Sis empreses de Tortosa
s’han iniciat en l’exportació a l’estranger gràcies al
programa “Diagnosi a
Mercats Exteriors”, dirigit
per la Cambra de Comerç i
finançat per l’Ajuntament
de Tortosa. Es tracta d’empreses de sectors diferents
que tenen en comú la
voluntat d’iniciar-se en
l’exportació i la necessitat
de formar equips professionals per crear estructures de comerç exterior dins
la mateixa empresa. Les
empreses que han participat en aquest primer programa són Cítrics Bítem,
SCCL, Ebrequalitat, SA,
Frigorífics Lluís, SA, Garcid,
SL, Mulet & Hidalgo, SL i
Soldebre SCCL. L’alcalde
de Tortosa, Ferran Bel, el
president de la Cambra de
Comerç,
José
Mª
Chavarría, i el gerent de

l’entitat,
Francesc
Minguell, acompanyats
dels representants de les
mencionades empreses,
han presentat avui el detall
d’aquest programa.
El gerent de la Cambra ha
explicat que aquest és un
primer pas d’un procés
més complex que té com a
objectiu final la internacionalització de les empreses
“És molt més que una
exportació puntual. Es
tracta de crear les estructures de comerç exterior a
dins l’empresa, i des de la
Cambra fem tot l’acompanyament. Aquesta diagnosi és una primera radiografia de l’estructura de
l’empresa, el mercat idoni,
l’estratègia de penetració,
els millors canals i la política de preus, entre d’altres.” La Cambra de
Comerç ha fet aquest pro

cés amb 25 empreses del
territori. Minguell ha afegit
que després d’aquesta primera diagnosi hi ha la pos

sibilitat d’emprendre un
segon programa d’aprofundiment en la selecció de
mercats exteriors, motiu

pel qual ha convidat les sis
empreses participants a
continuar la línia de treball
encetada.

Ferran Bel respon a Josep Baubí
Després de la roda de premsa que va oferir la Federació de Veïns de Tortosa, a través del seu president

La Federació d’associacions de Veïns de Tortosa,
en roda de premsa, reclama
a l'Ajuntament formar part
de la redacció del Pla d'Actuació Municipal. Considera
que com agrupació, “que
representa a milers de tortosins”, hauria d'exposar
els problemes del dia a dia
que té ciutadania. Josep
Baubí, president, informava
que des de la reunió que es
va mantindre el mes de novembre “no hem vist cap

avanç amb els problemes
que vam plantejar al consistori i que afecten a la neteja de la ciutat, la falta d’enllumenat i el mal estat
d’alguns passos de vianants. Tampoc entenem la
passivitat dels grups municipals perquè no hem rebut
resposta sobre el document
que també els vam facilitar
amb les propostes que exigim per al pla de xoc de la
via pública. Volem que
equip de govern i oposició

ens escoltin. I reclamem celeritat. Als plens es fa més
política que gestió, volen
sortir a la televisió i generar
polèmiques on no n’hi ha”.
En el moment del nostre
tancament, l’alcalde Ferran
Bel aclaria que ha demanat
una reunió a la Federació
d’Associacions de Veïns,
però que encara no ha rebut resposta. Bel, ahir, deia
que ha rebut molts missatges i trucades de diverses
associacions de Veïns de

Tortosa que no comparteixen l’apreciació més personal de
les qüestions que es
van tractar en la roda de premsa. “Vull
pensar que és una
qüestió de malentesos i males interpretacions, perquè si no
seria incomprensible”.
Ha dit, amb tot,
que no vol obrir una
polèmica.

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai privilegiat de
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publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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Més
notícies
*L’Ajuntament d’Amposta
ha invertit 10.000
euros per emprendre
mesures, de forma provisional, contra el mal
estat en el que es troba
el sostre del mercat
municipal. La corporació ha instal.lat una
xarxa per garantir la
seguretat de l’edifici,
que el govern local
busca rehabilitar en els
propers
mesos.
El
departament tècnic es
troba ja preparant els
projectes per tal de tirar
endavant la reforma del
mercat, obra que se
centraria en reforçar la
seguretat del sostre i les
vidrieres danyades.
*ENDESA renova el sistema de telecontrol
d’una subestació ubicada a Amposta, per
millorar el servei a les
comarques del Montsià
i Baix Ebre. La inversió,
de 28.000 euros, beneficiarà a més de 7000
usuaris.

El consorci del Museu de les Terres
de l'Ebre s'adscriu a l'Ajuntament
El consistori ampostí aporta el 44% del pressupost
El Consorci del Museu de les
Terres
de
l'Ebre
i
l'Ajuntament d'Amposta
presenten l'adscripció del
museu al consistori, realitzada a finals de 2015. Aquesta
decisió ha estat motivada
per la RSAL i es justifica en
ser l'ens que aporta un
major finançament al
Consorci, per ser el municipi
on està la seu i per ser l'organisme que el va crear amb
el Departament de Cultura
l'any 1984. A la roda de
premsa han intervingut l'alcalde d'Amposta i nou president del Consorci, Adam
Tomàs; la presidenta del
Consell
Comarcal
del
Montsià i nova vicepresidenta del Consorci, Carme
Navarro, i el directorgerent, Àlex Farnós.
Els ens que formen part del
Consorci del Museu de les
Terres de l'Ebre són
l'Ajuntament d'Amposta
(1984), el Consell Comarcal

del
Montsià
(1992),
l'Ajuntament
d'Alcanar
(2002), l'Ajuntament de
Santa Bàrbara (2005),
l'Ajuntament de Sant Jaume
d'Enveja
(2008),
l'Ajuntament de Freginals
(2009), l'Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita
(2009), l'Ajuntament de
Masdenverge (2012) i
l'Ajuntament de Godall
(2014). En total el Consorci
gestiona 10 equipaments
museístics i patrimonials: el
Poblat Iber de la Moleta del

Remei i el C.I. de la Cultura
dels Ibers. Casa O'Connor
(Alcanar), el Museu de les
Terres de l'Ebre i el Parc
Arqueològic de la Carrova
(Amposta), el C.I. de la Serra
de Montsià (Freginals), el
C.I. De la Serra de Godall
(Godall), el C.I. Viure al
Poble (Masdenverge), el
Museu de la Mar de l'Ebre
(la Ràpita), el C.I. de la Vida
a la Plana (Santa Bàrbara) i
el C.I. de les Barraques del
Delta
(Sant
Jaume
d'Enveja).
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L'IRTA aporta resultats
esperançadors
En la lluita contra el cargol poma
L'IRTA ha aportat
noves estratègies
per a la lluita contra la plaga del
caragol maçana al
delta de l'Ebre, en
la dotzena edició
de la Jornada tècnica de l'arròs que
s'ha fet aquest
dimecres a Deltebre. Després de dos anys d'estudis,
hi ha evidències clares que la cianamida càlcica, un
adob tradicional de tota la vida (imatge de la foto), té
un efecte mol·lusquicida quan s'hidrolitza i provoca
una important mortalitat del caragol maçana. També
s'ha mostrat l'eficàcia de l'Sluxx HP i del Neu1184M,
dos biocides que maten el caragol maçana però a la
vegada protegeixen la planta de l'arròs contra els
exemplars que sobreviuen.
L'ús d'aquests productes està legalitzat en altres cultius però no en els arrossars. Ara caldrà que l'empresa distribuïdora ho reclami al ministeri d'Agricultura.
Tal com informa ACN, l’'IRTA organitza tot el anys
dues grans jornades tècniques sobre el cultiu de
l'arròs per apropar als pagesos els resultats de les
seves línies de recerca. La del mes de febrer, que s'ha
celebrat aquest dimecres a Deltebre, i que ha reunit
més de 200 participants a la sala d'actes de la
Cooperativa d'Arrossaires del Delta de l'Ebre, serveix
per mostrar els resultats anuals. A l'estiu es mostra
sobre el terreny les investigacions que estan en
marxa. (foto: ACN)
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L’equip de govern d’Alcanar
creu que “hi ha fuga de
documentació cap a CiU”
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DE 2016

Tornen les Jornades
Gastronòmiques
de la Galera

Ho afirma en un comunicat

Als municipis mariners d'Alcanar, l'Ametlla, l'Ampolla i la Ràpita

L’equip de Govern de l’Ajuntament d’Alcanar ha emès aquesta setmana un comunicat en el que vol expressar el seu rebuig “davant el que és una nova prova de la
fuga sistemàtica de documentació del Consistori amb destí al grup municipal de
Convergència”. Segons el comunicat, en el darrer Ple municipal de 2015, celebrat el
17 de desembre, es va posar de nou en evidència aquesta pràctica quan, en el torn
de precs i preguntes, des del grup de Convergència es va interpel·lar l’Equip de
Govern sobre les suposades dificultats que tindria l’Ajuntament per acabar de cobrar
una subvenció atorgada pel Consell Català de l’Esport per les obres de la piscina
municipal, apuntant unes xifres molt concretes que denoten un coneixement notable de l’expedient. “Aquest fet va cridar l’atenció de l’Equip de Govern en tant que,
tal i com s’ha pogut comprovar, no existeix cap acta de Junta de Govern o Decret
d’Alcaldia (documentació que es tramet o que pot ser consultada per l’oposició) en
que es remeti a aquest expedient. L´única referència recent a aquesta subvenció de
la que es té constància és un ofici del Consell Català de l’Esport, de data de
17/06/15, en que s’informa de la revocació d’una part de la subvenció per la no instal·lació d’una partida inicialment prevista en el projecte i per la reducció del cost final
de l’obra. Així mateix, també es sol·licita l’aportació de documentació tècnica sobre
l’equipament que ja ha estat tramesa, tal i com es va explicar en el darrer Ple municipal, en que es varen respondre totes les preguntes formulades en l’anterior sessió
plenària”.
El comunicat continua dient que “en aquest mateix Ple, un cop respostes les preguntes formulades pel grup de Convergència, es va demanar al seu portaveu i cap de
llista, Sr. Ivan Romeu, sobre l’origen d’aquesta informació, al que aquest va respondre que l’havia obtingut dels seus contactes, atès que havia ostentat un càrrec durant
el passat mandat i que, en cap cas, havia sortit de cap treballador de l’Ajuntament.
Aquests arguments, poc convincents i igualment reprovables, no fan sinó confirmar
una situació que s’ha denunciat reiteradament, tant per l’actual Equip de Govern
com per l’anterior. Tal com ha quedat demostrat, aquestes sortides irregulars de
documentació de l’Ajuntament cap a l’entorn convergent han servit, entre d’altres
coses, per ordir la denúncia del cas “Carraus”, presentada per un militant d’aquest
partit. Lamentem que aquesta segueixi sent una pràctica recurrent per part del grup
municipal de Convergència i del seu entorn i que malgrat esdevenir habitual, en cap
cas es pot considerar normal ni, molt menys, acceptable. Tanmateix, volem remarcar
l’aposta ferma d’aquest Equip de Govern per eradicar aquestes pràctiques tal i com
s’ha vingut fent en els darrers mesos”.

Els municipis d'Alcanar, l'Ametlla de Mar, l'Ampolla i Sant Carles de la Ràpita han
presentat aquest dimarts, al municipi de l'Ametlla de Mar, les III Jornades de la
Galera, que se celebraran als quatre municipis ebrencs del 12 de febrer al 6 de març.
La presentació de les jornades, que s'ha difós a diverses ràdios locals de Catalunya
a través de la Xarxa de Comunicació Local, ha anat a càrrec del president del
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Martí Carnicer; de l'alcalde
d'Alcanar, Alfons Montserrat; de l'alcalde de Sant Carles de la Ràpita, Josep
Caparrós; de l'alcalde de l'Ampolla, Francesc Arasa, i de l'alcalde de l'Ametlla de
Mar, Jordi Gaseni.
Els quatre municipis mariners s'uneixen un cop més, sota el paraigua de la marca
Terres de l'Ebre, per oferir exquisits menús gastronòmics als seus restaurants, tenint
com a protagonista la galera, producte local i de qualitat típic de la mar de l'Ebre.
Un total de 48 restaurants oferiran menús on la galera serà la base dels seus plats,
i on vins del territori com els de garnatxa blanca, de la DO Terra Alta, maridaran els
àpats. A més, les empreses turístiques oferiran paquets que combinaran allotjament
i activitats, a banda dels menús, per ampliar d'aquesta manera l'estada dels visitants
al territori. La principal novetat d'aquesta edició és un concurs de fotografies en què
els clients de la jornades podran realitzar fotos dels plats que degustin i publicar-les
a Instagram amb els hashtags #jornadesgalera, #terresdelebre #nomdelrestaurant i
#nomdelapoblacio. El premi del concurs consistirà en un menú de degustació per a
dues persones a qualsevol dels restaurants adherits a les jornades.
Amb aquesta tercera edició de les Jornades Gastronòmiques de la Galera es referma el projecte Viles Marineres, que, impulsat pel Patronat de Turisme de la
Diputació a les Terres de l'Ebre, promociona conjuntament aquests quatre municipis pesquers de la destinació. De fet, aquest any 2016 les poblacions d'Alcanar,
l'Ametlla de Mar, l'Ampolla i Sant Carles de la Ràpita seran objecte d'una intensa
campanya al sud de França i Guipúscoa, amb l'objectiu de potenciar els mercats de
proximitat.

“Demanem al govern d’ERC respecte i que no facin acusacions en fals“
Comunicat de CiU Alcanar

Des del grup de Convergència Democràtica de Catalunya d’Alcanar una vegada més aquesta nova legislatura estem consternats per l’actitud agressiva i desproporcionada cap al nostre grup per part de l’equip de govern d’ERC. Un cop més s'utilitza la institució que representa l’Ajuntament d’Alcanar per desprestigiar el nostre grup i el seu cap de llista. Mostra
d’això és el darrer comunicat de premsa del passat 9 de febrer, on basant-se en suposicions i creences personals carrega novament i de forma dura contra el nostre grup. No entenem com una simple pregunta a un plenari, sense cap tipus d’atac a l’equip de govern, els hagi creat aquesta reacció tan desproporcionada. Tal i com va comentar el nostre cap de
llista al plenari, durant els últims anys ha mantingut una relació directa en l´àmbit esportiu ja que ha estat President del Consell Esportiu del Montsià. Ens oferim a l’equip de govern
per si tenen algun dubte sobre aquesta pregunta igual que els hi demanem que s’ofereixin a contestar la desena de instàncies demanant informació municipal que tenim entrades a
l’ajuntament, moltes d’elles des de fa més d’un any. Per demanar transparència als altres primer s’ha de ser transparent. No veiem correcte que vagin acusant gratuïtament sense
haver comprovat la veracitat dels seus arguments i les seves suposicions. Pensem que tenen una obsessió sistemàtica amb Convergència i que tot el que passa al municipi ho justifiquen buscant, sense fonament, la seva relació. Nosaltres vàrem dir que no entraríem, i no entrarem en aquest joc de conflicte, i més, quan ells saben que des de el primer dia d’aquesta legislatura hem tingut una actitud positiva i oberta amb l’actual equip de govern, lluny de buscar cap tipus d’enfrontament. És per això , que davant aquesta darrera actuació demanem al govern d’ERC que deixin aquesta actitud de conflicte i no faci cap més acusació, sense fonament ni proves, al nostre grup municipal. És millor que no gasten l’energia buscant enfrontaments estèrils i facin el treball que el poble d’Alcanar els va encomanar les passades eleccions municipals, en que els van donar la majoria absoluta. En
aquesta línia de treball trobaran al nostre grup per poder tirar endavant iniciatives que facin millorar el nostre municipi, en canvi amb l’enfrontament no ens hi trobaran.
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Més
notícies
*EL 18 de febrer tindrà lloc
al Teatre Municipal La
Llanterna, de Móra d'Ebre,
la xerrada "Futur a les teves
mans", a càrrec de Joan
Pahisa. L'acte, organitzat
per Jurisa, començarà a les
19.30 h. L'Ajuntament de
Móra d'Ebre és una de les
organitzacions col"laboradores de la xerrada.
*Aquest dissabte 6 de
febrer, per primera vegada,
es va comptar a Flix amb
parades al mercat de plaça.
Així s'amplia un dia més de
la setmana, ja que fins ara
sols hi havia mercat de
plaça dimarts i dijous, malgrat que les parades interiors del mercat també
obrien en dissabte.

*Des d'aquesta setmana
pels carrers de Flix ja es
poden veure les noves illes
de contenidors amb les
cinc fraccions per poder
realitzar una recollida més
efectiva.
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Set vins de la DO Terra Alta, medalles d’or al
Concurs Internacional de les Garnatxes del Món
La comarca serà l’amfitriona del certamen el 2018
El Concurs Internacional de les
Garnatxes del Món ha reconegut
amb l’or set vins de la DO Terra
Alta, quatre amb la plata i un
amb bronze. El certamen, que
enguany ha arribat a la quarta
edició i s’ha celebrat des de
Campo de Borja (Saragossa), té
l’objectiu de prestigiar la garnatxa en la llista de les varietats
internacionals
Tal com informa ACN, és la primera vegada que el concurs se
celebra fora del Rosselló i l’any
vinent se celebrarà a Sardenya
(Itàlia). D’altra banda, s’espera
que la Terra Alta sigui l’amfitriona del certamen el 2018. El concurs ajunta més de vuitanta professionals del sector que fan un
tast a cegues dels vins presentats. El president del Consell
Comarcal de la Terra Alta, Carles
Luz, ha destacat el “gruix considerable de premis” que s’ha
endut la DO Terra Alta, “molt
repartides” entre cooperatives i
cellers més petits. “És sinònim de

la qualitat que està vivint la Terra
Alta en el vi”, ha apuntat. Luz ha
explicat que ara tenen “tota la

Montserrat Lerma substitueix com a
regidora a Xavier Serra
Després de la seva dimissió, a l’Ajuntament d’Ascó
L’Ajuntament d’Ascó informa que el passat dilluns 8 de febrer va presentar la dimissió per motius personals el segon tinent d’Alcalde i regidor
d’Urbanisme, Habitatge, Noves Tecnologies, Sostenibilitat i Protecció
Civil, Xavier Serra. Tant l’Alcalde com la resta de l’equip de govern
lamenten profundament aquesta decisió, tot i que la respecten com no
pot ser d’altra manera. També volen posar de relleu que la tasca realitzada per Xavier Serra fins el darrer moment ha estat impecable.
Dimarts es va fer el ple extraordinari per donar compte de la renúncia del
regidor Xavier Serra. Properament, s’espera rebre de la Junta Electoral
Central l’acta de regidora de la persona que anava de número 5 a la llista de la FIC, Maria Montserrat Lerma Díaz. L’equip de govern vol manifestar que “el full de ruta que va engegar el passat mes de maig quan va formar govern continuarà
endavant amb les mateixes prioritats que es van marcar que passen per dur a terme polítiques
socials, la dinamització de l’economia local i la generació de riquesa i ocupació pel poble”.

il·lusió posada en el certamen del
2018” i que estan llestos per preparar “un esdeveniment de la

magnitud que es mereix el
Concurs Internacional de les
Garnatxes del Món”.

