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El Parlament ha expressat aquest dimecres el seu rebuig al Pla Hidrològic de l'Ebre aprovat pel govern espanyol en considerar que no respecta els cabals necessaris per a la pervivència del Delta de l'Ebre. Alhora, la cambra catalana ha avançat el seu suport a totes les accions que es presentin davant la Comissió Europea per aturar-lo, i anima el Govern a utilitzar tots els mecanismes jurídics al seu abast per aconseguir aquest mateix objectiu.
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El moviment veïnal per una AP-7 gratuïta no s’atura

Avui és notícia

El moviment veïnal per una AP-7 ha denunciat als Jutjats d'Amposta presumptes pressions per renovar la concessió de l'AP-7
basant-se en una intervenció al Congrés dels Diputats. Les proves que han aportat perquè s'investigui són l'acta d'una interpel·lació a la cambra espanyol, del diputat del PP per Tarragona, Alejandro Fernàndez, l'any 2014, en què s'acusa l'actual conseller d'Interior, Jordi Jané, llavors diputat per Tarragona de CiU, de treballar per l'empresa concessionària de l'autopista enlloc de fer-ho
pels ciutadans de Tarragona. D’altra banda, el moviment veïnal ha celebrat el darrer manifest dels alcaldes dels municipis de l'Ebre de la carretera nacional i les seves reivindicacions per una AP-7 gratuïta. Així mateix, destaquen el suport amb les mocions
presentades per Ajuntaments valencians unint-se a l’objectiu comú. I dijous vinent, reunió al Parlament amb Carme Forcadell.

Terres de l’Ebre. Homenatge emotiu i Terres de l’Ebre. L’Ajuntament de Tortosa
multitudinari ahir dijous a Muriel Casas, a continua urbanitzant amb recursos propis
Móra la Nova.
P2 el barri de Santa Clara.
P4

Esports. Dani Sereno és destituït com a
tècnic del Tortosa després de la golejada
P11
rebuda al camp del Cambrils.
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Anem bé

El parlament ha rebutjat el Pla Hidrològic de l’Ebre aprovat pel govern espanyol. El passat 8 de febrer, una delegació d’eurodiputats va visitar el Delta de
l’Ebre per comprovar sobre el terreny la situació i escoltar les veus ebrenques. Una de les preguntes va ser referent a la manifestació del dia abans, a
Amposta: «Realment ereu més de 50,000 persones?»
Això demostra que quan volem, fem pinya i ens escolten. Sembla, que anem bé.
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Homenatge a Muriel Casals, ahir a Móra la Nova
“Serem la veu de les
Terres de l’Ebre a la Diputació”

Francesc Miró

El grup socialista de la Diputació de Tarragona s’ha reunit aquest dissabte
amb els alcaldes i regidors del PSC de les Terres de l’Ebre en una jornada
en la què s’ha posat en comú el treball que es fa des de la Diputació i les
principals reivindicacions dels agents territorials. El diputat provincial
ebrenc i diputat delegat de préstecs locals, Francesc Miró, ha explicat que
“volem ser la veu dels interessos de les Terres de l’Ebre a la Diputació de
Tarragona. Estem segurs que la Diputació és l’administració més propera
als ajuntaments. Creiem que cal aprofundir en aquesta tasca eficaç que es
fa en benefici dels ciutadans. Aquest és el nostre compromís polític perquè
nosaltres estem a peu de carrer i som coneixedors de les dificultats que
encara patim a conseqüència de la crisi econòmica. Malgrat això estem
convençuts que les Terres de l’Ebre tenen unes potencialitats que hem de
saber desenvolupar”.
Per la seva banda el vicepresident de la Diputació, Josep Masdeu, ha
subratllat les inversions que les comarques ebrenques reben de l’ens
supracomarcal. “Des del primer moment hem entès que no veníem a fer
polítiques partidistes de curta volada sinó a fer política amb majúscula,
potenciant l’atenció al territori i el servei a la gent. Això és el que dóna
sentit a tot el que hem fet des de la Diputació”. La diputada de Medi
Ambient, Imma Costa, ha detallat que l’any passat les comarques ebrenques van rebre 877.000 euros de la Diputació en concepte de Medi
Ambient, Salut Pública, Enginyeria i Territori i uns altres 197.000 euros en
convenis. “Seguirem posant el fil a l’agulla per augmentar les aportacions
i guanyar en eficàcia. Les Terres de l’Ebre són un territori de futur i hem
de saber desenvolupar les seves sinèrgies”. En el mateix sentit s’ha manifestat, Salvador Ferré, diputat delegat del Pla d’Acció Municipal. “El
P.A.M. previst pels anys 2017-2020 suposa un augment de 10 milions
d’euros per al conjunt de la província, ja que passem de 50 a 60 milions
d’euros d’inversions. Això suposarà, de mitjana, un augment del 20% de
les inversions del P.A.M. a tots els municipis de les Terres de l’Ebre. És a dir,
més inversions per poder ajudar al món local a millorar el seu finançament
i posar-lo al servei de les necessitats dels veïns”. Martí Carnicer, president
del Patronat de Turisme, ha explicat que “en els pressupostos d’enguany
la Diputació destina 705.000 euros a inversions en turisme a les Terres de
l’Ebre i uns altres 47.000 en concepte de promoció turística. No cal incidir
en el que això implica per les comarques ebrenques. Com en el conjunt de
la província, estem treballant ara per ampliar mercats, l’arribada de nous
visitants i augmentar l’atractiu de les destinacions.”Una cinquantena de
regidors, alcaldes i afiliats socialistes ebrencs han participat en aquesta jornada municipalista que ha tingut per títol: “la Diputació al servei del territori des del Govern.”