Carnaval a Móra la Nova
Aquest cap de setmana
Móra la Nova celebrarà el seu carnaval aquest cap de setmana, dies
12 i 13 de febrer. Per aquesta edició, la comissió de Festes ha decidit
recuperar la figura del Rei
Carnestoltes. Segons ha explicat la
regidora de Festes, Míriam Vinaixa,
“ens agrada introduir tradicions que
es viuen arreu del país i que tenen tan bona acollida, és per això
que enguany introduïm a la celebració del carnaval al nostre poble
al Rei Carnestoltes”. El Rei Carnestoltes arribarà divendres a les
17.30 hores a la plaça Catalunya i una hora més tard hi farà el seu
Pregó. Per a dissabte, s’ha programat la Rua. La concentració serà
a les 17.30 hores al Pavelló Firal. El Carnestoltes 2016 finalitzarà
amb una llonganissada popular a partir de les 21 hores i ball amenitzat per “Diverty Music”, al Pavelló firal.
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Més
notícies
* LA RIBERA D’EBRE vol
crear llocs de treball i evitar que els jóvens se’n
vagin fora de la comarca
un cop acaben els seus
estudis. Per això, al 2014
va posar en marxa el
projecte Coworcat-rural,
que enguany impulsarà
accions que permeten
establir sinèrgies i desenvolupar nous projectes
professionals dins el món
rural.
* ECOLOGISTES EN
ACCIÓ demanarà una
acció perquè es retire del
subsol de l’edifici de la
fàbrica de Flix “els residus tòxics que queden”.
* EL CONSELLER DE
TERRITORI I SOSTENIBILITAT, JOSEP RULL, va
traslladar el malestar dels
usuaris i els afectats a
tècnics i responsables de
Renfe pel retard que
pateix la línia R16 fins a
Tortosa, una de les que
menys compleixen els
criteris de qualitat, amb
només un 40% de mitjana de puntualitat.
* ES PRESENTA ESRIUGEST, un equip de persones que “ens dediquem a la gestió i preparació d'actes esportius. A
més també som l'empresa encarregada de dirigir
l'Àrea d'Esports de
l'Ajuntament
de
Deltebre, a banda de les
activitats que podem fer
a nivell particular i/o
també per a altres poblacions veïnes”.
*MOR
UN
DELS
IMPULSORS i primer cap
de colla dels Xics
Caleros, Dani Bas.
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Presentació del
programa Garantia Juvenil
A Deltebre
La Sala d’Actes de la
Biblioteca es va quedar
petita davant el gran
interès mostrat, per part de
la joventut del municipi, pel
programa Garantia Juvenil.
Aquest programa és una
iniciativa europea que té
com a objectiu la lluita contra l’atur entre els joves de
16 de fins a 29 anys. La
finalitat d’aquesta convocatòria, organitzada per
l’Ajuntament de Deltebre,
ha estat la d’informar sobre
els beneficis que suposa la
participació en aquest programa.
La
regidora
d’Inserció Laboral, Lluïsa
Ventura, va destacar que
“des de l’actual equip de
govern tenim la voluntat
plena de treballar per tal de
facilitar la inserció laboral
dels col·lectius més perjudicats per l’actual context

econòmic ja sigui a partir
d’iniciatives pròpies o bé
fomentant la informació i la
participació en altres programes”. La participació en
el programa Garantia
Juvenil és una oportunitat
per als joves del municipi ja
sigui per aquells que tenen
un nivell elevat de formació
com, també, per aquells
que precisen d’accions for-

matives o educatives concretes.
Així mateix, l’Ajuntament
continua treballant per de
donar a conèixer la recent
creada Oficina Local de
Contractació. En aquest
sentit, va fer-se la setmana
passada una reunió informativa que va aplegar, a
més de 100 empresaris i
autònoms del municipi.

Els Serveis Comarcals de Joventut del Montsià
organitzen un curs de manipulació d’aliments
Des dels Serveis Comarcals de Joventut del
Montsià s’organitza un curs de manipulació d’aliments. El curs tindrà lloc el proper 25 de febrer
des de les 10 hores del matí fins les 14 hores de
la tarda a la biblioteca Francesc Balagué de Sant
Jaume d’Enveja. Per a tots els interessats, les inscripcions estan obertes des del 8 de febrer fins al
19 d’aquest mateix més, amb un cost total de
21,15 euros. En finalitzar el curs, es lliuraran els
certificats.
Així mateix, des dels Serveis Comarcals de
Joventut del Montsià s’organitza un curs introductori a la llengua de signes destinat a joves que
ja tenen el nivell A o que posseeixin els coneixements, atès que l’any passat ja es va oferir un curs
introductori. Les inscripcions es duran a terme del
5 al 18 de febrer i el curs s’iniciarà el proper 29 de
febrer, seguidament dels dies 2, 7, 9, 14, 16 i 30
de març i els dies 4, 6 i 11 d’abril, obtenint un
total de 30 hores de formació. El curs es realitzarà al Consell Comarcal del Montsià els dilluns
i dimecres de les 17.30 h fins a les 20.30 h.

Tradicionarius Amposta va obrir les seves portes la passada
setmana, i va tenir una molt bona acollida durant la manifestació en defensa de l’Ebre, convertint-se en un dels punts
de trobada i d’avituallament de la marxa.
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Es reclama una rebaixa de la
taxa veterinària dels correbous
Així es va dir en el Consell d'Alcaldes del Baix Ebre
El
Consell
d'Alcaldes del Baix
Ebre impulsarà un
comunicat conjunt
per reclamar una
rebaixa de la taxa
que els ajuntaments i algunes
comissions de bous han de pagar al Col·legi de Veterinaris
com a requisit previ per poder celebrar correbous. El vocal
de l'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les
Terres de l'Ebre, Miquel Ferré, ha intervingut al Consell
d'Alcaldes del Baix Ebre per exposar aquesta problemàtica
i plantejar als representants municipals altres reivindicacions en defensa de la festa. El president del Consell
Comarcal, Daniel Andreu, opina que les tarifes que es
paguen actualment al Col·legi de Veterinaris estan desproporcionades i s'han d'adaptar a les economies municipals.
D’altra banda, en el Consell d'Alcaldes també ha participat
el coordinador territorial d'Unió de Pagesos, Hilari Curto,
per exposar la problemàtica relacionada amb l'augment
del valor cadastral de les finques rurals i el deteriorament
del paviment del camí del canal Xerta-Riu Sénia (tram
Xerta-Roquetes). La reunió ha acabat amb la intervenció
del cap de l'Àrea Regional dels Agents Rurals per informar
sobre aspectes relacionats amb la gestió dels animals de
companyia que és competència municipal.

Inauguració del pavelló
polivalent “Josep Luque”
A Deltebre, avui divendres, a les 19 hores

Avui divendres tindrà lloc l’acte d’inauguració del pavelló polivalent “Josep Luque”, a Deltebre. A les 19 hores.
La inauguració anirà a càrrec del president de la
Diputació, Josep Poblet, i comptarà amb la presència de
l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler i regidors de govern.

Èxit d’inauguració del nou Tradicionarius Amposta
El nou establiment Tradicionarius obert a Amposta va celebrar aquest dimarts la festa d’inauguració. Prop d’un centenar de persones es van apropar en algun moment a la festa,
que es va perllongar durant més de dues hores. Els assistents, entre els quals destaca l’alcalde del municipi, Adam
Tomàs, van poder tastar alguns dels productes més coneguts de la marca, així com brindar amb el propi cava
Tradicionarius i gaudir de l’actuació del grup tarragoní
Stromboli Jazz Band, que va fer ballar als assistents amb el
seu jazz popular.
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CRAC de la setmana:

Isabel Carrasco

Montse Fabra
«SEMPRE
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

ANALITZANT LA MODA DES DEL PUNT DE VISTA DEL DISSENY »

Dissenyadora, estilista,
il·lustradora en el sector de
la moda i decoració
Més Ebre: Montse Fabra,
dissenyadora de moda,
estilista, i·lustradora, copy
freelance, blogger...
Montse Fabra: (riu) Sí, tindria uns 10 o 12 anys i
recordo
perfectament
quan, fullejant “La enciclopedia de las profesiones” o
un títol similar, vaig saber
per primera vegada dels
dissenyadors de moda. Em
va ressonar moltíssim aquella figura, i, la idea d’arribar
a dedicar-me a la moda ja
no em va abandonar... Per
sort vaig tenir el suport
necessari de la família per
poder formar-me, obtenint
el Grau en Disseny de
Moda a l’escola I.A.D.E de
Barcelona.
ME: I també ets fundadora
i dissenyadora de «The
Chameleonic Prints &
Patterns», estudi de disseny d'estampats de superfícies, especialitzat en el
sector de la moda i decoració, no?
MF: Sí, la meva evolució en
l’àmbit creatiu ha estat
molt diversificada, en part
degut a la meva ubicació,
Tortosa. Això ha fet que les
meves experiències s’hagin
encaminat més cap a l’estilisme de moda, la redacció
publicitària o la il·lustració i
deixant gairebé, no oblidat
però sí, “congelat” el disseny de moda, àmbit en el
que és més complicat treballar en una relativa
distància de les capitals.
«The Chameleonic» és el
meu principal objectiu professional. De fet m'he
sumat al projecte de Josep
Ramon
Obis,
a
la
“Introducció Conjunta a la
Xina”, que tracta de reunir
el màxim de professionals i
empresaris, sobretot catalans, de diversos sectors.
ME: Les teves creacions,
com les definiries?
MF: Pel que fa al disseny
tèxtil, diria que tinc una
estètica eclèctica però
sòbria que sol combinar
modernitat i calidesa. Em
deixo influenciar per les
tendències de moda però
sempre procuro anar un
pas per davant en buscar
noves fórmules creatives,
perquè per a sumar producte sense valor distintiu

el mercat ja està més que
servit. Últimament també
intento posicionar-me en la
il·lustració de moda, que
potser hi ha més cabuda en
el mercat. En aquesta àrea
no em sento tan compromesa en la innovació sinó
que em deixo portar per les
necessitats del client.
ME: Les tendències marquen el ritme de la societat
o la societat marca les
tendències?
MF: Les tendències són les
“guies” que ens marquen
l'evolució de la feina dels
dissenyadors i que alhora
són propostes dels mateixos creatius, juntament
amb el pols de la societat;
tribus urbanes, “it-girls”
“celebrities”, “star sistems” (des dels temps de
l'època daurada del cinema) que recollides pels
gabinets/consultors
de
tendències, posen a l’abast
dels professionals de la
moda (“privio pago”) per
tal de crear una certa cohesió beneficiosa per al sector.
També no es pot obviar la
repercussió del fenomen

“blogger” en la difusió de
la moda de cara al consumidor, sumant-se a l’entramat editorial tradicional i el
de màrqueting que busca
una cara més provocadora i
mediàtica de la moda per
tal d’atraure l’atenció del
consumidor. Personalment
opino que la moda afecta
relativament a la societat,
és la moda la que es veu
fortament influenciada per
la societat.
ME: Què penses de la
moda actual?
MF: Sempre analitzant-la
des del punt de vista de disseny, no deixa de sorprendre’m la capacitat d’innovació d’alguns dissenyadors, algunes col·leccions
tenen una complexitat tècnica i un valor creatiu que
s’escapa de les capacitats
de la majoria, amb una
capacitat de feina esbromadora, renovant-se cada sis
mesos o fins i tot menys, en
l’aparició de noves temporades com el “prefall” o
creuer.
ME: És innegable que la
moda, especialment a par-

tir dels anys 2000, ha
coquetejat moltes vegades
amb baixar la talla que
durant tot el segle vint era
considerada
modèlica.
Aquest pas de la talla 38 a
la 36, especialment en
models molt joves, ha
creat un referent perillós,
el de proposar a la societat
que la bellesa absoluta del
nostre temps implica està
com un sac d'ossos. Parlem
de l'anorèxia. Quasi sempre la relacionem amb la
moda i, és més, la culpabilitzen. Creus que és així?
MF: Crec que el món de la
moda en el decurs de la
seva història ha estat culpable d’aberracions, que
guiats per uns cànons de
bellesa sovint contra natura, han sotmès a la societat
i una vegada més la dona
és la que surt més mal
parada. En les últimes
dècades hem arribat a justificar la bellesa a costa de la
salut dels adolescents que,
desubicats, busquen emmirallar-se en uns referents
poc realistes. Hauríem d’aprendre a fer-nos responsa-

bles dels propis actes,
començant per una indústria de la moda implacable
amb els estereotips estètics.
Però de poc serveix l’esforç
d’aquesta si els consumidors no entenem totes les
variables de la problemàtica, assumint la nostra responsabilitat individual que
passa per un consum, de
tots els sectors no sol de la
moda, més conscient.
ME: El vestit és un passaport social? Vivim en una
societat on «l'aparença» és
molt important i probablement cada dia ho sigui
més? Que en fem dels
valors?
MF: En alguns àmbits crec
que sí que és un passaport,
i en aquests àmbits, diré,
que no estic en contra, sinó
tot el contrari. Em refereixo
a la capacitat que té l’aspecte físic per expressar i
establir comunicació al
marge del llenguatge. El
poder dels uniformes no és
casual, tant si es tracta de
pura imatge corporativa
com si es vol expressar
valors més rellevants com
confiança, ordre o seguretat. Més enllà de l’uniforme, però igualment a favor
d’atorgar un grau d’importància a la indumentària, però al marge de gustos
estètics i formes d’expressió
individuals, això dependrà
de la sensibilitat creativa de
cada un, en la majoria dels
àmbits on la comunicació
està present, la influència
que exerceix la nostra vestimenta en aquestes relacions se’ns escapa del conscient, en una societat tan
educada en els estímuls
visuals.
Jo reivindico la importància
de l’aparença, pel que ja he
explicat i també per la
necessitat humana d’expressar-se a tots els nivells i
per descomptat mitjançant
la moda. Els valors i quins
siguin aquests, hi són o no
hi són, independentment
de la importància que li
donem a la nostra estètica
vestint, i del protagonisme
que li atorguem.
ME: Un vestit de Chanel
segueix sent inassequible
per a la immensa majoria
dels habitants de la terra,
però aquesta posició la
sosté ser el perfum més
venut del planeta ...
MF: La Maison Chanel és

en essència alta costura, tot
i la seva línia de "prêt-àporter" (igualment inabastable per a molts). És
aquesta segona i, sobretot,
el gran invent del món de la
perfumeria, que no són
altra cosa que el reflex
d’una societat fetitxista que
vol un trosset de luxe a
preu assequible. Aquest és
un model de negoci que
funciona molt bé per a
moltes icones de la moda,
salvant la permanència de
l’alta costura per moltes
dècades.
ME: Al teu bloc «releaseonbox.com», manifestes
devoció per Balenciaga.
Què fa tan extraordinari el
seu estil?
MF: Al meu bloc manifesto
devoció per Cristóbal
Balenciaga, per la seva
inestimable aportació al
món de la moda, descobrint una visió innovadora
de les volumetries i el
patronatge de la vestimenta dels anys cinquanta, la
mateixa que sento per la
firma Balenciaga i la majoria per no dir tots els directors creatius que han anat
passant per ella, dominant
l’art de mantenir durant
tota la seva trajectòria,
l'essència de la Maison,
alhora que mantenint-se en
l'evolució. Però igual que
manifesto devoció per tants
altres dissenyadors / directors creatius.
ME: Els teus projectes?
MF: Seria fantàstic aconseguir la viabilitat de l'exportació a la Xina de la meva
marca de teixits estampats,
The Chameleonic, si més
no assolir una estabilitat
financera, contemplant pel
mig la possibilitat d’una
empenta en el sector emergent del micromecenatge,
de la mà de kickstarter.com
(molt recomanable per a
qualsevol emprenedor i/o
innovador). Enfocar-me en
un posicionament en el
mercat com a il·lustradora
de moda. En l’àmbit editorial, tinc en curs, per encàrrec editorial, la redacció
publicitària d’un col·leccionable relacionat en el món
de la moda, que es publicarà en uns mesos.

www.montsefabra.com
www.thechameleonic.com
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CARLES PUIGDEMONT - President de la Generalitat de Catalunya

Moltes felicitats al Diari Més Ebre
i per molts anys!

Em complau poder celebrar amb
vosaltres aquesta data tan assenyalada com és l’edició número
800 del Diari Més Ebre. Aquest
aniversari és, sense dubte, un
reflex de l’esforç, la tenacitat i la
bona feina de tots els que feu
possible que aquesta publicació
arribi puntualment als ebrencs i

ebrenques.
La vostra experiència al llarg d’aquests anys és una mostra més
de la vitalitat de la premsa
comarcal i local, que fa una tasca
de proximitat que la converteix
en un referent informatiu de primera mà per als ciutadans, alhora que és l’altaveu de les inquie-

tuds i les reivindicacions del
territori.
Unes inquietuds que aquest
Govern vol tenir molt presents.
Volem escoltar, estar en contacte
permanent amb la realitat de la
gent i intentar resoldre les seves
reivindicacions. Com ho estem
fent i ho farem amb la defensa
del delta de l’Ebre. Ens trobareu
al vostre costat.
I vull encoratjar-vos que aquesta
empenta que us ha portat fins
aquí continuï ben present i que la
poseu al servei del país, en uns
moments molt encoratjadors per
a Catalunya, que està treballant
per assolir un futur més just i
prometedor per als nostres fills.
Cal que tots sumem.

Imatge de la visita del President de la Generalitat, a les instal·lacions
de Canal Terres de l’Ebre, a Tortosa.

CARME FORCADELL - Presidenta del Parlament de Catalunya

Per molts anys!
Amigues i amics del
Mesebre, és un honor
poder-vos felicitar com a
presidenta del Parlament
per aquests 800 números.
El vostre projecte neix el
2001, en plena lluita contra

els transvasaments del Plan
Hidrológico Nacional. I just,
ara, en aquesta commemoració dels 800 números,
aquesta lluita continua. Un
altre cop s’intenta imposar
un pla hidrològic perjudicial

per al Delta, tot ignorant la
veu del territori i els acords
consensuats a Catalunya.
La societat s’ha mobilitzat
en la defensa de l’Ebre. I
persistirà en aquesta defensa, com vosaltres heu fet

amb el vostre projecte, perquè és només perseverant
que podem mantenir vius
els nostres drets i els nostres somnis. Vull doncs
agrair-vos l’esforç continuat
per oferir una informació de

proximitat i de qualitat en
aquests 800 números. Heu
esdevingut una referència
imprescindible per a milers
de persones del territori.

www.mesebre.cat
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ORIOL JUNQUERAS I VIES - Vicepresident del Govern de Catalunya i conseller d’Economia i Hisenda.

Periodisme, servei i compromís amb el territori
Que un setmanari gratuït, en
els moments que viu la
premsa de paper, arribi als
800 números és una gran
noticia. Però encara té més
mèrit el fet que aquesta

publicació escrita en català
tingui voluntat de servei i de
vertebrar el territori, tal com
ha demostrat el ‘Més Ebre’.
Perquè més enllà de la feina
informativa i de difusió de

compromís ferm del ‘Més
Ebre’ amb totes les reivindicacions de les Terres de
l’Ebre, així com que s’hagi
implicat en les mobilitzacions que hem viscut en la

l’actualitat, el setmanari ha
reforçat l’imaginari d’un
territori concret, les Terres
de l’Ebre, com a part fonamental del nostre país.
També cal reconèixer el

defensa de la llibertat de
Catalunya. Periodisme, servei i compromís, tres factors
bandera d’un setmanari que
volem continuar llegint. Per
molts anys més!

RAÜL ROMEVA I RUEDA – Conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència.

800 números informant i teixint comunitat
a les Terres de l’Ebre
El món canvia inexorablement i el nostre país,
amb ell. Malgrat tot,
algunes coses es mantenen i és bo que sigui així.
Entre elles, el prestigi de
la nostra premsa escrita i

la
força
de
la
constel·lació de mitjans
locals i comarcals que
vehicula la diversitat
territorial del país, i de la
qual “Més Ebre” forma
part des de 2001.

De fet, l’espai local és el
fonament de la nostra
realitat nacional. És des
dels pobles, viles i ciutats que construïm, cada
dia, el nostre país. Així,
els espais locals i comar-

cals de comunicació prenen
encara
més
importància. No seria
imaginable que els ciutadans tinguéssim més
informació dels fets ocorreguts a l’altra punta del

món que no pas d’allò
més immediat, que s’esdevé a pocs carrers de
casa nostra.
Així, doncs, em plau felicitar-vos per aquests primers 800 números d’actualitat i us encoratjo a
continuar servint les
Terres de l’Ebre i el país
com ho heu fet tots
aquests anys.
Enhorabona!

MIQUEL GAMISANS I MARTÍN - Secretari de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació.
sa el que passa arreu del
món, evidentment, però
volem saber, també, què
passa a casa nostra.

800 números Diari Més Ebre
«La fortalesa de la proximitat»
El novembre de 2001 vau
imprimir els primers 6.000
exemplars del Diari Més
Ebre. Després de catorze anys
i molt d’esforç dedicat a
aquest projecte, arribeu al
número 800 amb un tiratge

de 15.000 exemplars repartits a les quatre comarques
de les Terres de l’Ebre. La
vostra perseverança us ha fet
créixer. En contra del que
sovint es pressuposava en els
pitjors moments de la crisi,

els mitjans de proximitat del
nostre país han acreditat una
fortalesa envejable, reptant
la lògica més simplista dels
mercats, i demostrant que la
ciutadania és sensible a allò
que li és proper: ens interes-

LLUÍS SALVADÓ - Secretari d'Hisenda de la Generalitat de Catalunya

l’Ebre.

mitjà local defineix el territori, alhora que el territori fa
la
informació
local.
Compartir la informació que
explica el que som i el que
fem a cada poble, a cada
comarca, genera consciència col·lectiva territorial,
construeix i reforça una
identitat.

I disposar de mitjans de
comunicació propis és
absolutament estratègic per
reforçar la nostra identitat
col·lectiva. L’abast d’un

Més Ebre ha estat compromès des del primer dia
amb aquesta vocació territorial, sent altaveu del nostre dia a dia, i també de les

Més Ebre, informació per construir territori
Qualsevol territori per
millorar requereix de dos
coses fonamentals: eines i
projecte. Per abordar tan
una cosa com l’altra, ens cal
disposar d’identitat col·lectiva. Identitat que ens por-

tarà a voler ser, a assolir les
eines que ens han de servir
per donar resposta a les
necessitats dels nostres ciutadans. Podem estar parlant
de Catalunya, però sobretot
parlem de les Terres de

Més Ebre, com el gruix de
publicacions fruit de l’esforç
local, juga un paper central
en la cohesió del país: enforteix el teixit social, cultural i
econòmic, és pal de paller en
la preservació, normalització
i impuls de la llengua, i ho fa
en un entorn sovint difícil.

Ara que, novament, les
Terres de l’Ebre s’han de
mobilitzar per preservar la
sostenibilitat del riu que els
dóna vida, permeteu-me
expressar, en nom del
govern de la Generalitat, la
nostra complicitat activa i la
nostra solidaritat. Tan de bo,
en propers números de Més
Ebre, puguem llegir bones
notícies. Per molts anys!

principals causes del territori i del país, ja sigui lluitant
en contra del pla hidrològic
o defensant la llibertat de
Catalunya.
Felicitats a les moltes persones que durant anys heu
fet possible perdurar, especialment en anys tan difícils
que els que acabem de passar, un projecte tan important per a les Terres de
l’Ebre. Junts, territori i mitjans, creixem i ens fem més
forts.

XAVIER PALLARÈS I POVILL – Delegat territorial del Govern a les Terres de l’Ebre

800 números fent Terres de l’Ebre
La publicació d’aquest
número 800 del Diari
Més Ebre estic convençut
que és motiu d’orgull per
a totes aquelles persones
que heu fet i feu possible, durant aquests prop

de 15 anys dedicats a la
comunicació de proximitat, que els fets més
rellevants succeïts a les
Terres de l’Ebre hagin
arribat de primera mà als
nostres conciutadans.

En aquest sentit, és un
goig, com a delegat del
Govern a les Terres de
l’Ebre, poder comptar a
casa nostra en un mitjà
d’abast territorial, que
ens dóna cohesió social i

cultural a les nostres
comarques. A més, un
mitjà gratuït que facilita
l’accessibilitat a la informació per a tota la ciutadania.
Per aquest motiu, vull

agrair-vos molt especialment als professionals
del Més Ebre la feina diària, no sempre fàcil, i
felicitar-vos a tots per
aquests 800 números.
Alhora
permeteu-me
encoratjar-vos a continuar fent Terres de l’Ebre
durant molts anys més.
Sort i per molts números
més!
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DANIEL ANDREU - President del Consell Comarcal del Baix Ebre.

Un mitjà gratuït de referència a les Terres de l'Ebre
L'edició del número 800 del
Diari Més Ebre és una fita
que ens omple a tots de
satisfacció i més encara després de la greu crisi que han
patit els mitjans de comunicació impresos durant els

últims anys al nostre país.
Molts no han sobreviscut a
aquesta crisi econòmica i
han hagut de tancar capçaleres. Afortunadament, no ha
estat el cas del Diari Més
Ebre, que no només ha supe-

rat aquesta embestida sinó
que s'ha pogut consolidar
com a mitjà gratuït de
referència a les Terres de
l'Ebre. La nostra més sincera
enhorabona.
Sabem que l'edició setmanal

de la vostra publicació significa un gran treball i esforç, i
és per això que com a president del Consell Comarcal
del Baix Ebre us encoratjo a
seguir en aquesta línia d'èxit
i de bon fer. Heu de saber

que teniu la nostra institució
comarcal al vostre costat per
reforçar la vostra independència i bona feina.

M. CARME NAVARRO BALADA - Presidenta del Consell Comarcal del Montsià

Més ebre, d’avui a moltes publicacions
L’inici de qualsevol projecte
representa un repte que ha
d’anar acompanyat de competències
personals
i
col·lectives, s’han d’avaluar
els riscos, tenir clar l’objectiu, afegir-hi il·lusió, ener-

gia, rigor, dedicació, serietat, per tal d’aconseguir
que el resultat final sigui el
reflex del somni inicial.
Un cop endegat, hem de ser
capaços de consolidar
aquesta tasca, atenent els

canvis de l’entorn, adaptant-nos a la constat evolució de la societat i utilitzant
els mitjans necessaris per
reinventar i actualitzar els
projectes, amb el conseqüent creixement personal.

Pertanyem a una societat
necessitada d’implicació i
solidaritat i és, en l’esforç
de les nostres opcions diàries, que trobarem els recursos necessaris.
Tot plegat és el que avui

demostreu amb la publicació del número 800 del setmanari Més Ebre.
Només em resta felicitarvos per l’anterior etapa i
encoratjar-vos en la nova.

GEMMA CARIM - Presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

Ben vius i ben actius!
Moltes felicitats al diari
Més Ebre per aquests 15
anys de trajectòria informativa. Catalunya és un
país ric en capçaleres
comarcals, i la vostra labor
com a premsa de proximi-

tat i servei al ciutadà és un
valor insubstituïble que
cal preservar. No en tinc
cap dubte: la pluralitat de
mitjans i la llibertat de
premsa és el millor termòmetre de la qualitat

democràtica d’un país.
La Ribera d’Ebre és una
comarca formada per
pobles petits, amb una
població que en el seu
conjunt només arriba a les

dues terceres parts dels
habitants de Tortosa.
Aquesta realitat fa que
massa sovint les notícies
també siguin petites, a
vegades fins i tot ens relega de l’actualitat informa-

tiva. Per això és especialment important per territoris com el nostre que hi
hagi una premsa comarcal
ben activa i ben viva, com
la nostra gent.
Des de la Ribera us desitgem molts èxits i us animem a informar des del
vostre mitjà de totes les
iniciatives que duem a
terme a casa nostra, que
són moltes. Per molts
anys!

CARLES LUZ MUÑOZ - President del Consell Comarcal de la Terra Alta

Que continuï així per molts anys!
El setmanari Més Ebre arriba al seu número 800, una
xifra redona que ben bé
mereix una bona celebració. Amb aquest número
que teniu a les mans, la
publicació encara una nova
etapa per donar resposta

als nous reptes que la
societat ebrenca té plantejats.
L'existència de mitjans de
comunicació
territorials
com aquest setmanari és
fonamental per a la vertebració i la cohesió de les

Terres de l'Ebre. Des de la
Terra Alta saludem i celebrem la fita assolida per
Més Ebre i desitgem que
aquest número 800 sigui
només el primer pas per a
aconseguir els nous reptes
i els nous objectius de

futur que de ben segur té
plantejats aquest mitjà de
comunicació.
Vuit-cents números, vuitcentes setmanes, avalen
una trajectòria llarga i dilatada, en la qual aquest setmanari ha centrat els

esforços a donar cobertura
i repercussió a l'actualitat
ebrenca, tant des del vessant polític com social com
esportiu.

FERRAN BEL I ACCENSI – Alcalde de Tortosa.

Felicitats Més Ebre!
El naixement d’un nou
mitjà de comunicació
sempre és una bona
notícia perquè contribueix a la pluralitat d’idees i enforteix la socie-

tat. Si, a més, aquest
mitjà es manté i consolida el projecte, cal felicitar-se doblement perquè
vol dir que s’ha fet la
feina bé a nivell empre-

sarial i s’ha guanyat el
favor del públic. Amb
l’assoliment del número
800 i després de 15
anys, el setmanari Més
Ebre demostra haver

complert
abastament
aquests objectius, i per
aquest motiu cal felicitar
els impulsors i a totes
les persones i anunciants
que fan possible que

cada divendres arribi
puntual a tot el territori.

www.mesebre.cat

DIVENDRES 12
DE FEBRER
DE 2016

ADAM TOMÀS - Alcalde d'Amposta.

Construint una societat més justa
Sempre he cregut i defensat el paper que té la política municipal per transformar la societat en la que
vivim. Les decisions preses
en aquest àmbit són, segurament, les que afecten de

manera més directa als
ciutadans. Dins les parets
d'un ajuntament es decideixen coses com els tributs, el model de desenvolupament urbanístic o les
prioritats
necessàries

d'una ciutat. Informar
sobre tot plegat és fonamental per viure una societat més justa. Els nostres
ciutadans han de tindre
accés a tot el que passa al
municipi. Els mitjans de

comunicació de caire territorial, com el Més Ebre,
juguen un paper clau en la
difusió d'aquesta informació propera al ciutadà.
Avui, aquest setmanari
publica el seu número 800.

Enhorabona per la feina
feta setmana rere setmana.
Us encoratgem a que continueu treballant en aquesta direcció. Sou una peça
fonamental perquè la nostra societat siga més lliure.

JOAN PIÑOL MORA – Alcalde de Móra d'Ebre.

“Més Ebre”, al servei del territori
El setmanari Més Ebre
està d'enhorabona amb la
publicació del seu número 800. En este número
que tenim a les mans es
condensen gairebé 15
anys d'informació i periodisme, 15 anys d'actuali-

tat i compromís amb els
lectors, 15 de servei als
nostres municipis i a les
nostres comarques.
Al llarg d'estos cinc lustres, d'estes vuit-centes
setmanes, Més Ebre ha
passat per diferents èpo-

ques i formats per adaptar-se de la millor manera
possible a les necessitats
informatives del territori
i la seua gent. Avui, tot
just quan encetem el
2016, descobrim un Més
Ebre renovat coincidint

amb el seu número 800.
Amb una nova imatge,
amb nous continguts i
amb un disseny interior
més modern, Més Ebre es
disposa a encarar els reptes dels nous temps amb
forces renovades. Una

aposta informativa i
empresarial valenta que
referma el compromís
d'este mitjà de comunicació amb la seua gent.
Que sigui per molts anys.

LLUÍS SOLER I PANISELLO - Alcalde de Deltebre.

800 vegades Més Ebre
En un context de transició
com l’actual, que afecta a
tots els àmbits, inclosos els
mitjans de comunicació, és
d’agrair l’aposta veraç per la
informació de proximitat que
realitza, cada divendres, Més
Ebre. De fet, en el transcurs

d’aquestes 800 publicacions,
el setmanari s’ha reafirmat
com un referent i un actor
principal en la reafirmació de
la identitat del nostre territori.
És d’elogiar que aquesta

efemèride arribi, justament
avui mateix, amb nou format
i disseny. És evident, doncs,
que Més Ebre continua treballant, a partir de la innovació
i de l’esforç, amb l’objectiu
de seguir creixent per tal de
consolidar-se com un mitjà

de comunicació de referència, plural i rigorós que enforteix el municipalisme.
Per aquest motiu, mitjançant
aquestes línies, voldria donar
la meva més sincera enhorabona a tota la gent i a tots els

professionals que han fet i
fan possible aquest projecte i
encoratjar-los a continuar
treballant en la mateixa
direcció. Moltes felicitats i
endavant!

JOSEP CAPARRÓS I GARCIA - Alcalde de la Ràpita.

Felicitats i endavant!
És imprescindible encetar
aquestes línies amb una
cordial felicitació a tota la
gent que han fet i fan possible que el Diari Més Ebre
publiqui avui el seu número
800. Evidentment, és una

xifra que representa la consolidació d’un projecte
però, sens dubte, també
representa el repte d’assolir
fites encara més significatives d’ara endavant.
En un context de globalitza-

ció informativa com l’actual, comptar a casa nostra
amb mitjans de comunicació local, de proximitat, és
gairebé un luxe. Són
aquests mitjans l’eina ideal
perquè una societat cohe-

sionada tingui una ciutadania crítica que valori la vida
política, econòmica, social i
cultural del seu entorn
immediat. Si aquest mitjà és
gratuït, la seva tasca encara
és més lloable, ja que facili-

ta l’accés directe a la informació a un major nombre
de ciutadans.
Així doncs, vull agrair els
professionals del Diari Més
Ebre la seva dedicació,
esforç i tenacitat que han
fet i fan possible la seva
edició setmanal i vull encoratjar-los a seguir aquest
rumb, que segur els portarà
a bon port.

ALFONS MONTSERRAT – Alcalde d'Alcanar.

Enhorabona
Des d’aquestes línies vull
felicitar, i també agrair,
el setmanari Més Ebre
per aquestes 800 setmanes que ens ha anat
informant sobre el nostre
territori, difonen activitats, divulgant les nos-

tres bondats i en definitiva fent territori i fent
Terres de l’Ebre.
Ara que tothom valorem i
busquem els productes
de proximitat i de km. 0,
Més Ebre representa per-

fectament aquest esperit
de periodisme de proximitat. Perfecte coneixedor del territori, perfectament adaptat als nostres
trets identificatius, que
sap arribar allí on altres
mitjans de tipus genera-

lista no poden arribar i
tractar la informació amb
profunditat, donant la
informació d’aquí i des
d’aquí.
És per això que setmana
rera setmana Més Ebre

s’ha consolidat en uns
moments difícils i ha
esdevingut en un referent
dels mitjans d’informació
a les nostres terres. Per
això que ens hem de felicitat i felicitar Més Ebre
per aquestos 800 números fent territori i fent
identitat.
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JORDI GASENI BLANCH - Alcalde de l'Ametlla de Mar.

La informació del territori a l'abast de tothom
El Més Ebre compleix 800
edicions i des de l'Ametlla
de Mar us volem felicitar
per aquesta xifra. Setmana
sí, setmana també, les
caleres i caleros, i evident-

ment totes les ebrenques i
ebrencs, tenen l'oportunitat d'informar-se gratuïtament de l'actualitat de casa
nostra gràcies al vostre
mitjà. I en els temps que

corren, aquesta oportunitat
que oferiu és molt valuosa.
Permeteu que tothom
pugui conèixer l'actualitat
de la setmana i us fixeu en
molts temes que afecten

directament a la nostra
societat. Per això, amb el
nostre suport, us encoratjo
a tirar endavant molts anys
més fent aquest veritable
treball de cohesió, de pro-

ximitat i de qualitat.
Enhorabona i molt futur!

FRANCESC X. MOLINÉ - Alcalde de Móra la Nova.

No perdeu mai l’essència d’informar
per i amb el territori
La meva felicitació per
aquests vuit-cents números editats, i gairebé
aquests quinze anys de

trajectòria, i per ser un
mitjà de proximitat, on
podem veure reflectit el
dia a dia dels nostres

pobles.
Encoratjar-vos
perquè seguiu en aquesta
línia; presentant-nos dissenys nous i continguts

actualitzats, però sense
perdre mai la vostra
essència d'informar per i
amb el territori. Desitjant-

vos que en pugueu complir molts més.

JOAN MOISÉS REVERTÉ - Alcalde de la Sénia.

Periodisme de proximitat
Els mitjans de comunicació sou clau imprescindible del funcionament
democràtic i transparent
d'una societat, al temps
que ajudeu a la ciutada-

nia a mantenir-se ben
informada i activa. En
aquest sentit, el diari Més
Ebre podeu estar satisfets
d'haver-vos
mantingut
durant 15 anys com un

referent periodístic al
nostre territori, modernitzant-vos també i adaptant-vos als temps digitals.
Sou per a les Terres de

l'Ebre, periodisme de proximitat i us encoratgem a
continuar així molts anys
més.
Rebeu la més sincera felicitació per aquests 800

números, en nom propi i
dels seniencs i senienques als que represento.