Últim adéu ahir dijous al vespre a Muriel
Casals en un acte emotiu i multitudinari al
Parc de la Ciutadella organitzat per
Òmnium Cultural, entitat de la qual va serne presidenta durant cinc anys.
L'homenatge ha aplegat curiosos, familiars
i una àmplia representació cívica i política
del país. L'acte ha recordat les "lluites" de
Casals, descrita com "el somriure de la
revolta" per a qui han cridat a seguir lluitant fins aconseguir "la victòria". A les
Terres de l’Ebre, concretament a Móra la
Nova, també va fer-se un acte emotiu en
record a Casals. Manel Alves, coordinador
de l’ANC a les Terres de l’Ebre va llegir una
breu biografia; Irene Negre, membre del
Secretariat Nacional d’ANC, va recrodar el
discurs de la Muriel al concert per la llibertat; i Dolors Roó, vice-presidenta d'Òmnium Ebre, va efectuar un discurs en el seu record.

diari

més
ebre
Edita:
Limicola, SL
DL: T-1610/2001 - ISSN: 1579-5659

15.000 exemplars

55.000 lectors

Actualitat
MÉS EBRE

Remodelació de les piscines municipals
descobertes de Móra d'Ebre
Ahir dijous ha
tingut lloc a
l'Ajuntament
de
Móra
d'Ebre la signatura de l'acta
de replanteig
de l'obra de
remodelació de
les
piscines
municipals
descobertes de
la
localitat,
amb la qual
cosa es dóna oficialment inici als treballs.
L'obra compta amb un pressupost de 511.164,50 euros IVA inclòs i inclou
tres fases d'execució.

Direcció:
Isabel Carrasco.
Direcció de continguts i redacció:
Michel Viñas.
Premsa:
Maria Parra
Fotografia:
Jesús Ruiz
Disseny i maquetació
Jesús Ruiz
Versió ‘on line’:
Dani Mayandia
COL·LABORADORS
Edward Carter
Sergi Queral
Josep Miquel Escoda
Joaquin Celma
Rosa Vandellós Lleixà
EbreDrone
Ana Balart
Publicitat:
publicitat@mesebre.cat
610 20 33 25
Administració:
Susana Maria
distribució@mesebre.cat
Impressió
Imprintsa
Mitjans Grup Més Ebre:
Canal terres de L’Ebre
(Canal 34 TDT)
C/ Cervantes, 13
43500 - Tortosa (TARRAGONA)
Tel.: 877 180 170
www.mesebre.cat
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.

DIVENDRES 19
DE FEBRER
DE 2016

TERRES DE L’EBRE

www.mesebre.cat

diarimés
ebre
3

El Parlament rebutja el Pla Hidrològic de l'Ebre
aprovat pel govern espanyol
La cambra insta el Govern a donar suport a totes les accions per aturar el PHE
La PDE i els experts reiteren l'oposició al pla de conca de l'Ebre perquè malmetrà el delta
regants de Lleida i els de
l'Ebre.

ACTUALITAT

Aprovada la moció contra
el PHN
La diputada de Catalunya Sí
Que es Pot Hortènsia Grau
ha aconseguit aquest dimecres al Ple del Parlament de
Catalunya que s'aprovi una
moció del seu grup conseqüència de la interpel·lació
de la setmana passada
sobre el Pla Hidrològic de la
Conca de l’Ebre que en un
dels punts mostra el rebuig
del Parlament de Catalunya
a l’aprovació definitiva del
Pla Hidrològic de la Conca
de l’Ebre en el Consell de
Ministres del passat 8 de
gener.

Rebuig al PHN
El Parlament ha expressat
aquest dimecres el seu
rebuig al Pla Hidrològic de
l'Ebre aprovat pel govern
espanyol en considerar que
no respecta els cabals
necessaris per a la pervivència del Delta de l'Ebre.
Alhora, la cambra catalana
ha avançat el seu suport a
totes les accions que es presentin davant la Comissió
Europea per aturar-lo, i
anima el Govern a utilitzar
tots els mecanismes jurídics
al seu abast per aconseguir
aquest mateix objectiu.
D'altra banda, el Parlament
s'ha compromès a treballar
per convertir l'Agència
Catalana de l'Aigua en l'òrgan regulador del control
públic de l'aigua a totes les
conques
fluvials
de
Catalunya, i demana que se
la doti de recursos econòmics necessaris per a garantir la seva sostenibilitat
econòmica.
Oposició
La Plataforma en Defensa
de l'Ebre (PDE) i dos reconeguts experts han reiterat
aquest
dimecres
al
Parlament la seva oposició
al pla de conca de l'Ebre
proposat pel govern espanyol perquè, segons ells,

cedida

El Parlament rebutja el PHN, aprovat pel Govern Espanyol.

posa en risc la viabilitat del
delta i la desembocadura
del riu. En una compareixença parlamentària s'ha
tornat a posar de manifest
la solitud del PP defensant
els transvasaments i un
cabal que no garanteix,
segons els ecologistes i els
científics, que el delta pugui
resistir l'embat del mar, així
com la salut del riu i de la
seva biodiversitat. La resta
de grups han rebutjat el pla

i han criticat, a més, la
incompareixença del president de la Confederació
Hidrogràfica de l'Ebre,
Javier
de
Pedro.
El portaveu de la PDE,
Manolo Tomás, ha denunciat que si s'acaba aprovant
el pla de conca com està
previst actualment es
podria limitar el creixement
futur de les terres de l'Ebre,
ja que afectaria l'agricultura, la pesca o el turisme,

entre altres sectors. En
aquest sentit, ha intentat
desmentir el tòpic que l'aigua que desemboca al mar
es perd, i ha recordat que
els sediments i nutrients
que aporta l'Ebre al
Mediterrani afavoreixen els
pescadors de la demarcació
de Tarragona, Castelló i les
Balears. Tot i així, ha dit que
no vol una confrontació
territorial amb Aragó o el
País Valencià, ni entre els

AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE
ANUNCI
La Junta de Govern Local, en sessió de data 1 de febrer de 2016, va aprovar inicialment el Pla especial urbanístic i estudi d’impacte i integració paisatgística, en l’àmbit de la finca situada al Polígon 5, parcel·la 42 de
sòl no urbanitzable, per concretar i delimitar l’àmbit destinat a càmping, d’acord amb el que preveu la
Modificació puntual de les Normes subsidiàries referent a la Clau 11, el qual se sotmet a informació pública pel
termini d’un mes durant el qual es podran presentar les al·legacions que es considerin adients.
La documentació completa de l’expedient es pot consultar a les oficines de l’Ajuntament de dilluns a divendres
de les 10 a les 14h. i al web municipal.
Contra aquest acord, per tractar-se d’actes administratius de tràmit no qualificats, no procedeix la interposició
de cap tipus de recurs.
Móra d’Ebre, 9 de febrer de 2016
L’Alcalde,
Joan Piñol i Mora

Retard
L'eurodiputat
Francesc
Gambús (UDC), l'únic
català que forma part de la
Comissió de Medi Ambient
del Parlament Europeu, ha
detallat que la Comissió
Europea li ha contestat
aquesta setmana a una pregunta que va formular al
gener "i certifica que el
Govern d'Espanya ha aprovat tard els plans hidrològics
de
conca".
"A més, en un segon paràgraf es destaca que tenen
l'obligació de vetllar perquè
el delta de l'Ebre tingui els
cabals mínims necessaris",
ha
indicat
Gambús.