FERRAN CID I MARTÍ - Alcalde del Perelló.

La societat de les Terres de l’Ebre som una societat inquieta i activa,
i així ho demostrem a nivell de poble i a nivell de territori.
Estem d’enhorabona per
tenir un mitjà de comunicació que arribi al número
800. Ens cal, a vegades,
explicar el que fem amb

més força que altres llocs
ja que no sempre estem a
l’agenda informativa del
nostre país i és per això
que disposar de mitjans de

comunicació potents ens és
clau i necessari, no només
per explicar a fora què fem
i qui som, sinó per connectar-nos a tots nosaltres i

cohesionar-nos per seguir
treballant plegats.
Aprofito aquest espai,
doncs, per felicitar el diari
Més Ebre i a encoratjar-lo a

seguir endavant en la difusió de qui som, què fem i
què passa a casa nostra.

ALFRED BLANCH FARNÓS – Alcalde de Santa Bàrbara.

Sempre és un motiu d’alegria poder participar en una celebració important com la
dels 800 números del diari Més Ebre.
Des de l’ajuntament que jo
mateix encapçalo, sempre
hem volgut defensar la nostra
identitat i el nostre territori, i
penso que són dos punts que
tenen plena coincidència amb
el mitjà de comunicació
homenatjat.

És una feina que sempre
tenim encomanada tots els
ebrencs i ebrenques; l’aprendre i prendre consciència que
el que natros vivim, tenim,
sentim i estimem és tant
important com el que viuen,
tenen, senten i estimen altres

demarcacions del nostre país.
La nostra situació ens fa ser
un territori amb uns trets diferencials molt exclusius, amb
paisatges únics i tradicions
molt arrelades en tots i cadascun dels pobles que conformem les Terres de l’Ebre, i cal

que seguim treballant, els
particulars, els ajuntaments,
les entitats, ... i els mitjans de
comunicació, per tal de mantenir la nostra identitat, costums i tradicions tal i com
s’han vingut fent a llarg de la
nostra història.

Moltes felicitats per poder
assolir aquesta fita dels 800
números d’aquest diari gratuït, i per molts anys més que
pugue seguir informant del
que passa al nostre territori de
la forma en què ho ha estat
fent durant tot aquest temps.
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FRANCESC A. GAS FERRÉ - Alcalde de Roquetes.

Més que un diari...el "Diari Més Ebre"
Les paraules rigor, serietat,
treball, actualitat, innovació...,
en resum, INFORMACIÓ DE
PROXIMITAT, tenen un nom
"Diari Més Ebre".
En un moment com l’actual
en el que la informació de
primera mà és vital per a
estar al dia de totes les notí-

cies que ens afecten directament, i que els mitjans de
comunicació estan sotmesos
a moltes pressions, sobretot
econòmiques, que han fet
que alguns hagin hagut de
tancar les portes, reconforta
veure que puguin continuar
existint diaris com el vostre,

que treballen dia a dia per
informar de les coses que
passen a les nostres terres, i
a més en la nostra llengua.
Des de Roquetes, i en nom
de tota la ciutadania, vull
aprofitar per fer-vos arribar
les felicitacions merescudes
a tot l’equip que ha fet i fa

possible que, a l’Ebre, tinguem un mitjà de comunicació que després de 800 edicions ens continuarà informant setmana a setmana de
les nostres coses. Perquè si
ja és difícil posar a l’abast de
tothom un setmanari d’aquestes característiques, ho

és més encara donar-li continuïtat.
Agraïm el vostre treball i us
encoratgem a seguir endavant.

ROGER AVIÑÓ I MARTÍ – Alcalde de Xerta.

Continueu perseverant
Benvolguts amics, aprofito aquest espai per felicitar a tot l’equip del setmanari MES EBRE en
assolir la fita de la publi-

cació nº800.
Diuen que la perseverança és la virtut per la
qual totes les altres virtuts donen el seu fruit,

així que us animo a continuar perseverant i a
seguir treballant per contribuir a garantir el dret a
la informació que tots els

ciutadans tenim.
Defenseu el pluralisme i
recordeu que la vostra
tasca és una labor que
també feu en benefici del

nostre territori.

JOAN CASTOR GONELL - Alcalde de Sant Jaume d'Enveja.

Moltes felicitats
La premsa de proximitat és
fonamental per als municipis
petits. Una plataforma
necessària en un món globalitzat en què moltes vegades
coneixem més allò que passa
a mil quilòmetres de distàn-

cia que allò que ens afecta de
ben a prop.
Celebrem aquests 800 números del setmanari Més Ebre
que cada divendres explica
què passa als municipis de
les Terres de l'Ebre. Perquè la

premsa local és la que, a
priori, entèn millor les nostres preocupacions i recull les
diferents sensibilitats per
construir un territori molt
millor i reivindicar allò que
ens pertoca i que necessitem

per avançar.
Des d'aquí, permeteu-me la
reflexió, que aquest compromís amb la pluralitat i la
informació, amb la política,
el medi ambient, la cultura,
els esports i el lleure i, sobre-

tot, amb el debat enriquidor
que ens enfortirà com a
homes i dones i que és clau
per viure en llibertat, sigui de
nou punt de partida a partir
del número 801.
Us encoratjo a continuar treballant per una premsa de les
Terres de l'Ebre lliure, sense
complexos, per una societat
més justa i també compromesa amb el nostre territori.

JOAQUIM FERRÀS PRATS - Alcalde Horta de Sant Joan.

Més Ebre, més que mai
Cada cop que s’assoleix
una xifra rodona en un
mitjà de comunicació, és
motiu de satisfacció i de
felicitació. Atansar la informació local i de proximitat
a la població i fomentar la

lectura als que no tenen
l’hàbit de comprar premsa
escrita, serien per a mi les
dos principals fites del gratuït. Els 800 números del
Més Ebre, que aviat està
dit, ens indiquen que

darrere del diari hi ha un
equip de professionals que
han sabut fer bé la feina
per assegurar l’èxit de la
publicació.
Aquesta xifra rodona del
diari, també coincideix

amb una setmana rodona
per a les Terres de l’Ebre,
pel ressò de la gran manifestació d’Amposta en
defensa de l’Ebre. Hem
pogut comprovar que les
Terres de l’Ebre, més enllà

MARIA J. BELTRAN PIÑOL – Alcaldessa de Tivenys.

Ànims a continuar informant
Felicitats per d’haver
arribat als 800 números
d’un diari gratuït en
moments complicats i de
crisi per tots els sectors i,

especialment de la premsa escrita.
Us animo a que continuéssiu informant-nos

cada setmana de les noticies de les nostres terres
com heu fet fins ara.
Per molts números més,

pels nous reptes.
Felicitats!

dels
part
això
Més

tòpics, també formem
de l’ideari català. Per
ara sí que podem dir
Ebre, més que mai.
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VÍCTOR FERRANDO SABATÉ - Alcalde EMD de Jesús.

800 i molts més!
Moltes
felicitats
per
aquests 800!! La nostra
més sincera enhorabona
per aquests gairebé 15
anys de treball dedicats a

la informació del dia a dia
del
nostre
territori.
Durant aquests anys heu
mostrat la vostra implicació i complicitat tant amb

la gent de les Terres de
l’Ebre, com també amb les
diferents administracions.
Des de l’EMD de Jesús,

com a administració, i en
nom del Poble de Jesús,
us agraïm el vostre suport
i us desitgem que després
d’aquests 800 en vinguen

molts més.

JOSEP CUGAT GINOVART - President de l’EMD de Bítem.

“Fent territori”
donant a conèixer tots els
esdeveniments que en
definitiva, passen en la
història de cada poble i,
sense anar més lluny,
donant a conèixer els veri-

El Diari Més Ebre sempre
ha estat una publicació
que ha tingut un objectiu
principal: La noticia arreu
del territori, des de cada
poble, de cada entitat,

tables protagonistes que
són els nostres conciutadans.
Sols unes paraules de felicitació per haver arribat a
la publicació 800 i enco-

ratjar-vos a continuar en
aquesta línia, i que l’èxit
aconseguit no defalleixi, ja
que el territori ho necessita.
Sempre ens trobareu al

vostre costat per fer arribar
la informació a tot el territori i desitjar que quan
arribeu a la publicació
1000 ho tornem a celebrar.

PERE PANISELLO CHAVARRIA

Més Ebre, més territori
A l’arribar als 800 números és per felicitar a tots
els que ho han fet possible en aquests quasi 15
anys de vida, i més en
períodes de crisis econòmica que no afavoreixen

molts projectes empresarials.
Com ex-càrrec públic, he
d’agrair la predisposició
del setmanari en el tractament de les noticies del
territori per facilitar que

els ebrencs que tinguéssim una bona informació
que ajuda a sensibilitzarnos, creant opinió vers les
nostres problemàtiques.
Hi ha una part important
del setmanari dedicat a

l’esport, que puc assegurar que gràcies al bon treball de Michel Viñas, te
una
gran
acceptació
sobretot entre els “futboleros” que l’esperen en
molt de desig totes les

setmanes.
I si la celebració del 800
números és també, per
anunciar-nos unes millores, és un motiu més per
felicitar-vos i agrair-vos
que en aquest moments
de tanta incertesa fésseu
aquesta aposta que segur
que anirà en benefici de
les nostres Terres i el nostre País.

MANEL TOMÀS - Portaveu de la PDE

La premsa al servei del territori
Felicitar i encoratjar al Mes
Ebre a continuar en la seva
tasca d’informar sobre les
qüestions que afecten al
Territori.

En aquesta nova etapa que
s’enceta en Defensa de
l’Ebre, es bo i convenient
tenir un mitjà d’informació
que sigui proper a la ciuta-

dania i on es puguin reflexar les activitats, opinions i
propostes que molt segurament sorgiran al caliu de la
intensa

activitat ciutadana que
molt previsiblement es
desenvoluparà en aquetspropers mesos.

Enhorabona i a continuar!

JOAN ANTÓ – Conseller delegat de Més Ebre.

Felicitats i gràcies !
No puc evitar observar, més
del normal, quan algun lector fulleja el Més Ebre. Com
va passant pàgina rere pàgina, des de la portada fins a
la contra, parant en aquelles
seccions que més li criden
l’atenció. I sempre em ve al

cap la mateixa reflexió. Si
aquest lector sapiguès la
càrrega de feina i dedicació
que hi ha darrere de cada
número del Més Ebre, segur
que li dedicaria molta més
atenció a cada article i a
cada fotografia. Però imme-

diatament després m’invaeix un gran sentiment de
satisfacció al recordar que a
Més Ebre tenim al voltant
de 50.000 lectors que cada
setmana ens segueixen;
potser no es llegiran tot el
Més Ebre, però gràcies al

gran esforç de l’equip del
Més Ebre, tants i tants lectors gaudeixen d’una informació de qualitat i de territori.
Complir 800 números en un
territori com el nostre és

tota una fita. Però la nostra
ambició va encara molt més
enllà i seguirem creixent i,
sobretot, seguirem treballant per apropar tota la
informació de l’Ebre a la
seua gent, a vosaltres.
Felicitats a tot l’equip de
Més Ebre per fer amb cada
número Més territori. I gràcies als lectors per acompanyar-nos durant tot
aquest temps.
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TERCERA DIVISIÓ: REMUNTADA I EMPAT A PALAMÓS (2-2)

El noi de Marçà guia a l’Ascó
Dos gols d’Andreu Guiu a la segona part van valdre un empat valuós pel conjunt de la Ribera

diarimés
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800
Quan escric aquest article estem en la
recta final del tancament del setmanari.
Seria, per aquest motiu, un dijous normal.
Un més.
Però avui no ho és. En fem 800. És un
moment en el que em passen pel cap
molts de records. Gairebé 15 anys de dedicació a un projecte que fou la continuació del Minut 91.
Un Més Ebre del que vaig ser-ne un dels seus fundadors i que m’ha donat grans maldecaps, però també satisfaccions. I que és la meua vida. O una part important
d’ella. Un dia com avui, és just pensar en tota la gent que
ha estat en aquests anys. A l’inici, amb Trilla, Teresa Faneca i el gran Joan Biosca. Vam passar moments complicats.
No fou fàcil. Però vam avançar.
Des de llavors, jo continuo a la trinxera, apretant les
dents, com sempre. Ara al costat d’Isabel Carrasco, una
gran companya de viatge, una gran amiga, que s’ha implicat amb gran sentiment i que lluita fort per tirar endavant un mitjà modest que busca transmetre emocions.
També al costat de Jesús Ruiz, un lluitador nat que estima
enormement el Més Ebre. I, com no, amb Joaquin Celma
que, malgrat la distàncies, és un membre més de la famíllia. Un col.laborador únic.
800 vegades gràcies a tots per fer-ho possible.

DEMÀ DISSABTE A LES 16.30 H
Guiu va fer els dos gols de l’Ascó, diumenge passat, a Palamós.

FOTO: IRIS SOLÀ

L’Ascó va empatar diumenge passat al camp del Palamós (2-2). Un empat que, tal com va anar la primera meitat, és valuós. Però,
tal com va anar la segona, sap a poc perquè l’Ascó va fer sensació de que podia guanyar. No obstant, al descans la situació era
complicada amb el 2-0. Malgrat això, l’Ascó va reaccionar quan pitjor ho tenia i en un moment necessari per a fer-ho perquè jugava al camp d’un rival directe en la lluita per la permanència. Llavors va aparèixer la màgia del jove davanter de Marçà, Andreu Guiu
que va fer el 2-1 i que va empatar en els darrers minuts. Un empat que permet mantenir distàncies amb la zona de descens directe i que referma la millora dels asconencs que fa tres jornades que no perden. Diumenge, un altre partit important, a Ascó, contra
el Júpiter. S’ha de guanyar per allunyar-se de la zona compromesa de la taula. Va debutar el porter Manolo.

UD JESÚS I MARIA

L’AMPOSTA JUGA DEMÀ A TORREDEMBARRA

Marc Bertomeu

La Rapitenca visita el Viladecans

El J i Maria, a punt de fitxar un jugador de Tercera

Partits claus per als dos equips ebrencs

El J. i Maria ha incorporat al porter Marc Bertomeu, que va
deixar de jugar per una lesió però que s’ha recuperat. Així mateix, es confia avui en poder fitxar també un jugador d’un
equip de Tercera divisió.
El Jesús i Maria rebrà diumenge el Suburense (16h) amb la
intenció de fer un punt i seguit en la ratxa de resultats, dues
victòries consecutives en partits en els que no ha rebut cap
gol. Si guanya, s’impulsarà.

La Rapitenca, un altre cop amb baixes i amb dos juvenils a la
convocatòria, visita diumenge el Viladecans en un partit important per buscar trencar la sequera golejadora de les darreres jornades. I per recuperar la dinàmica positiva. Sam, Puig i Villa són
baixa mentre que Anell és dubte. Marquès podria tornar. Ventura s’espera que arribe la setmana vinent. L’Amposta, per la
seua part, afronta un partit vital a Torredembarra, en la lluita per
la permanència. Demà dissabte.

Cambrils-Tortosa, el partit
El líder rep el segon classificat
Torna la competició després del descans. I a la segona catalana ho fa amb un partit trepidant. El Tortosa, que ha sumat 4
punts de 12, visita ferit l’actual líder el Cambrils, equip que porta set victòries seguides. Un duel desafiant en el que hi ha set
punts en joc i en el que el Tortosa sap que no pot fallar. Així també ho considerava el seu tècnic Dani Sereno: “és el millor partit
possible que podríem tenir ara mateix, després que en l'última
jornada perdéssim la posició de privilegi que havíem estat ocupant durant tota la primera volta per mèrits propis i que volem
tornar a recuperar aviat. És un rival directe en la lluita pel títol i
un equip construït igual que Tortosa i Valls amb jugadors de molt
nivell i talent, per això estem aquí tots tres. Veiem el partit des
d'una perspectiva diferent a com estàvem a efectes classificatoris fa un mes i això crec que ens farà mes forts mentalment a l'hora de competir-lo. Seguim amb l'únic pensament de guanyar
aquesta lliga i a dia d'avui som 3 aspirants en un puny. Passi el
passi a Cambrils res serà definitiu. Però en la nostra ment està
posat el cartell de prohibit deixar que s'escapin”. Finalment, dir
que el comitè ha desestimat la impugnació del Torreforta del
partit al camp d’un R-Bítem que diumenge visita el Camarles en
un duel força important.
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EL JOVE ULLDECONENC, AMB 18 ANYS, TRIOMFA AMB EL CONJUNT SUB-21

Aleix Garcia, el nou ‘Pirlo’ del Mancheter City
Manuel Pellegrini va convocar-lo amb el primer equip el dissabte passat, contra el Leicester

Aleix celebrant un gran gol que ha estat escollit com el gol del City del mes de gener, fa dues jornades, amb l’equip sub-21.

Aleix Garcia va nèixer a
Ulldecona fa 18 anys. És juvenil de tercer any. Ha viscut una trajectòria meteòrica des que va començar a
pegar xuts a la pilota al
camp de l’Ulldecona. Quan
era molt petit, el Vila-real es
va interessar per ell, li va fer
un seguiment. I llavors va
fitxar pel club ‘groguet’ on
s’ha criat esportivament,
arribant a ser internacional
juvenil i rebent reconeixements com a millor jugador
de la selecció en tornejos
disputats amb ‘la Roja’. A
més, Marcelino el va fer de-

butar a la Liga BBVA a San
Mamés, amb 16 anys
L’any passat, va arribar-li
l’oportunitat de fitxar pel
Manchester City, el club
dels ‘petroeuros’. I va fitxar.
La seua evolució, adapat
com a ‘6’ al terreny de joc,
està sent extraordinària. Fa
dues jornades, amb l’equip
sub-21 del City, va marcar
un gran gol des d’uns 30
metres, contra el Reading.
Gol escollit com el del mes
del club anglès.
La premsa de Manchester
resalta les aptituds del jove
faldut dient que “és un ju-

EQUIP ENTRENAT PER GERARD ZARAGOZA

gador amb un talent que el
segon equip del City feia
temps que no tenia”. Manuel Pellegrini i Txiki Beguiristain han tingut cura de la
progressió del jove ulldeconenc i per això se li efectua
un treball específic de millora tan tècnica com física.
La realitat és que el primer equip del City s’enfrontava dissabte al Leicester. El
jugador del sub-21 escollit
per completar la convocatòria de Pellegrini fou Aleix
Garcia. Una fita històrica.
Un altre faldut a la Premier.
Un orgull per Ulldecona i

per les Terres de l’Ebre. No
va arribar a jugar, el partit es
va complicar molt amb derrota del City per 1-3.
Però ja ha compartit vestidor amb els idols. Al dia
següent, a Anfield, va tornar a jugar amb el sub-21
brillant amb una assistència
en el segon gol, amb un
passe de 50 metres. El City
va guanyar a Liverpool per
0-3.
Malgrat tot, queda molt
per fer. I Aleix n’és conscient: “estic molt content de
com va tot. És un somni. Me
cuiden molt i m’ajuden i per

FERRAN HA FITXAT PEL GODALL

L’ulldeconenc Aleix Garcia, amb el City.

això l’adaptació ha estat
molt ràpida. El cert és que
aquesta confiança m’ha
permès crèixer encara més.
Però he de tocar de peus a
terra. He de seguir treballant, aprenent i millorant”.
La seua progressió fa que
sigui considerat, segons els
entesos, un jugador ‘estil
Guardiola’ i que podria ser
un dels valors per al futur.
Es aviat per tot plegat,
però els primers passos,
amb una convocatòria amb
el primer equip, ja s’han
produit. I és probable que
debuti en unes jornades. La

premsa esportiva del Manchester ja ha batejat al jove
faldut com el ‘Nou Pirlo’ del
City.