El Parlament s'ha
compromès a
treballar per
convertir
l'Agència
Catalana de
l'Aigua en
l'òrgan regulador
del control públic
de l'aigua a totes
les conques
fluvials de
Catalunya, i
demana que se la
doti de recursos
econòmics
necessaris per a
garantir la seva
sostenibilitat
econòmica”.
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EN UN MINUT

Més
notícies
*EL PSC DE TORTOSA ha
denunciat el mal estat de
conservació i la falta de
manteniment de la plaça
Alfons XII dins de la campanya 'Xeic! Pos com
continuem tenim Tortosa'.
El portaveu del grup
municipal socialista, Enric
Roig, ha lamentat que el
Pla d'Acció Municipal
(PAM), pactat entre CiU i
ERC, no inclogui "una
sola acció" de millora d'aquest cèntric espai municipal. El PSC de Tortosa
reclama un pla de xoc per
restituir els elements trencats i netejar la plaça i
millorar els accessos per a
les persones amb mobilitat reduïda. En canvi, l'alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, ha defensat que cal
més
actuació
"una
amplia", que requereix
"una inversió importantíssima" i que ha d'anar vinculada a la renovació de la
concessió de l'aparcament
soterrat de la plaça
d'Alfons XII, que vens en
5 anys, aproximadament.
*S’HAN PUBLICAT AL
BUTLLETÍ Oficial de la
Província de Tarragona les
bases específiques reguladors per a la concessió de
subvencions a entitats culturals, educatives i esportives que l’Ajuntament de
Santa Bàrbara atorga per
a la realització de programes i activitats de promoció i difusió esportiva, cultural i festes populars i tradicionals, any 2016.
*BANDES de Segovia,
Múrcia i València competiran en el X Certamen
Internacional de Bandes
de Música ‘Vila de la
Sénia’. El certamen, únic
a Catalunya, se celebrarà
el mes d’abril amb premis
que oscil·len entre els
6.000 i els 4.000 euros
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L'Ajuntament de Tortosa continua urbanitzant amb
recursos propis el barri de Santa Clara
Una vegada acabat el PINCAT

L'Ajuntament de Tortosa
ha finalitzat els treballs
d'urbanització dels carrers
Pujada de Sant Francec i
Sant Francesc, al barri de
Santa Clara, i aquesta
mateixa setmana han
començat les obres d'urbanització del carrer i travessia Santa Clara, situat
al mateix entorn. La primera obra ha estat l'última a finançar-se amb
càrrec al Pla Integral del
Nucli Antic (PINCAT),
mentre que la del carrer
Santa Clara s'executa en
base a recursos propis.
L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, acompanyat
de la tinent d'alcalde de
Serveis
al
Territori,
Meritxell Roigé, i la regidora de barri, Ana
Algueró, han presentat les
actuacions a peu d'obra.
També ha assistit el presi-

dent de l'associació de
veïns de Santa Clara,
Manolo Cardona.
En l'actuació del carrer
Sant Francesc s'ha renovat el paviment i s'ha
substituït tota la xarxa de
serveis,
a
banda
d'instal·lar senyalització
viària, mobiliaria urbà i
una illa de contenidors
soterrats. La pavimentació
s'ha fet a un sol nivell i la
superfície d'actuació suma
1.370 m2. L'obra l'ha
executat GICSA per un
import d'adjudicació de
245.849 euros. El carrer
Sant Francesc és una
important artèria de
comunicació dins del barri
de Santa Clara, que el
connecta amb el centre de
la ciutat, a més de ser una
via d'accés a l'Hospital de
Tortosa Verge de la Cinta
(HTVC). L'Ajuntament ha

habilitat en aquest àmbit
una zona d'aparcament
restringida per a veïns
(zona verda), la segona a
la ciutat després del
Rastre. Els residents als
carrers Sant Francesc,

Gandesa reclama al govern espanyol la millora de
la senyalització en la travessia de l'N-420
Al pas pel municipi

L'alcalde de Gandesa,
Carles Luz, s'ha reunit
aquest dimecres amb el
subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Jordi
Sierra, i tècnics de carreteres per demanar millores en el tram de l'N-420
que travessa la capital de
la Terra Alta. Les peticions passen per reforçar
de la senyalització vertical dels passos de vianants, amb semàfors si
s'escau, fer-ne de nous a
la zona nord on es con-

Sant Francesc de Dalt,
Santa Clara, Sant Tomàs,
pujada de Sant francesc i
Nou Cirera poden sol·licitar l'autorització que els
permetrà estacionar-hi. La
zona verda té per objectiu

minimitzar el volum i la
congestió de trànsit al
barri, reduir la indisciplina
en l’aparcament, millorar
la qualitat mediambiental i
facilitar l’aparcament dels
veïns.

XXI Fira de l’Oli de les
Terres de l’Ebre
A Jesús. 26, 27 i 28 de febrer

centren els edificis de servei, i regularitzar la velocitat en la travessia del
municipi. També s'ha
proposat la construcció
d'un vial des de l'N-420
nord que faciliti l'accés
dels vehicles pesants cap
al polígon industrial i cap
a la fàbrica de pinsos. Luz
ha apuntat que es tracta
de reivindicar la "convivència de la N-420 i les
necessitats que té avui
Gandesa".
Mentre segueix paralit-

zat el projecte de la variant que ha de treure el
trànsit de l'N-420 del
centre de Gandesa, l'alcalde de la capital de la
Terra Alta s'ha entrevistat
aquest dimecres amb els
responsables del ministeri
de Foment, a la subdelegació del govern espanyol a Tarragona, per demanar que, com a titular
de la via, es faci un esforç
en matèria de senyalització.

Avui divendres, 19 de
febrer, a les 11h del matí
una representació de la
Fira de l’Oli de les Terres
de l’Ebre de Jesús té previst realitzar la tradicional
visita al mercat de Tortosa per promocionar-se.
Amb els seus mestres
del morter al capdavant,
s’elaborarà en directe un
dels productes estrella
d’aquests dies de la fira
com és l’allioli, per poder

ser degustat després.
Comptaran amb l’ajuda
dels alumnes de cuina
del “Programa de Qualificació Professional Inicial” del CPEE Sant Jordi
de Jesús.
Cal recordar que la Fira de l’Oli de les Terres
de l’Ebre tindrà lloc els
propers dies 26, 27 i 28
de febrer a Jesús. Ahir va
efectuar-se la presentació oficial.

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
610 20 33 25
publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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EN UN MINUT

Més
notícies
Presentació de la Festa i les
Jornades Gastronòmiques
de la Carxofa
La consellera d'Agricultura,
Ramaderia,
Pesca
i
Alimentació,
Meritxell
Serret, presidirà avui
divendres a les 11 del matí
al Mercat Municipal
d'Amposta la presentació
de la XXI Festa de la
Carxofa i I Mercat de productes de Terres de l'Ebre KM0 i les XIII Jornades
Gastronòmiques de la
Carxofa.
A l'acte també hi intervindran l'alcalde d'Amposta,
Adam Tomàs, la regidora
de Comerç i Mercat
Municipal,
Susanna
Sancho, i un representant
dels col·lectiu de restauradors de la ciutat.

www.mesebre.cat
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Tortosantic ha exposat
més de 12.000 peces
Al pavelló Firal

També retorna la Xarxa amb la programació de teatre infantil

Amposta
recuperarà
aquest 2016 la temporada
de teatre, després de cinc
anys sense tenir-ne (l'últim
cicle va ser el 2010). Ho
farà amb una programació
per adults i una altra infantil. Així ho ha presentat
aquesta setmana l'alcalde,
Adam Tomàs, acompanyat
de la regidora de Cultura i
Ensenyament, Inés Martí,

la representant de la Xarxa
Amposta, Anna Palacios, i
el director de l'Escola de
Teatre i Circ d'Amposta
(EtcA), Jordi Príncep. En
total s'han programat fins
a onze espectacles, a més
del Festival de Circ Ciutat
d'Amposta, FesticAM, que
inclourà diferents obres.
Segons
nota
de
l’Ajuntament, l'alcalde ha

destacat que es tracta del
compliment d'un compromís electoral d'Esquerra
d'Amposta. L'Ajuntament
destinarà aquest 2016 una
partida de 26.000 euros
per programar les tres
obres professionals i farà
una aportació de 6.000 a
la Xarxa Amposta, que
aquest primer trimestre
n'ha programat fins a tres.