Guardiola
La seua millora i
progressió fan que
sigui considerat un
jugador ‘estil
Guardiola’, proper
entrenador del City

CONTRA L’ASCÓ B QUE HA FITXAT A PIÑEIRO

El Lokomotive, a Alacant

Aclariments del CF la Sénia

El Roquetenc juga demà a casa

Fa un stage mentre la seua lliga està aturada

Sobre la baixa del jugador

Presentació dels equips base de l’entitat (15.15h)

El Locomotive de
Tbilisi, que entrena el
santjaumero Gerard
Zaragoza, està fent
una estada a Alacant, mentre la seua
lliga està aturada. Ha
fet partits amistosos
contra el Shakthar
Donetsk, perdent 52, ahir contra un
equip eslovac i diumenge s’enfrontarà
a un de Dinamarca.

La setmana passada publicàvem que el jugador que
estava a la Sénia, Ferran
Ventaja, tornava al Godall i
que havia d’haver pagat per
rebre la baixa. Això passava
després que el porter senienc Kevin, que estava al
Godall, va haver de pagar la
seua baixa al club godallenc.
Des de la Sénia s’aclaria
que “Kevin va haver de pagar ell 800 euros per tenir la
baixa del Godall. Nosaltres

no tenim res a veure amb
això. Es un tema entre el
Godall i Kevin del que no
opinem. Però si que podem
aclarir que Ferran ens va demanar la baixa i nosaltres
només li vam demanar el
que és lògic en aquests casos, que ens pagués l’import
de la mutualitat de la fitxa,
95 euros. Res més. Que
quede clar que no té res a
veure una cosa amb l’altra”,
deien des de la Sénia.

El Roquetenc, per les obres
de millora a la gespa natural
del seu estadi, va haver de
canviar d’ordre un dels partits que tenia a casa i també
ba haver d’anar a Bítem a jugar com a local. Demà dissabte, un cop es reempren la
lliga, el Roquetenc torna a
jugar al seu camp. Serà a les
16.15 hores contra el filial de
l’Ascó, equip que ha fitxat
aquesta setmana al davanter
Àlex Piñeiro que va estar al

Perelló i al Batea, entre altres,
i que després d’una experiència per Canàries, torna al
futbol ebrenc. Abans, a les
15.15 h, es farà la presentació dels equips base del Roquetenc.

Torna la lliga
El Flix, encara a Móra
d’Ebre, rebrà la visita
del líder Batea en el
partit de la jornada.
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1a. catalana. Minidecepció

TOTS ELS EQUIPS A ESCENA
Aprofitant la jornada de descans, oferim la classificació de cada plantilla ebrenca des de la
Tercera divisió fins la Tercera catalana. 600 jugadors a escena, amb les puntucions que rebem
cada setmana de cada equip: 5, 4, 3, 2 i 1 punt als 5 jugadors més destacats.

FC ASCÓ
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

JUGADOR
Virgili
Massana
Llopis
Genís
Andreu Guiu
Víctor
Godia
Cristino
Sergi López
J. Ramon
Assier
De Nova
Sergi López
Edu Vives
Ivan
Gerard
Argilaga

UD JESÚS I M.

CF AMPOSTA
P.

G.

Nº

JUGADOR

P.

G.

Nº

45
35
32
26
24
23
19
17
12
12
11
11
7
6
6
6
5

8
1
1
2
4
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

David Callarisa
Joan Sabaté
Josep Becerra
Marc Vernet
Gustavo Soriano
Adrià Vargas
Jonatan Llorach
Joan Barrufet
Rafa Ribera
Omar
Aleix Cuenca
Arnau Bertomeu
Òscar Benet
Cristopher
Gerard
Dani Fatsini
Selu

36
34
30
28
24
22
19
18
14
11
9
9
8
7
7
4
4

6
3
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

2

1

CD ALCANAR

4
2

1

1
2

CF L’AMPOLLA

JUGADOR

P.

G.

Nº

JUGADOR

P.

G.

Nº

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ivan Diaz
Adrià Valsels
Ion Oslabanu
Marc Tena
David Blanco
Soufine Barakat
Brayan Hurtado
Moisés Muñoz
Eric Zafon
Agustin Dario
Jordi Adell
Nasi
Iker Diaz
Pau Fabregat
Joan Forcadell
Marc Blas
Dani Matamoros

52
44
37
26
25
22
15
15
9
6
6
6
5
5
3
3
1

5
14
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Robert Cabrera
Guille Ripollés
Samu Garcia
Paco Casas
Marc Perelló
Cristian Guijarro
Eric Garrrido
Àlex Trabalon
Aitor Arasa
Hugo Pérez
Jordi Sabater
Ignasi Cugat
Bilal Nafid
Kilian Quevedo
Albert Ventura
Moisés Haro
Marc Batalla

28
26
26
24
23
21
20
19
18
18
10
9
8
8
7
5
4

7
5
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
1

P.

Ike Romera
43
Carlos Herrero 40
Alberto Cuenca 29
Ivan Taranilla
27
Mauri Ulla
24
Víctor Pujol
21
Sebas Albacar 20
David Gallego
16
Albert Torres
15
Toni Cornejo
11
José Mari
8
Jusi
7
Sergi Curto
6
Eliot
5
Adri Soriano
4
Àlex Borrull
4
Ivan Gonzalez
2

UE RAPITENCA
G.

Nº

4
1
6
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

5

2
2
1

CF CAMARLES

Nº

5
2

JUGADOR

2
3
1

1

JUGADOR

P.

Cristian
70
Pau Sansaloni 38
Quim Esteban
27
Edgar Samper 25
Cristian Paradas 24
Jesús Ferreres 21
Raül Teixidó
16
Gerard Fresquet 10
Enric Ferré
9
Felipe Guapacha 9
Sergi Cid
9
Francesc Melich 8
Paul Sabin
6
Ruben Aliau
4
Fran
4
Sergi Pitarch
3
Florin Taider
2

JUGADOR

P.

Manolo Puig
36
Peke
34
Òscar Rodriguez 31
Xavi Anell
29
Andreu Guiu
28
Oriol Vallespí
28
Josué Andreu
15
Sam Garcia
15
Moha Rida
14
Raul Istoc
10
David Vilanova 9
Ivan Paez
8
Albert Vilarroya 6
Ivan Gasparin 6
Ferreres
5
Sergi José
4
Àngel Sanchez 4

G
2
4
2
2
5

3

2

4

CF GANDESA
G.

Nº

4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

3
6
7
2
4
1

P.

G

Javier Dilla
37
Enric Ubalde
36
Jaume Gumiel 36
Pere Martinez 28
Cristan Vallés 25
Albert Soldevilla 23
Josep
18
Jaume Guiu
17
Genís Navarro 15
David Rojas
10
Joan Batiste
10
Pol Bladé
5
Joan Vives
3
Federic Giné
2
Marc Domènech 1
Robert Costa
1

19

JUGADOR

5
2
3
1
3
1

2
1

Decepció dels tres equips ebrencs, Jesús i Maria i Rapitenca a meitat taula, i
Amposta en descens en una lliga complicada pels equips tarragonins. La passada va ser-ho pels lleidatans. Tres de Lleida van descendir a la segona catalana.
Enguanyny li toca el torn als de Tarragona. Sempre tenen avantatge els de Barcelona que disposen de jugadors baix de les pedres.
En general, igualtat una vegada més en aquesta categoria. Del lloc 2 al 9, només hi ha cinc punts de distància i per veure millor aquesta dada només cal veure que en les 19 jornades disputades han hagut set líders: Vilanova, Viladecans,
Castelldefells, Balaguer, Terrassa, Suburense i Igualada.
Nervis en els tres equips ebrencs. En la jornada 10, Teixidó deixava la banqueta de l'Amposta, i set jornades després, també deixava el càrrec Àngel Garcia al
Jesús i Maria. Cap dels dos va ser cessats. Els dos van marxar per voluntat pròpia, cadascun amb la seva història particular. Només segueix Nando a la Rapitenca, però si perd tres partits seguits, el seu càrrec també pot estar en perill. De
moment, compta amb la confiança plena del secretari tècnic però els resultats
manen al futbol. Ja ho sabem.
El Jesús i Maria mira per amunt, amb il.lusió per somiar. Quedarà entre els set
primers. La Rapitenca possiblement ha merescut més en algun dels partits, però
de les 7 últimes jornades, només dues victòries. Es confia en què els bons resultats tornin. La plantilla ha sofert baixes però ara s’ha equilibrat amb l'arribada de
Forés, Sergi José i molt aviat Cristian Ventura.
El gran dubte és l'Amposta que té molt difícil la salvació, i més si baixen cinc
equips en aquest grup. Està a sis de la salvació i els que estan per sobre d’ell tenen un gran mercat de jugadors a preus de saldo per Barcelona. I l’Amposta,
malgrat que ha fet diverses gestions per fitxar, està limitat de pressupost. Possibilitats del descens un 60% i un 40% per mantenir-se. Jo sé si baixarà o no. Però
prefereixo no pronunciar-me, no vull ferir la sensibilitat de la seva afició.
De totes formes, el que si que està clar és que l’’Amposta, en les dues properes jornades, es juga moltes de les opcions de permanència. No pot perdre els
dos partits. Demà visita el cuer Torredembarra que en els darrers quatre partits
com a local ha millorat. I després rebrà el totpoderós Santboià que és tercer a la
taula.

2a. catalana. Encerts al 85%
FC GODALL

CD LA CAVA

CF J CATALÒNIA

UD R BÍTEM

Nº

JUGADOR

P.

G.

Nº

JUGADOR

P.

G.

Nº

JUGADOR

P.

G.

Nº

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Manu
Joan Zaragoza
Joan Labèrnia
Xavi Pastor
Kevin Moreno
Jordi Porres
Rafel Moreso
Xoli
Carlos Querol
Xavi Platero
Ruben Ibeas
Òscar Masdeu
Pau Gonzalez
Robert Altadill
Carlos Valverde
Àlex Ramos
Oriol Matamoros

53
47
34
25
22
11
10
10
9
9
8
5
5
5
4
3
3

1
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Isaac Casanova
Fran Reolid
Dani Benaiges
Leandro Rovira
Carlos Ferreres
Pau Diez
Cristian Arasa
David Cosido
Cristian Regolf
Dani Iniesta
Sergi Escoda
Juanjo Rovira
Martí Panisello
Joan Casanova
Toni Ondozabal
Nacho Orozco
Jordi Tomàs

40
37
34
21
20
20
16
14
13
10
10
9
7
5
4
3
2

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

David Ramirez
Roger Santaella
Sergi Grau
Ferran Roig
Mario
Jordi Llaberia
Eric Fernandez
Josep Vilanova
Raimon Fosch
Guillem Navarro
Jaime Llorente
Xexu
Marc Masdeu
Agustí Castellls
Selu
Guillem
Joab Fatsini

33
32
28
27
27
22
20
15
15
14
12
8
7
6
5
4
4

3
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
2
1
1
2

CD TORTOSA
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

JUGADOR
Raül Garcia
Chillón
Yassin Ben
Abdul
Ives Quintana
Victor Calsina
Moha
Aleix Salvadó
Albert Arnau
Figo
Gerard Marsal
Sergi Galera
Javier Asin
Amador
Carles Daker
Palau
Fran Sorolla

P.
36
33
29
21
20
18
16
13
11
11
11
11
9
6
6
5
4

2
3
3
10
1
2

6
1

CF ULLDECONA
G.
15
3
1
4
1
3
6
2
4
2

Nº

JUGADOR

P.

G.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Chimeno
Albert Castell
Yassine
Roberto
Jan Esteller
José Ramon
Pau Castro
Ivan Abat
Davide Bisegilie
Dani Fluixà
Isaac Rodriguez
Josep Forcadell
Manel Vizcarro
Ferran
Santi Sancho
Versiano Pereira

55
35
30
24
23
23
18
17
13
12
10
10
10
2
1
1

16
3
2
4
1

1
1
1

8
10
1
1
2
5

1

1

JUGADOR

P.

Jota
39
Sergi Bel
38
Pau Valmanya 35
Josep Llaó
26
Dani Bel
26
Aaron Navarro 23
Carlos Escrichs 20
Victor
19
Miguel Reverté 16
Edgar
10
Genís Valls
5
Andreu Borras 4
Manel Sol
3
Mario Javaloyes 2
David Medina 2
Albert Monforte 1
Emili
1

G.
6

2
2

12

1
1
1

El 10 de setembre, a la pàgina 16 de Més Ebre, els meus pronòstics per a la
part capdavantera de la taula eren aquests: "Cambrils i Tortosa parteixen amb
avantatge però no ho tindràn fàcil, a els vestidors d'aquests dos equips serà un
huracà si les coses no surten com està previst. Bloc de dalt de la taula, a més
dels ja esmentats, Cambrils i Tortosa, està el Gandesa que és un equip que
manté el bloc i cal considerar el Valls que té a José Lopez, amb caràcter guanyador i un Ferri que és garantia de gol". Com veuen vaig encertar els dos primers i la meva aposta pel Valls i per la part de baix el meu pronòstic era: “Ampolla, Roda de Barà, Alcanar, Godall, R. Bonavista, La Riera i Hospitalet". Dos
mini errors, La Riera i Roda de Barà. Però la lliga no s’ha acabat. En aquesta lliga qualsevol equip pot guanyar, no hi ha rival petit sinó que li preguntin al Tortosa, que va perdre a Godall, una població de 40.000 habitants davant d'una
de 600.
Al Tortosa, que vaig pronosticar que seria campió amb antelació, se li ha
complicat la situació, malgrat que té intactes les opcions, amb dues jornades
que seran claus. Ha sumat 4 punts de 12. El Cambrils l'ha superat a la taula i
és el líder. A la jornada 11, l’equip de Sereno estava a sis punts per sobre el
Valls i ara aquest li ha empatat a punts. Tortosa visita demà el Cambrils, equip
aquest que porta set victòries consecutives i no ha perdut al seu camp. Però
després l'espera l’Ulldecona i el Valls. Gairebé res. El Tortosa té pressió dels resultats i això va en contra. Si perd a Cambrils i contra el Roda, l'ascens es pot
complicar.
Equips revelacions ho són fins ara el recentment ascendits, la Riera i Ulldecona. Les decepcions Canonja, Camarles i Remolins- Bítem. Una temporada
també complicada per la situació dels equips tarragonins de Primera catalana.
Per això, cinc equips ebrencs implicats, tres baixaran segur i tal com està la 1a
catalana, el més segur és que quatre descensos ebrencs poden haver-hi. La part
de dalt està molt emocionant i amb el potencial del Tortosa, Cambrils i Valls
viurem un final de lliga on influiran diversos factors; la sort del campió, els moviments del mercat que puguin fer Cambrils i Tortosa, les polèmiques dels àrbitres i altres factors que aniran arribant. Tot està prou definit, per dalt 3 clars
equips per l'ascens i per baix encara més emoció, només cal veure que en les
primeres set jornades el Valls i l'Hospitalet estaven en descens, van sortir del
clot i ara estan molt reforçats. Aquesta dinàmica la segueix en aquests moments la Canonja que ha aconseguit 10 punts dels darrers 12 possibles. Els que
baixaran es jugaran el ser o no ser fins l'última jornada, que promet ser apoteòsica.
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3a. catalana. Batea i sis més

3A. CATALANA

FC ASCÓ B

UE ALDEANA

SCER AMETLLA

CF BATEA

Nº

JUGADOR

P.

G.

Nº

JUGADOR

P.

G.

Nº

JUGADOR

P.

G.

Nº

JUGADOR

P.

G

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Josep Uliaque
Didac Rius
Robert López
Àlex Alegre
Sergi Auré
David Moya
Fran Corella
Josep Reverté
Àngel
Marc Garcia
Albert Alegre
Lluc Pepiol
Pau Sánchez
Adrià Sánchez
Ferran Monllau
Àlex Gallego
Òscar Insa

44
38
34
24
24
22
20
16
12
11
9
7
6
5
3
2
2

3
4
13
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Fernando Maña
Oriol Biarnés
Jaume Guerola
Alexis Pedraza
Albert Troyano
Adrià Miró
Ferran Ramos
Jordi Garcia
Ignacio Aroca
Pau Ripoll
Sergi Fuertes
Xavi Suarez
Pau Munté
Ricard Manya
Dani Monforte
Arnau
Isaac Martin

50
37
30
20
19
17
16
14
13
12
10
9
8
8
5
4
4

2
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Sergi Callau
Edgar Pasto
Manel Llambrich
Rullo
Sergi Brull
Albert Faura
Pepe
Xavi Callau
Froi
Robert
Ruben Bonachi
Àngel Balfegó
Gerard
Ivan Romeu
Hèctor Benaiges
Arnau Figueres
Igor

29
26
26
24
23
19
19
19
18
18
15
11
9
9
6
5
5

8

Agustí Fornós
Aleix Almestoy
Jordi Vilanova
Miquel Adrià
Eloi Almestoy
Kiko
Joan Aubanell
David Bes
Enric Sunyé
Alejandro Prats
Adrià Sunyer
Aleix Muñoz
Eloi Gavaldà
Didac Gil
Gerard Garcia

58
45
40
20
19
19
19
17
14
10
9
5
5
1
1

38
1
8
1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

G.

Nº

JUGADOR

2

7
2

1
1
3

UE CAMPREDÓ
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

JUGADOR

P.

Pau Tomàs
35
Tino
35
Joel Rodriguez 28
Josep Martí
22
Paquito
21
Manu
15
Àlex
14
Roger
13
Lluis Mateos
12
Ramon Zaragoza 12
Xavi Tomas
12
Didac Laboria
11
Edu Roig
11
Marc Pani
8
Albert Estorach 7
Miguel Barsi
7
Robert
6

6
9

2

2

CF CORBERA
Nº

JUGADOR

P.

G.

Nº

JUGADOR

P.