El passat cap de setmana (12, 13 i 14 de febrer) va tenir
lloc al Pavelló Firal de Tortosa la II Fira-Descarregada
d'Antiguitats Tortosantic, amb la participació de 25
expositors procedents de Catalunya, d'altres comunitats
de l'Estat, i també de França, amb més de 12000 peces
en exposició. Durant els dies de celebració de la fira, s'ha
comptabilitzat un total de més de 3000 visitants.
Diumenge, dins de les activitats de la fira, es va celebrar
un sorteig entre els visitants que van dipositar una butlleta de participació d'un ventilador dels anys 1920 que
havia format part del mobiliari d'una antiga ferreteria de
Tortosa.
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Campanya ‘Per un Delta net’
Per revertir les conductes incíviques a les platges del delta de l’Ebre

Ha tingut un cost de 423.000 Euros

Des d’aquesta setmana el municipi de Deltebre disposa d’un nou equipament esportiu i lúdic al servei de l’escola i de les entitats i associacions. Es tracta del Pavelló
Polivalent Josep Luque, el qual ha estat inaugurat pel president de la Diputació de
Tarragona, Josep Poblet, en un acte en el que han participat 300 veïns i veïnes i
representants de les entitats i associacions del municipi.
Aquest nou equipament, amb una superfície de 845 m2, ha tingut un cost de
423.000€ i ha estat finançat majoritàriament, 300.000€, amb una subvenció del Pla
d’Acció Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona. L’alcalde de Deltebre, Lluís
Soler, ha destacat que “la inauguració del Pavelló Polivalent Josep Luque és un pas
més per a la consolidació de l’espai educatiu i esportiu del nucli de Jesús i Maria”.
De fet, en el transcurs de la inauguració, l’alcalde ha explicat que “des del nou
govern municipal continuarem treballant intensament per tal d’adequar aquest espai
amb nous projectes i reptes que ens han de permetre donar un impuls a la zona
esportiva i educativa”.
El Pavelló, més enllà de la seva funció com a gimnàs de l’escola Assumpció, també
serà aprofitat per les associacions esportives i culturals. El tinent d’alcalde d’Afers
Interns i Institucionals, Kilian Franch, ha explicat que “amb aquest nou equipament
es veu reflectida una demanda constant per part de l’escola i també de moltes entitats i associacions les quals, de manera coordinada, també podran fer ús de l’equipament”.
El nom ret homenatge a Josep Luque
Aquest nou equipament ret homenatge a una de les persones que més ha treballat
per fomentar l’esport base al municipi. Els membres de la família s’han mostrat “profundament agraïts per aquest gest del consistori” i han destacat que “a partir d’ara
el cognom Luque serà reconegut i projectat gràcies al nou Pavelló”.
L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, durant el seu discurs, ha manifestat la seva “admiració per la tasca realitzada per Luque en el sector esportiu i per la seva constància i
exigència a l’hora de realitzar qualsevol activitat”.