2
2
1
1
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Roger Vidal
Ahmed Abou
Lachem Oudadi
Amado Clotet
Òscar Colat
Kazu
Lluís Castelló
Gerard Moreno
Oriol Saladie
Abdhe
Òscar Gilabert
Albert Gordo
Jordi Julià
Marc Gonzalez
Ramon Grau

53
51
28
27
25
23
19
11
10
9
9
8
6
4
2

22
1
1
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Samu Addel
Òscar Camarero
Marc Garriga
Ismail
Edgar
Àlex Vizcarro
Carlos Curto
Abraham
Micael Dieguez
A. Caballos
Gerard Estorach
Joseph Ongola
Florin
Arnau Pallarés
Francesc Millan
Jesús Barberà
Toni Paez

46
40
26
21
19
14
14
13
11
10
9
9
8
7
7
6
6

2
1

3
5

8
1
1

3

9
3
4
3
1
2
2

1

Jaume Esteve
Yuri
Joan Porta
Andreu
Dani
Oleguer
Albert Saltor
Llorenç Peral
Edu Usall
Andreu Peral
Gio
Juanjo Ferrús
Jordi Llorens
Maria Hierro
Dani Misut
Joan Mani
Pol Vega

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

JUGADOR

P.

G.

Nº

JUGADOR

P.

G.

Nº

JUGADOR

P.

G.

Nº

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Aleix Figueres
Fèlix Chorto
Manel Martínez
Xavi Royo
Pinxo
Enric Sentis
Victor Lopez
Marti Gisbert
Sergi Anguera
Miquel Piñol
Victor Cano
Deryam Alvarez
Khalid
Rafel Rodriguez
Jose Navarrete
Raul Roca
Àlex Bladé

34
31
26
26
23
18
14
13
12
11
10
9
9
8
7
5
3

5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ruben Barriga
Joan Esmel
Jordi Esmel
Marc Baiges
Gerard Alcovero
Nil Garcia
Pau Cortiella
Guillem Aubanell
Manel Tomàs
Carlos Montesó
Joan Cortiella
Pau Estupinyà
Salva Clua
Albert Noguera
Ferran Forné
Àlex Martínez
José Gallego

43
42
27
18
14
14
14
12
12
11
11
7
6
5
4
3
1

2
2
3
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Sergi Prats
Roger Roig
Rullo
Aleix Franch
Albert Torres
Hristo
Juan Cortés
Agustí Martí
Jesse
Aleix Arques
Eliot
Cuni
Eliot
Joan Ramon
Nicola
David
Aleix Ventura

41
33
29
26
26
18
16
14
13
12
8
8
8
5
5
5
4

3
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
1

3
1

C AT M NOVA
Nº

JUGADOR

P.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Àlex Clua
Narcís Miró
Aleix Martí
Genis Pena
Ruben Barceló
Jordi Roca
Jacob Papaseit
Jordan Alvarez
Ferran Argilaga
Àlex Robles
Edu Llop
Lucas
Ionel Balea
Ricard Giné
Bernat Galbany
Juli Segarra
Marc Miravete

65
54
43
19
18
13
10
10
9
8
8
8
5
5
4
1
1

2

6

1
1

G.
6
19
2
2

2

1

4
3

10
1
1
2
5

1

1

P.

G.

Gerard Estrella 64
Ramon Ibañez 30
Pol
29
Ruben Peinado 28
Lluís Albiol
20
Ramon Centelles 19
Xavi Pomada
15
Xescu
15
Quim Bonet
12
Marc Lleixà
10
Miquel Fonollosa 10
Ferran Ventaja 9
Xavi Reveter
8
Jordi Escubedo 7
Ivan Capitan
5
Isaac
1

11
4
3

JUGADOR

2
3
1
1
5

3

CD ROQUETENC

JUGADOR

P.

G.

Nº

JUGADOR

P.

G.

Nº

JUGADOR

P.

G.

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

54
49
36
35
31
30
19
10
7
5
4
2
2

11
4
3
1
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Xixo
Magí Andreu
Eric Barberà
Narcís Franch
Dani Robles
Didac Subirats
Arnau Pedreny
Eric Brull
Jorge Donoso
David Flox
Marc Andreu
Àlex Pedrosa
Marc Toledo
Sergi Segarra
Mikel Mola
Àlex González
Cristian Diaz

61
40
31
27
21
15
13
13
13
11
11
7
5
5
3
2

5
12
1
4
6
1
4
1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Cristian Diaz
Marc Prades
Marc Alegre
Maikel
Alfons Povill
Ivan Arasa
Aleix Chavarria
Ivan Martin
Carlos Gilabert
Marc Curto
Victor Bertomeu
Xavi Bautista
Josep Otero
Bonilla
David Pardo
Pere Pitarch
Ramon Castells

33
32
29
26
17
17
16
16
14
12
10
10
9
8
8
7
6

4
6
1
2

1
7
2
1
1

Nº

JUGADOR

P.

G.

Nº

JUGADOR

P.

G.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

De la Torre
Gerard Curto
Toni Calafat
Roda
Saül
Andreu Queralt
Pio
Toni Domingo
Santi
Ximo
Lluís
Edgar
Miguel
Dani
Xavi Arasa
Cardona
Abde

51
46
21
21
18
14
12
12
11
8
8
8
7
5
5
6
3

16
5
9
2
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

John
Marto
Esteban
Abdul
Miguel Roch
Albert Arrufat
Bernabé
Musta
Alberto Solé
Jelti
Joel Garriga
José March
Joan Aregio
Roger Suñer

47
40
28
26
24
20
18
18
15
11
9
7
7
4

9

1

5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

CF VILALBA

5

G
1
1
9
7
1
4
2
3

Nº

CF S BÀRBARA

1
7

8

CE PERELLÓ

OLIMPIC

P.
71
53
33
31
20
17
15
12
11
4
4
4
3
3
2
1
1

CF LA SÉNIA

Nº

2
7
2

5
5
2
2
1
1

JE FLIX

UD J I MARIA B

CF HORTA

CF GINESTAR

1
5

UE DELTEBRE

G.

1
2

10

3
3

5
1
8
1
1

3
1

10
1
3
2
2
7
1
1
2

Per descomptat que els meus encerts en la Segona catalana són positius
però no puc dir el mateix de la Tercera. Al setembre vaig llançar els meus
pronòstics: els favorits vaig dir que eren Deltebre, Flix, Perelló i Roquetenc.
Doncs ja veieu, només un encert encara que entre els nou primers estan els
tres equips i queda molta lliga. El que si vaig encertar al setembre va ser que
"des que van pujar de Quarta, Batea i Corbera han fet dues temporades espectaculars. Aquesta temporada un dels dos la tornarà a fer, però és difícil
repetir aquestes fites. D'entrada, veig Millor a Batea que a Corbera".
De moment, el Batea és lider per mèrits propis, manté el mateix bloc, un
entrenador que ha canviat el sistema i un Agus esplèndit que marca dos gols
per partit. Vaja, que l’estrany és que no marqui en cada partit. ¿Quins són
els equips que poden estrènyer al líder? El Roquetenc que és el més regular.
Només ha perdut dos partits, però fins al març no podrà jugar en el seu
camp per obres d resembra. El Santa Barbara té mal calendari. Només cinc
partits al seu camp i deu fora i amb una defensa que no està fina en alguns
partits. Ametlla, molts lesionats. Però l'equip sembla que està agafant una
altra vegada força després de la crisi amb només una victòria en sis partits.
Flix va començar malament i s’està recuperant amb una ratxa acha de deu
partits sense perdre. Però, ¿podrà aguantar el ritme? A priori, té l’avantatge que només juga tres jornades com a visitant. I dotze ho fa com a local.
Aldeana, bon equip. Juga bé però ha estat irregular, primeres sis jornades ni
una victòria i des de la jornada 15 fins a la 19 un altre ‘batxe’ amb només
una victòria en les últimes cinc jornades. Corbera, un altre que s'ha enganxat a la lliga tot i que una mica tard després de sis jornades sense guanyar
en la primera fase del campionat. La bona ratxa des de la jornada 14 a la 18
ha suposat estar una altra vegada en el grup capdavanter. Viurem com la
passada temporada emocions fins el final en els llocs de dalt. Per als descensos, en poden haver-hi de 4/6 depenent dels equips que baixin de segona
catalana i si puja el segon que promociona d'aquest grup. Anem a posar 5
descensos. Dos assegurats, Campredó i Ginestar. Deltebre i Horta, complicat. Un altre que perilla és l’Ascó i la Sénia que, no obstant, s’ha recuperat
amb els fitxatges. Penso que dos equips més poden estar sentenciats en les
properes sis jornades. Curiós d'aquesta lliga que els ascendits Ascó, Jesús i
Maria i Vilalba van substituir als seus entrenadors, Ruben Viudez, Santi Forastero i Robert, per Cotaina, Gerard Capera i Esteban.
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Els
resultats
de la
jornada

Tercera divisió

RESULTATS
23a jornada, Tercera divisió

Equip
1. Prat
2. Sabadell
3. Muntanyesa
4. Vilafranca
5. Europa
6. Manlleu
7. Gavà
8. Granollers
9. Júpiter
10. Figueres
11. Cerdanyola
12. Terrassa
13. S Andreu
14. Ascó
15. Santfeliuenc
16. Palamós
17. Rubí
18. Morell
19. Peralada
20. Masnou

Empat

L’Ascó va remuntar a la
segona part al camp del
Palamós i va sumar un
punt (2-2). Ja fa tres
jornades que no perd

IRIS SOLÀ

Una acció del partit Palamós-Ascó, de diumenge passat.

Primera catalana

CLASSIFICACIÓ
G
E
14
8
12
7
12
5
11
5
9
9
11
3
8
11
9
7
10
4
8
7
8
6
9
2
8
5
7
6
6
7
5
9
6
6
5
5
3
10
4
6

J
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
22
23
23
22
23
23
23
23

Segona catalana

CLASSIFICACIÓ
P

19a jornada, Primera catalana

Equip

P
1
4
6
7
5
9
4
7
9
8
9
12
9
10
10
8
11
13
10
13

GF
44
36
28
40
37
26
31
34
36
27
30
24
24
22
26
28
21
20
27
19

GC
18
18
18
36
22
25
25
27
36
21
28
42
24
32
32
33
34
38
36
35

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

P
50
43
41
38
36
36
35
34
34
31
30
29
29
27
25
24
24
20
19
18

0-1
3-4
2-0
1-0
2-0
1-0
0-2
2-1
1-1
0-5

PRÒXIMA JORNADA
Masnou-Vilafranca
Júpiter-Cerdanyola
Granollers-S Andreu
Prat-Rubí
Europa-Manlleu
Gavà-Figueres
Palamós-Ascó (diu 16.30h)
Terrassa-Sabadell
Peralada-Morell
Santfeliuenc-Muntanyesa

Tercera catalana
RESULTATS

CLASSIFICACIÓ

RESULTATS

J GF GC

Equip

DIVENDRES 12
DE FEBRER
DE 2016

J GF GC

P

CLASSIFICACIÓ

RESULTATS

19a jornada, Segona catalana

Equip

2-2

1. Batea

19 66 30 42

Ametlla-Vilalba

4-0

J GF GC

P

19a jornada, Tercera catalana

1. Balaguer

19 30 17 40

Lleida-J i Maria

0-1

1. Cambrils

19 57 13 43

Godall-Canonja

2. Castelldefels

19 40 25 35

Torredem.-V Alegre

1-2

2. Tortosa

19 41 19 40

la Cava-Ulldecona

0-0

2. Roquetenc

19 43 19 39

Flix-Ascó

1-0

3. Santboià

19 41 17 34

Castelldefels-Santboià

2-1

3. Valls

19 38 23 40

Gandesa-Cambrils

1-3

3. Ametlla

19 40 25 38

M Nova-Campredó

5-0

4. Igualada

19 31 21 34

Catllar-Reddis

sus

4. la Cava

19 38 28 33

Ampolla-Roda Berà

2-1

4. S Bàrbara

19 57 41 36

Horta-Roquetenc

0-4

R Bítem-Torreforta

2-1

5. Aldeana

19 43 33 33

S Bàrbara-Olimpic

1-0

Alcanar-Camarles

2-3

6. Corbera

19 44 33 33

Batea-Perelló

3-2

Riera-Hospitalet

1-0

7. Flix

19 37 28 31

Tortosa-Valls

0-1

5. Vilanova

Rapitenca-Balaguer

19 38 22 34

6. Vilaseca

S Ildefons-Viladecans

19 27 17 32

7. Suburense

Amposta-Vilaseca

19 32 25 32

8. J i Maria

19 29 21 31

0-2
4-0
0-1

Igualada-Terrassa

3-1

Suburense-Vilanova

1-2

19 37 24 31

7. Riera

19 27 25 27

8. Roda Berà

19 31 32 27

19 30 38 23

11. Hospitalet

19 23 30 22

Reddis-Castelldefels

12. R Bítem

19 26 36 22

Terrassa-Catllar

13. Alcanar

19 34 42 20

Santboià-Vilaseca

14. Ampolla

19 24 40 20

Viladecans-Rapitenca (diu 12h)

15. Torreforta

19 24 28 20

16. R Bonavista

19 27 33 20

17. Canonja

19 17 32 16

18. Godall

19 16 60

19 26 24 28

11. Rapitenca

19 26 29 27

Torrede.-Amposta (dis 16.30h)

12. S Ildefons

19 39 27 25

13. Terrassa

19 17 20 25

14. Viladecans

19 26 39 22

PRÒXIMA JORNADA (14-2)

Vista Alegre-Sant Ildefons

18 16 39 12
J i Maria-Suburense (diu 16h)

17. Torredembarra

19 13 41

7

18. Catllar

18 15 52

5

Vilanova-Igualada
Balaguer-Lleida

Quarta Catalana
CLASSIFICACIÓ
J GF GC

1. Pinell

34

6

2. la Galera

38

20

P

CLASSIFICACIÓ
Equip

15a jornada 4a catalana

38 Tivenys-Benissanet

4-2

28 Bot-Arnes

5-3

1. Sabadell
2. S Gabriel
3. S Pere

3. Arnes

33

23

27 la Galera-Catalònia

4-1

4. Catalònia

32

21

24 Xerta-Pinell

1-4

6. S Jaume
7. Amposta
8. Roquetenc
9. Tivenys

40
24
17
26
31

30
22
17
25
34

23 Amposta-Roquetenc
21 E Escola-Camarles
21
19
18

10. Ebre Escola

23

26

16

11. Camarles

24

34

11

12. Xerta

16

48

5

13. Benissanet

11

43

2

9. Perelló

19 43 30 29

PRÒXIMA JORNADA (14-2)

10. M Nova

19 41 32 29

dissabte
Catalònia-Riera (17h)
Cambrils-Tortosa (16.30h)
diumenge
Canonja-R Bonavista (11.45h)
Torreforta-Godall (11.45h)
Hospitalet-Ampolla (16h)
Valls-Ulldecona (16.30h)
Camarles-R Bítem (16.30h)
Alcanar-la Cava (16.30h)
R Berà-Gandesa (17h)

11. Olimpic

19 39 31 28

12. J i Maria

19 33 46 25

13. la Sénia

19 32 28 23

14. Deltebre

19 33 38 18

15. Horta

19 20 48 16

16. Ascó

19 36 52 16

17. Ginestar

19 21 70

6

8

18. Campredó

19 23 73

5

GF GC
58
59
60

2-0

8
17
24

P 17a jornada
44 Porqueres-Molins
42
40

4. Molins

53

18

38

5. At Prat

54

23

32

6. Tortosa Ebre

41

40

29

7. Pardinyes

38

37

26

8. Fonsanta

33

32

25

9. Guineueta

35

35

25

sus

PRÒXIMA JORNADA
(14-2)
dissabte
Roquetenc-Xerta (18.30h)
Camarles-S Jaume
(17.30h)
Catalònia-Amposta
(18.55h)
diumenge
Pinell-Ebre Escola (16h)
Benissanet-la Galera (16h)
Bot-Tivenys (16h)
Arnes, descansarà

49

39

23

4-1

At Prat-C Clar

4-1

12. S Andreu

42
30

47
38

20
18

21

53

10

P

1. Alcanar A

114 19

42

17

67

10

15. F Júpiter

21

76

5

16. PB Lloret

28

85

4

dissabte
J i Maria-Aldeana (17h)
Vilalba-la Sénia (16h)
M Nova-S Bàrbara (15.30h)
Campredó-Ginestar (17h)
Flix-Batea (a Móra 18 h)
Roquetenc-Ascó
(16.15h a Roquetes)
diumenge
Perelló-Olimpic (17h)
Corbera-Horta (16h)
Deltebre-Ametlla (16.30h)

RESULTATS

Equip

GF

GC

P

1.Aldeana

55

15

30

la Cava-Rem Bítem

5-0

2. Vinaròs

31

16

30

3. Amposta

41

15

27

4. Rapitenca

38

23

21

60 27

31 Tortosa E-Olimpic

6-1

1-5

4. Alcanar B

26 S Jaume-J i Maria

0-5

Fontsanta-PB Lloret

4-1

F Júpiter-S Andreeu

0-3

68 31

5. Tortosa E

49 35

23

6. Ulldecona

41 40

22

7. Olimpic

44 59

21

8. Horta

32 38

18

6-0

PRÒXIMA JORNADA
(14-2)

descansava

Alcanar-Perelló

3-2

Ametlla-Canareu

2-2

Aldeana-J i Maria

3-2

Rapitenca-Tortosa

3-4

Horta-S Bàrbara

2-5

Alcanar-Alcabar B

5-4

5. Catalònia

33

34

18 Catalònia-Amposta

1-3

Ulldecona-Gandesa

2-2

6. J i Maria

24

20

18 Vinaròs-Roquetenc

2-1

7. Alcanar

31

26

16

8. Tortosa

31

34

15

(13-2)

9. Roquetenc

20

21

12

Alcanar-Ametlla

10. La Sénia

18

47

10

11. Canareu

8

17

8

12. Perelló

16

33

5

13. Ametlla

10

55

2

PRÒXIMA JORNADA
(14-2)

9. J i Maria

28 58

15

10. Aldeana

31 53

14

J i Maria-Ulldecona

11. Gandesa

34 55

12

Gandesa-Alcanar

PRÒXIMA JORNADA

Olimpic-St Jaume

Molins-Pardinyes

21 49

11

Sant Pere-S Eugenia

Amposta-la Sénia
Tortosa-Catalònia

Rem Bítem-Tortosa E

At. Prat-Sabadell

Alcanar B-Aldeana
13. Ginestar

24 59

10

Ginestar-Horta

14. S Jaume

4 98

0

S Bàrbara-la Cava

J i Maria-Rapitenca
Perelló-Aldeana
Vinaròs, descansa

PB Lloret-S Gabriel
C Clar-F Júpiter

12a jornada

la Sénia,

3. S Bàrbara

S Andreu-Porqueres

PRÒXIMA JORNADA 14-2

0-1

Sabadell-Santpedor 10-0

12. Rem Bítem
14. Santpedor

3-0

Aldeana-Ginestar
39

(dis 12h)

Aldeana-Corbera

14a jornada

93 22

Guineueta-Santpedor
13. S Eugenia

GF GC

1-4

CLASSIFICACIÓ

2. la Cava

Tortosa E-Fontsanta
11. C Clar

RESULTATS

Equip

4-1

Ginestar-Deltebre

3-3

Pardinyes-Tortosa E

S Gabriel-S Pere

10. Porqueres

CLASSIFICACIÓ

RESULTATS

la Sénia-J i Maria

Veterans

Femení 7 Ebre

S Eugenia-Guineueta

5. Bot

19 33 27 31

Femení. Preferent
RESULTATS

Equip

8. Vilalba
R Bonavista-Catalònia 0-0

10. Camarles

10. Lleida

16. Reddis

6. Gandesa

19 28 22 27

19 39 35 30

19 29 43 19

19 31 24 32

9. Catalònia

9. V Alegre

15. Amposta

5. Ulldecona

Roquetenc-Canareu
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VA SER INTERNACIONAL, AMB LA SELECCIÓ ESPANYOLA SUB-15

35

“Amb els anys, els porters millorem”

XX
By: Joaquin Celma

AVUI: ALFONS POVILL, JUGADOR DEL CD ROQUETENC
Va jugar amb la
selecció espanyola
sub-15, amb Xavi,
entre altres. Va fer
proves
amb
el
Madrid amb Vicente
Del Bosque i també
amb el Barça. Va
estar al Lleida però
un dia va decidir tornar a Tortosa. Aquest
dia va poder canviar
la seva trajectòria
futbolística.
Gran
porter, bona persona, amic dels seus
amics. Tortosa, la
Sénia,
RemolinsBítem, Rapitenca i
Roquetenc han estat
els seus equips. La
seva especialitat, l'un
contra un. El seu
secret a la porteria:
la intuïció. És de
Paüls, població en la
que mai ha hagut futbol de competició.
Però que sempre l’ha
fet costat. Povill viu
intensament el futbol, les 24 hores. És
d’aquells porters que
somia tota la nit que
atura penals.
Pregunta: Qui t’ha
recolzat més en el futbol?
Resposta: Els meus
pares.
P: Què és una mare?
R: La persona que sempre està encara que no
t'ho mereixis.
P: El teu lema de la
vida?.
R: Intentar viure-la
intensament, perquè
s'acaba.
P: Què és la vida?
R: Un camí molt bonic
amb obstacles que t'ajuden a créixer i ser
millor persona.
P: Qui és la teua companya?
R: Mònica, tinc una
criatura de 3 anys i una
altra de 17. Amb ella,
aquests moments són
els millors de la meva
vida.
P: Tens molts amics al
futbol?
R: Marc Alege, Javi
Asin, Manolo Puig,
Marc Baiges, Jota,
Sergio, Emili... i un
d’especial que és molt
gran. M'ho passo molt
bé amb ell. És Sergi
Segura. Sortir amb ell
és un espectacle, és
guanyar cinc anys de
vida.
P: Per què jugues a futbol?
R: Els valors van can-

viant, però el futbol és
una forma de vida per
tot el que t’aporta. Ara
jugo pel que significa
continuar competint i
també per seguir en
contacte directe amb
els amics. I perquè realment m’agrada.
P: Quins altres esports
practiques?
R: M’encanta fer pesca
submarina, bici, senderisme...ho faig quan
tinc estones lliures.
P: Compta’m una
anècdota?
R: Recordo quan jugàvem amb el Roquetenc
a Preferent davant
l'Horta.
Anàvem
guanyant 1 zero i un
davanter rival anava sol
cara a la porteria.
Juanito Alegret va
saltar al camp i es va
aturar el partit. Clar, als
de l’Horta no els va fer
massa gràcia...
P: Per què els hòmens
no plorem més?
R: No?, Jo ploro quan
és necessari fer-ho.
P: Els homes només
parlem de futbol,
dones i de cotxes?
R: Som bastant bàsics.
Peò també parlem d’alguna cosa més...
P: Els futbolistes, us
pugueu bons tiberis...
R: Bé, forma part de
l’atractiu del futbol d’amics que ha de ser un
equip de regional. Al
Roquetenc, Alegret el
president ens preparava barbacoes els divendres. Recordo molt a
Joan, un gran home.
Té un cor que no li cap
al pit.
P: Com vas començar a
jugar a futbol?
R: Amb 12 anys, en el
futbol sala del col.legi,
després vaig passar al
futbol base del Tortosa
i els dos últims anys al
juvenil
de
divisió
d'Honor del Lleida. I en
uns deu partits vaig
estar com a tercer porter del primer equip, a
la Segona divisió A.
P: Has plorat en algun
partit?
R: Vaig tenir un gran
disgust, quan vaig ser
elegit per a la selecció
Espanyola sub 15. Un
torneig que estava programat no es va fer. I
em va saber molt greu
pel que significava en
aquell moment. En els
entrenaments
vaig
coincidir amb Xavi, un
jugador, com s’ha com-

provat posterioment,
que és d’una altra
galàxia. Quan tocava
la pilota. També vaig
coincidir amb Victor
Curto.
P: Has jugat amb la
selecció catalana.
R: Si uns 15 partits,
vam arribar a la final
contra la selecció de
Madrid i la vam guanyar. Tinc bons records
d’aquells partits.
P: Vas estar provant
amb el Barça i amb el
Madrid?
R: Al Madrid vaig estar
amb
Vicente
del
Bosque. La veritat és
que el porter d’aquell
equip del Madrid era
un
tal
Iker
Casillas...que llavors ja
estava amb la selecció
de la categoria. No va
haver res més que la
prova però penso que
el millor era no quedarme allí... Poc tenia a fer
amb Casillas davant.
Amb el Barça hagués
pogut fitxar però va
passar una cosa que
mai sabré. Algunes
persones crec que em
van fer el llit, però no
tinc ni una prova. Per
tant, ho deixo en què
va ser un xic estrany.
P: Hauries pogut arribar més amunt?
R: Estant al Lleida vaig
rebre una oferta del
Fraga, de la 2a B. Però
com no sabia segur si

jugaria, vaig acceptarne una del Tortosa.
Potser em vaig equivocar en tornar tan aviat.
El primer any vaig
compartir porteria amb
Diego, en la segona
temporada em vaig
lesionar i vaig acabar-la
a La Sénia. Torno a
Tortosa i després fitxo
per
la
Rapitenca.
Només vaig jugar quatre mesos, no estava fi i
fitxo pel Roquetenc, on
estic sis temporades
entre Preferent i 1a
Regional.
Posteriorment,
em
truca Carlos Blanch i
fitxo altre cop pel
Tortosa. Estic dues
campanyes. Més tard,
m’incorporo
al
Remolins Bitem amb
Miquel Bes i amb Sergi
Navarro. La temporada
passada vaig tornar a
fitxar pel Tortosa i en
aquesta estic de nou al
Roquetenc.
P: En què es diferencia
el
Tortosa
del
Roquetenc?
R: A Roquetes no tens
un bon dia i no passa
res. A Tortosa hi ha
més pressió, no et perdonen ni una, tot i que
l’afició ha baixat molt i
no és la de fa 10 anys
enrera.
P: Vas tenir a Ferri de
míster a la Sénia?
R: Sí, el míster de les
2000 abdominals...,

quan va estar en un
equip de Mallorca em
va voler fitxar. Però
vaig preferir quedarme. He estat molt
casolà, d’estar prop
dels meus. Aquest potser també ha pogut ser
un inconvenient.
P: Parla’m de Jordi
Fabregat, Miquel Bes i
Sergi Navarro?
R: Jordi és un professional. Un malalt del
futbol. Ho ha viscut en
una altra dimensió i es
nota. Ho sap tot del
futbol, i ho transmet.
Contagiava perquè al
vestidor era molt exigent però també reies
molt amb ell. Miquel,
un tècnic molt tranquil,
agradable i que la veritat és que està molt
preparat. Sergi Navarro
és molt dur i ferm.
Crida i exigeix. Sap
traure suc als jugadors
i és un bon tio fora del
camp.
P: Ara tens a Subi?
R: Si, m'ha sorprès
molt, li agrada el futbol, s'ho treballa i és
molt bona persona i
molt graciós. Tenim
bon ambient.
P: Quan els partits es
compliquen, què passa
dins d’un vestidor?
R: Fem tots força per
canviar de cara, el
míster modifica i crida.
De vegades som els
veterans Ramon, Otero

By: Joaquin Celma
i Marc Alegre els que
peguem l'últim crit.
P: Quin és millor jugador de les Terres de
l'Ebre amb qui has
jugat?
R: Marc Alegre per la
seva tècnica, ell és
capaç de fer-te una
passada milimètrica de
50 metres. Jota quan
agafa la pilota sempre
inventa alguna cosa i
Javier Asin és molt
implicat, treballador i
compromès.
P: Un company curiós?
R: Emili. El recordo així
per una anècdota. Es
netejava les dents
abans dels partits. Era
curiós.
P: Els jugadors us
beseu?
R: Amb Javi Asin i Marc
Alegre, abans del partit,
sempre
ens
donàvem petons i de
vegades ens agafàvem
del ‘rabo’ en to afectuós i carinyós, clar!.
P: Si un nen se t'acosta
i et diu: si us plau
dóna'm diversos consells per ser bon futbolista. Què li dius?
R: Que li agradi, que
sigui constant i que
demani als seus pares
que no diguin res en els
partits.
P: El futbol ha canviat
molt en la darrera
dècada?.
R: Potser la forma de
viure-ho. Jo amb 34
anys, abans dels partits, continuo tenint les
mateixes sensacions.
Se’m posen els pèls de
punta abans d’entrar al
vestidor, amb nervis a
l’estòmec. Les noves
generacions crec que
no ho viuen tant.
P: Si haguessis de definir que significa futbol,
què diries?
R: Jugues diumenge i
des de dilluns a dissabte penses en futbol.
P: És una droga el futbol?
R: Fa dos anys que li
dic al meu gran amic
Anspu que ho deixo
per practicar esports
junts però segueixo
enganxat.
P: A quin porter t’hi
sembles?
R: A Leo Franco.
P: Dos porters que
admires?.
R: Rodri, ho domina
tot, u contra u, joc aeri,
col.locació. I Raul
Jiménez, és elèctric
sota els pals.

P: Què és el que és t’ha
aportat el futbol?
R: L'amistat, són amics
per sempre. Tinc diversos grups de what amb
diferents amics de diferents etapes.
P: Hi ha secrets per
aturar els penals?
R: Jo crec que no. Jo en
el
darrer
instant
decideixo on em tiro.
P: Diuen que per als
porters no passa l’edat?
R: Crec que millorem
cada any, aprenem
més.
P: Crides als companys?
R: Clar, si no, no seria
porter. Un partit fins i
tot vaig fer una espenta a un company.
Després vaig demanar
disculpes.
P: Millor àrbitre que
t’ha xiulat?
R: Tinc molts bons
records de quan em
xiulava Manolo Luna.
P: On està el teu secret
com a porter?
R: En la intuició. Es clau
per a un porter. I anticipar-te al que pugui fer
el rival en accions d’u
contra u. Diuen que és
la meua especialitat.
P: T’afecta molt que
t’insulten darrera de la
porteria?
R: Amb el temps, cada
vegada passa meys
això. Però anys enrera
hi havia costum de
molestar i descentrar al
porter. I em sap greu,
sobretot quan insultaven a la meva mare.
M'ofenia molt...normalment no contesto
però si m'agafa el dia
creuat, ho acabo fent i
la conversa potser
agressiva...però entenc
que l'aficionat vulgui
cridar... és futbol.

PROPER:

MOHEDANO

diarimés
ebre
28

ESPORTS

www.mesebre.cat

LES VINYES DEL CONVENT CB CANTAIRES TORTOSA (63-67)

HANDBOL. DIVISIÓ D’HONOR PLATA (19-28)

El líder frena a l’Amposta

Un dia de gràcia
En la visita a la ciutat de
Barcelona, l’equip de Les
Vinyes
del
Convent
Cantaires, s’enfrontava a un
poderós Vedruna Gracia, en
el partit de tornada, tenint en
compte que en l’anada, com
a locals, s’havia guanyat tan
sols per 3 punts 59-56.
El matx començava prenent
les regnes l’equip gracienc
amb un primer quart que
acabaria amb un 25/16. Una
defensa fèrria marcava les
seves intencions, però en el
segon període Les Vinyes del
Convent C.B Cantaires va
pujar el llistó defensiu guanyant en un 13/17. En la segona part va ser on el conjunt
roig va treure tot el seu
potencial ofensiu i defensiu
tancant el tercer quart amb
un 8/23. En el darrer l’equip

local va realitzar un esforç
insuficient per a poder doblegar a un decidit i motivat CB
Cantaires ,17/13.
En definitiva, sense tenir uns
bons números de camp però
15 rebots totals i 4 recuperacions més que l’adversari
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serien claus.
La necessitat de buscar l’objectiu primordial, la permanència, necessitava una
victòria de l’equip de Tortosa,
amb claredat en el seu joc
col·lectiu, tancant l’encontre
amb un 63-67.

El BM.CASTELLÓN vademostrat dissabte a Amposta
el perquè és el líder de la
categoria i fa dues temporades que no perd cap partit a
la lliga regular. Va guanyar
19-28 i va frenar la ratxa
ampostina de sis jornades
guanyant. Les noies de
Mateu Castellá no van tenir
cap opció de ficar-se dins al
partit, ja que des d'els primers minuts el BM.Castellón
ha deixat clar que venia a
Amposta a pels 2 punts en
un partit jugat de forma molt seriosa i on l’equip ebrenc no va poder contrarestar l’eficàcia del
rival. La part positiva es que queden 6 partits per jugar i ja s’ha jugat els 2 partits contra les
líders i “continuem tenint les esperances intactes de quedar en segona posició per poder disputar la promoció”. D’altra banda, informar que demà dissabte 13 de febrer a les 20'30 h. al
Pavelló Municipal d'Amposta, l'equip cadet femení del C.H. AMPOSTA s'enfrontarà al H. SANT
QUIRZE.

C VOLEI ROQUETES

‘L’Hora del Pàdel’, dimarts a Canal TE (17 i 23 h)
Dimarts vinent, a Canal Terres de l’Ebre, ‘L’Hora del Pàdel’,
programa presentat per Joan Bel, Alba Trilla i Michel Viñas
que informa de l’actualitat d’aquest esport al territori amb la
Lliga Amateur Masculina i Femenina ALTADILL Padel Tour. I
en concret aquesta setmana es comentarà el Future
Recyclyng System que té lloc a l’Aldea Pàdel. També es parlarà de l’Open Aniversari BMW Oliva Motor del Pàdel Colors
de Roquetes, amb presència de vuit jugadors capdavanters de
WPT. La cita, a CANALT TE, dimarts a les 17 i a les 23 h.

CICLISME

Arriba la 4a Cursa Social
Decathlon a Tortosa

La 4a Cursa Social organitzada per Decathlon Tortosa i la
Penya Ciclista Baix Ebre, amb la col·laboració de
Tortosaesport/Ajuntament de Tortosa, se celebrarà el proper diumenge 14 de febrer amb un recorregut de 65 kms,
amb sortida i arribada a Tortosa, i recorrerà diferents municipis de la comarca del Baix Ebre. Aquesta cursa és de les
primeres a desenvolupar-se dins del calendari anual català
de la Federació Catalana de Ciclisme, i una de les vuit que
es disputen a la província. La participació màxima serà de
200 ciclistes, que comptaran amb el suport de més de 40
voluntaris de l'organització. El preu de les inscripcions és de
6 euros. La sortida es donarà a les 11.00 hores a la seu de
Decathlon-Tortosa, des d'on s'anirà fins a la plaça Corona
d'Aragó per fer la sortida oficial de la cursa. L'arribada
tindrà lloc a l'Ermita de Mig Camí, un cop haver pedalat
pels municipis d'Aldover, Xerta, passant per la cruïlla de
Prat de Comte i la del Pinell de Brai, la C-12 direcció
Benifallet, Coll de Som, Tivenys, i Bítem.

Victòria treballada del sènior masculí
El sènior masculí, va desplaçar-se al camp del Gavà. Partit emocionant. Els roquetencs anaven
guanyant per 0-2 però els locals van remuntar-lo fins al 2-2 decidint el cinquè set, en què es
va imposar l’equip ebrenc. 2-3. (24-26, 24-26, 25-16,25-13 i 9-15). Per altra banda, el sènior
femení, es va desplaçar a Lleida, al camp de l'Alpicat. Aquestes presentaven moltes baixes. 30 amb parcials (25-18, 25-17 i 25-20).
El juvenil i cadet femení, van rebre al C.V.Sant Cugat "D". L'equip juvenil va guanyar per un
ajustadissim 3-2 amb parcials (15-25, 25-21, 29-27, 21-25 i 15-11) i l'equip cadet va perdre
per 0-3 amb parcials (21-25, 16-25 i 11-25).

EN UN MINUT

HANDBOL

Centre d’Esports Tortosa
Infantil Masculí. C.E. Tortosa
33 (17) C.H. Martorell - Negre 17 (7). Nova victòria de
l’equip infantil masculí en aquest partit que va ser ajornat en el seu moment. Cadet Masculí:
C.H. Sant Andreu Jesús María SA 49 - C.E. Tortosa 18. Juvenil Masculí. C.E. Tortosa 15 - J.H.
Mataró “A”
41.
Sènior Femení. C.E. Tortosa 25 - C.H. Vilamajor
28. Derrota a casa contra el tercer
classificat, el Vilamajor. Partit molt exigent físicament el passat dissabte on, les tortosines, tot i
fer un molt bon partit, no van poder superar el rival.
Sènior Masculí “B”. C.E. Tortosa “B” 29 (15) - HIMESA SA Súria “B” 28 (13). Victòria ajustada contra un rival directe, l'HIMESA SA Súria "B", que permet al conjunt tortosí seguir a les primeres posicions de la taula. Sènior Masculí “A”. C.E. Tortosa 28 (12) - La Salle Bonanova Atlètic
25 (12). Nova victòria del sènior masculí “A” del Centre d’Esports Tortosa contra un dels rivals
directes per a les desitjades places de play-off d’ascens, i ja en van 9 de consecutives.
Els sèniors aconseguien 2 punts molt importants contra un dels equips forts de la lliga que els
permet mantenir la 2ª plaça a la classificació a 1 punt per sobre del 3r, l’HIMESA SA Súria, i a 1
punt del líder, el MOLDTRANS CH Cambrils, que és el pròxim rival. Un derbi tarragoní molt
complicat per al Tortosa ja que no només fa 2 temporades que no hi guanya ningú a la pista
dels cambrilencs sinó que a més a més aquest any s’han reforçat amb jugadors de 1ª estatal. Si
els del Centre d’Esports guanyessin es situarien líders provisionals de 2ª Catalana ja que recordem el Cambrils ja a complert la jornada de descans.

PRESENTACIÓ DE L’EQUIP CERVERA-SUMISTOCK-SOLEUROPA

Ciclistes ebrencs
L'equip ciclista CERVERASUMISTOCK-SOLEUROPA
es va presentar en societat a
Cervera del Maestre, el passat
7 de febrer a un acte celebrat
a l'Ermita de Sant Sebastià.
Un equip cadet en el que hi
ha representació ebrenca.

Més
notícies
*Alexandre Izquierdo i
Marta Paulino es van
imposar en la VI Cursa i
Marxa de la Marcenca de
Bítem, tercera prova del
Circuit. La propera cita
serà el 21 de febrer a
Miravet, amb la Cursa ‘la
Cameta Coixa’.
*El pilot barceloní Toni
Bou
(Montesa-HRC),
vigent campió del món,
s'ha imposat amb absoluta autoritat en la 39a edició del Trial Indoor, segona prova del Mundial
2016, que aquest diumenge s'ha disputat al
Palau Sant Jordi. És la
desena victòria de Bou,
vuitena consecutiva, en la
cita barcelonina. A més, el
triomf d'aquest diumenge
el porta a empatar al capdavant de la general del
Mundial amb el tarragoní
Adam Raga (TRS), vencedor de la primera prova
disputada a Sheffield
(Regne Unit) i que aquesta vegada ha estat segon.
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Boeuf bourguignon

El boeuf bourguignon és un estofat d’aquell que s’han de fer a foc lent, sense presses amb una copeta de vi a la mà.
L'avantatge és que es pot cuinar el dia abans i fer la guarnició el dia que s’ha de menjar. En aquest cas farem servir
un vi de Borgonya o un Samsó. Una recepta mítica de la cuina francesa. Un guisat de carn veritablement espectacular, deliciós i molt tendre. Quan parlem del boeuf bourguignon és inevitable parlar de la cuinera i de la pel·lícula que
ho va posar de moda, la cuinera és “Julia Child” i la pel·lícula “Julie & Julia“, on s’explica el repte que es marca Julie,
obligant-se a cuinar un plat cada nit del llibre de la cuinera nortamericana Julie Child, “Mastering the Art French of
Cooking”. Julia Child va ser una americana que es va enamorar de la cuina francesa, i es va marcar com a objectiu
ensenyar als estatunidencs a cuinar amb productes de qualitat, i cuinar-los amb temps a foc lent, donant importància a cada detall i a cada mos que ens posarem a la boca. Antigament es cuinava durant dos dies, acompanyat de
les herbes i el clàssic vi de Borgonya. El primer xef que va publicar la recepta va ser Auguste Escoffier i ho va fer a
principis del segle XX, en 1903.
INGREDIENTS PER 4 PERSONES:
• 1,5Kg de carn de bou o vedella ben tendra, tallada a trossos
grans, ja que al cuinar la carn s’encongeix.
• 150 g de cansalada del coll.
• 2 cebes de figueres grans.
• 2 pastanagues.
• 5 dents d’alls.
• 400 de vi borgonya negra o un Samsó (per cocció)
• 400 ml de brou de carn.
• 1 cullerada de farina.
• Sal i pebre.
• 15 g de mantega.
• Oli d’oliva verge extra.
• 1 fulla de llorer.
• Una branca de romaní.
PER LA GUARNICIÓ.
• Patates Fondant.
• 400 g de xampinyons.
• Una cullerada de mantega.
• Una cullerada d’oli.
• 2 dents d’alls i julivert.
TEMPS D’ELABORACIÓ: 35 minuts per fer el farcit
PREPARACIÓ:
• Comencem la recepta tallant la cansalada a tiretes no massa grosses.
Anirem assecant la carn, que ja tindrem tallada a trossos d’uns 5 cm
més o menys, amb paper de cuina, fins que quedi ben eixuta. No
talleu la carn massa petita, ja que a l’hora de fregir-la sempre s’en-

congeix.
Posem l’oli en una cassola de ferro i quan està ben calent posem la
cansalada, salpebrem i deixem daurar una mica. Una vegada ben
rossa la traiem de la cassola i reservem. A la mateixa cassola, anem
posant la carn en petites quantitats (és important aquest pas, ja que
si aboquem tota la carn alhora, la temperatura de la cassola baixarà
de cop i no es daurà, començarà a deixar anar l’aigua que conté la
carn i ens quedarà bullida i sense gust.). Sofregim la carn, segellantla i daurant-la per tots els costats, una mica abans de retirar salpebrem. Una vegada ben rossa la retirem de la cassola i reservem. A
la mateixa cassola posarem la ceba trinxada, les pastanagues tallades a rodanxes i els 2 alls tallats a rodanxes, salpebrem i deixem uns
10 minuts. Aboquem a la cassola la carn i la cansalada, els 3 alls sencers sense pelar, afegim la fulla de llorer i espolsem la farina per sobre de la carn. Remenem perquè tots els ingredients es barregin bé.
Afegim a la cassola el brou i el vi, cobrint la carn. Afegim la branca
de romaní, tapem la cassola i deixem fer a foc suau, la deixarem fer
unes dos hores. Punxem la carn per comprovar que està ben tendra. Mentre es fa la carn anirem preparant la guarnició, farem unes
patates fregides o bé patates fondant. També prepararem uns
xampinyons tallats a quarts, posarem mantega i l’oli en una paella,
quan està calent, aboquem els xampinyons, donem unes voltes i
deixem fer uns 5 minuts. Quan veiem que estan fets afegim l’all laminat i julivert. Podeu fer la guarnició que més us agradi. També li
va força bé els pèsols i com no les cebetes petites, tipus xalotes.
Quan està feta, la salsa ha de quedar amb la textura d’un xarop
ben brillant. A l’hora de servir posem la carn en un plat amb una
mica de salsa per sobre, al costat les patates i els xampinyons.

Maridatge
Vi negre roure, criança temperatura 16º
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

El temps. Previsió

L’horòscop
Àries

CATALUNYA

Balança

20/3 al 19/4
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TERRES DE L’EBRE

22/9 al 22/10

TEMPERATURES
Abandona la tendència a l’especulació i al
risc no calculat. Ara el teu lema ha de ser
la prudència, l’esforç i la disciplina, només
així aconseguiràs l’èxit.

Tracta que la tasca que exerceixis et satisfaci, perquè això repercutirà de manera evident en la teva economia i en la bona
marxa de les coses.

Taure

Escorpí

20/4 al 19/5

22/10 al 21/11

Màxima

Mínima

16º

9°

MATÍ

PASSATEMPS

ENTRE MITG I MOLT ENNUVOLAT

Ara et veuràs recompensat pels teus caps i
a més, gaudiràs de les seves felicitacions.
Continua millorant la teva escala de valors i
veuràs el que et perdies.

Avui serà un bon moment per progressar i
millorar en tus negocis, i l’únic que has de
fer és posar tot el teu esforç. Saps que quan
vols, sempre ho aconsegueixes.

Bessons

Sagitari

20/5 al 21/6

21/11 al 21/12

Serà recomanable que ara prenguis precaucions amb la teva salut, perquè el teu organisme serà més sensible a contreure malalties
de tipus infecciós.

Estàs en un moment excel·lent per iniciar
nous negocis, que tindran continuïtat i durada. Hi ha molta harmonia entre el que projectes i la manera de fer-ho.

Cranc

Capricorn

22/6 al 21/7

21/12 al 19/01

Tenir una correcta i sincera comunicació
amb la teva parella serà una qüestió fonamental perquè aconsegueixis una convivència tranquil·la.

ENTRE MITG I MOLT ENNUVOLAT

Alerta: Avís per vent

Ets molt a prop de la culminació d’una àrdua
tasca que vas començar fa temps i que ara
et permetrà consolidar la teva posició.
Milloraràs la teva economia.

Aquari

22/7 al 22/8

20/1 al 18/2

Si sorgeix qualsevol problema o inconvenient
en qüestions laborals o financers, et serà
fàcil solucionar-los. Evita qualsevol possibilitat de conflicte.

Tracta de mostrar-te molt serè i tranquil ,
perquè d’aquesta forma, gradualment aniràs
en expansió, assolint les teves metes i realitzant les teves ambicions.

Verge

Peixos

23/8 al 21/9

19/2 al 20/3

No et suggestionis pensant que no estàs bé,
els problemes de salut no podran passar de
ser simples refredats o malestars insignificants. En l’amor, posa’t les piles.

Ara et serà molt fàcil adonar-te de qui t’aprecia pel que tens i qui ho fa pel que realment vals. Cuida de la teva salut, alimenta’t
sanament i procura descansar prou.

Gaudeix de festa
Plaça Major
La Calaixera
reporTErs
Notícies en xarxa
L'Ebre Notícies
Notícies en xarxa
L'Ebre Notícies
L'Entrevista
Ben Trobats
Plaça Major
L'Ebre al dia
Al Dia
L'Ebre Notícies
reporTErs
L'Ebre al dia
L'Ebre Notícies
La 7mana
Motor TE
reporTErs
L'Ebre Notícies
Notícies en xarxa
Esports en xarxa
La Calaixera
L'Ebre Notícies
L'Ebre al dia
Més personal
L'Ebre Notícies
La 7mana
Motor TE
La Calaixera
L'Ebre Notícies
L'Ebre al dia
La 7mana
Motor TE
Ben Trobats

DISSABTE 13
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00

Precipitacions
S'esperen precipitacions locals febles i minses al Pirineu i al Pirineu, i de forma
més aïllada a d'altres punts del terç nord i oest. De forma aïllada poden arribar a altres punts del país. Al Pirineu la cota de neu pujarà dels 1300 als 1800
metres.
Temperatures
Les temperatures seran semblants.

Vent
El vent bufarà de component oest entre fluix i moderat amb cops forts. Al litoral predominarà el llebeig al centre del dia.

Font. Servei
Servei Meteorològic
Meteorològic de
de Catalunya
Catalunya
Font.

E mer gènci es 112 ·
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05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
10:00
12:00
13:00
14:00
14:30
15:00
15:30
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
00:30
01:00
02:00
02:30
03:00

Estat del cel
Cel molt ennuvolat, amb núvols més compactes al Pirineu i al Prepirineu al
matí i més clarianes al quadrant nord-est. A la tarda la nuvolositat minvarà, tot
i que es mantindrà el cel mig o molt ennuvolat.

Visibilitat
La visibilitat serà regular, o localment dolenta, a zones de muntanya. A la resta
del país serà bona.

Lleó

T E LÈ F O N S D’IN T E RÈ S :

TARDA

La Calaixera
reporTErs
La Calaixera
reporTErs
Motor TE
L'Ebre Notícies
La 7mana

08:30
09:00
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:30
14:30
15:30
16:00
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
21:30
22:00
23:00
23:30
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
03:00
03:30
04:00
04:30

M os s os

L'Ebre Notícies
Plaça Major
Més personal
L'Ebre Notícies
Temporada alta
Teló de fons
Central de Neu
7 dies
Adolescents, (La
Xarxa)
De Tee a Green
L'Ebre Notícies
Plaça Major
L'Ebre Notícies
1món.cat
La Calaixera
La 7mana
reporTErs
Motor TE
En joc
Al Dia
Plaça Major
La Calaixera
reporTErs
La Calaixera
7 DIES
reporTErs
Estació Digital
Vull una resposta
Central de Neu
La Calaixera
reporTErs
La Calaixera

DIUMENGE 14
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
06:00
08:00
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00

112 Emergències
Carreteres
Motor TE
La Calaixera
7 DIES
Més personal
Plaça Major
Families i Escola
reporTErs
Més personal
La Calaixera
Missa de

12:30
14:30
15:00
16:00
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:30

d’E s quadr a 088 ·
Montserrat
Futbol en joc
La Calaixera
Plaça Major
1món.cat
reporTErs
Més personal
7 DIES
La Calaixera
En joc
Al Dia
reporTErs
De Tee a Green
reporTErs
La Calaixera
reporTErs
La Calaixera
reporTErs
La Calaixera
reporTErs
La Calaixera
Lliures i iguals
Vull una resposta
Estació Digital

DILLUNS 15
05:00
05:30
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
10:00
12:00
12:30
13:00
14:00
14:30
15:00
15:30
16:30
17:00
18:00
18:30

La Calaixera
reporTErs
reporTErs
Notícies en xarxa
La 7mana
Notícies en xarxa
CAT 4.0
L'Entrevista
Ben Trobats
El color de la
diversitat
Families i Escola
L'Ebre al dia
Al Dia
La7mana
reporTErs
L'Ebre al dia
L'Ebre Notícies
Minut 91
Més personal
La7mana

19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
22:00
22:30
23:00
00:00
00:30
01:00
02:00
03:00

Bomber s 085 ·
Notícies en xarxa
Esports en xarxa
La Calaixera
L'Ebre Notícies
L'Ebre al dia
reporTErs
L'Ebre Notícies
Minut 91
LÍDERS
(pgm TDI)
L'Ebre al dia
Minut 91
Ben Trobats

DIMARTS 16
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
10:00
12:00
13:00
14:00
14:30
15:00
15:30
16:30
17:00
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
22:00
22:30
23:00
00:00
00:30
01:00

Caminant per
Catalunya
La 7mana
La Calaixera
reporTErs
Notícies en xarxa
L'Ebre Notícies
Notícies en xarxa
L'Ebre Notícies
L'Entrevista
Ben Trobats
Minut 91
L'Ebre al dia
Al Dia
L'Ebre Notícies
reporTErs
L'Ebre al dia
L'Ebre Notícies
Tot l'Esport
reporTErs
L'Ebre Notícies
Notícies en xarxa
Esports en xarxa
La Calaixera
L'Ebre Notícies
L'Ebre al dia
reporTErs
L'Ebre Notícies
Tot l'Esport
La Calaixera
L'Ebre Notícies
L'Ebre al dia

02:00
03:00

U r gènci e s

(Ambul ànci e s ) 061

Tot l'Esport
Ben Trobats

DIMECRES 17
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
10:00
12:00
13:00
14:00
14:30
15:00
15:30
16:30
17:00
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
22:00
22:30
23:00
00:00
00:30
01:00
02:00
03:00

Aventura't
Motor TE
La Calaixera
reporTErs
Notícies en xarxa
L'Ebre Notícies
Notícies en xarxa
L'Ebre Notícies
L'Entrevista
Ben Trobats
Tot l'Esport
L'Ebre al dia
Al Dia
L'Ebre Notícies
reporTErs
L'Ebre al dia
L'Ebre Notícies
Maiors
reporTErs
L'Ebre Notícies
Notícies en xarxa
Esports en xarxa
La Calaixera
L'Ebre Notícies
L'Ebre al dia
reporTErs
L'Ebre Notícies
Maiors
La Calaixera
L'Ebre Notícies
L'Ebre al dia
Maiors
Ben Trobats

DIJOUS 18
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00

Central de Neu
Carreteres
La Calaixera
reporTErs
Notícies en xarxa
L'Ebre Notícies
Notícies en xarxa

08:30
09:00
10:00
12:00
13:00
14:00
14:30
15:00
15:30
16:30
17:00
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
22:00
22:30
23:00
00:00
00:30
01:00
02:00
03:00

L'Ebre Notícies
L'Entrevista
Ben Trobats
Maiors
L'Ebre al dia
Al Dia
L'Ebre Notícies
reporTErs
L'Ebre al dia
L'Ebre Notícies
Plaça Major
reporTErs
L'Ebre Notícies
Notícies en xarxa
Esports en xarxa
La Calaixera
L'Ebre Notícies
L'Ebre al dia
reporTErs
L'Ebre Notícies
Plaça Major
La Calaixera
L'Ebre Notícies
L'Ebre al dia
Plaça Major
Ben Trobats

PER MÉS INFORMACIÓ
DELS PROGRAMES DE
CANAL TERRES DE L’EBRE:

www.canalte.cat
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www.mesebre.cat

IMMOBILIARIAÑ

COMPRO
PÀRQUING
“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527
LA SENIA HABITATGE
EN VENDA: XALET de
175m2, garatge de 42m2
amb piscina, barbacoa i
zona verda, parcel·la de
17.219m2. Totalment equipat i acabats de molt bona
qualitat. Tel. 977576137.

RELAXÑ
MASAJES, en camilla relajantes antiestrés, anal ,prostáticos, circulatorios, sesiones de 30 minutos ó de 1
hora. Ducha para antes y
después con todo lo necesario para tu higiene, consumición agua o zumo.
Atiendo con horas concertadas de Lunes a Viernes,
fines de semana a consultar.640.22.46.85

EN VENDA UN
SOLAR DE 420 M2
SITUAT AL
CENTRE DE LA
CAVA-DELTEBRE.
INTERESSATS
TRUCAR AL:

696 01 16 29
Preguntar per
Francisca
LLOGUER LA SÉNIA: possibilitat de compra, LOCAL
COMERCIAL totalment equipat de 183m3. a. condicionat, 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 parquet. Sala gran i despatx
bany.
Tel: 670516520
AMPOSTA: ES VEN CASA
160m2 amb terrat de
60m2. Tel 628497420

SERVEISÑ
TÈCNICS TITULATS EN
JARDINERIA
- Podes, gespa, escarificacions, control de plagues (palmeres i altres),
optimització del reg, rocalles, etc...

PRESSUPOSTOS DE
NOVA CREACIÓ DEL
SEU JARDÍ I/O MANTENIMENT SENSE
COMPROMÍS
Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadèmica, 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

OCUPACIÓÑ
EMPRESA
IMMOBILIARIA
Busquem comercial
autònom amb vehicle
propi per gestionar cartera d'immobles
INTERESSATS ENVIAR
CURRICULUM :
info@stanza.es

VARIS Ñ
COMPRO Motos velles,
encara que no funcionen i no
tinguen papers. Pagament
al comptat.Tlf.680 968 290

classificats

diarimés
ebre

31

diarimés
ebre
32

L’ENTREVISTA

www.mesebre.cat

AQUESTA NIT A LES 22H

Més Personal: Èlia i Oriol
UN
ACTUALITAT
L'Èlia i l'Oriol són una jove
parella de Móra d'Ebre que
després d'estudiar, viure i
treballar a Barcelona, van
patir, com moltes persones, la crisi.
Tenien dos opcions: marxa
cap a Europa o tornar a
casa i fer del seu somni
una realitat. Van tornar
cap a casa i ara, la Casa
del Castell de Móra
d'Ebre, és una realitat.
L'Èlia i l'Oriol ens explicaran aquesta nit a les 22h,
a Més Personal, Canal
Terres de l'Ebre, com va
començar aquesta bonica
història, on no hi faltaran
sentiments, enyors i lluita,
per a aconseguir un
somni, el seu somni.

SOMNI FET REALITAT

DIVENDRES 12
DE FEBRER
DE 2016