Després de 20 anys de disperses actuacions per recollir la brossa que s'acumula a les
idíl·liques platges del litoral del delta de l'Ebre, el Parc Natural, els ajuntaments dels
7 municipis deltaics i l'associació de voluntaris emprenen la campanya 'Per un Delta
Net'. L'objectiu és netejar la costa amb una acció conjunta el 13 de març però, sobretot, es bolcaran importants esforços en la conscienciació dels usuaris, locals i visitants, per acabar amb conductes que agreugen la brutícia també arrastra el riu Ebre
i el mar Mediterrani fins al Delta i que tantes queixes està generant. La setmana que
ve s'inicia una ronda de xerrades i es repartiran 4.500 fulls informatius on es recorda les sancions d'embrutar un espai natural i els anys que necessita la natura per desfer-se de la nostra brossa, fins a un mil·lenni en el cas de vidre.
La brossa arriba des de diverses vies a les platges del delta de l'Ebre. Fins a aquest
litoral, de més de 100 quilòmetres de platges verges, s'hi arrossega la brutícia que
porta el riu Ebre recollida per tota a la seva conca o n'hi vessa molta més el mar
Mediterrani. i ha, però, una important responsabilitat del seus usuaris, locals i visitants, per no agreujar aquesta situació i col·laborar en el manteniment d'un Delta
"net", com demana la campanya que començarà la setmana vinent amb una ronda
de xerrades de conscienciació per a la ciutadania.
Segons ACN, com ha recordat el director del Parc Natural del Delta de l'Ebre,
Francesc Vidal, la costa del Delta no és urbana i no existeix un servei de recollida de
brossa. Per tant, és molt important no abandonar a les platges els propis residus
Ensenyant a preservar el Delta
La campanya 'Per un Delta Net' es va gestar l'any passat en l'acció conjunta de recollida de brossa en la qual van participar els set municipis del delta de l'Ebre – l'Aldea,
Camarles, Deltebre, l'Ampolla, l'Ametlla de Mar, Sant Carles de la Ràpita i Alcanari que va servir, no només per reunir 215 voluntaris i participants i recollir 3 tones de
brossa, sinó per fer més visible que mai una feina que es ve duent a terme per
l'Associació de Voluntaris del Delta des de fa 20 anys

Els veïns de Poble Nou del Delta
podran triar entre quatre candidats

Inversió de més de 4 MEUR fins
al 2018 per a construir nous
carrils bici arreu de Catalunya
Els destinarà Territori i Sostenibilitat

Escolliran el representant de l’alcalde d’Amposta

Els veïns del nucli de Poble Nou del Delta podran triar entre quatre candidats el pròxim representant de l'alcalde
d'Amposta en la consulta convocada per al pròxim dia 3 d'abril. El passat dia 11 de febrer es va tancar el termini per a
la presentació de candidatures, a les que opten quatre persones empadronades al municipi majors de 18 anys. Segons
ha informat l'Ajuntament d'Amposta, la campanya s'iniciarà el dia següent a la publicació al DOGC del decret de convocatòria i finalitzarà a les 0 hores del dia de la consulta. La mesa, de la qual en podran formar part voluntàriament els
veïns –s'efectuarà un sorteig el dia 9 de març a l'Ajuntament d'Amposta- estarà ubicada a la Casa de la Vila de Poble
Nou de nou del matí a vuit del vespre. Segons ACN, en total, podran votar els majors de setze anys empadronats al
nucli a 31 de desembre de 2015. Són, en total, unes 150 persones sobre una població de 180.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha
anunciat avui una inversió de més de 4 milions d'euros
fins al 2018 per ampliar la xarxa de carrils bici i vies verdes arreu del territori.
Paral·lelament, en aquest període també es completarà
la redacció dels projectes per implantar un carril bici a
diversos indrets del territori català, entre els que està
prevista la continuïtat de la via verda de les Terres de
l’Ebre entre Tortosa i Sant Carles de la Ràpita.
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EN UN MINUT

Més
notícies
*Tret de sortida oficial als
ajuts LEADER 2020, destinats al desenvolupament
rural i a fomentar la realització d'inversions per generar
activitat econòmica a la
Ribera i Terra Alta. Partida de
665.047,32 euros per a projectes que contribueixin a la
diversificació econòmica i a la
creació o manteniment de
llocs de treball.
*El pròxim 11 de març, primer acte en record de
Mossèn Dr. Joan Bta Manya,
dins dels que hi ha previstos
amb motiu dels 40 anys de la
seua mort. A les 19 h, a la
Biblioteca de Gandesa, es
farà una taula rodona per
recordar aquest gandesà
il.lustre.
de l'Àrea de
*Des
Promoció Econòmica del
Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre, s'informa
que estan obertes les inscripcions al Programa de
Joves per l’Ocupació,
adreçat a joves de la comarca, de 16 a 25 anys, que no
estiguin estudiant ni treballant.

TERRES DE L’EBRE

www.mesebre.cat

DIVENDRES 19
DE FEBRER
DE 2016

Antonio Suárez, nou director territorial de Territori i
Sostenibilitat a les Terres de l’Ebre
És l’alcalde de Riba-roja
L’alcalde de Riba-roja d’Ebre,
Antonio Suárez Franquet, ha
estat nomenat aquest dimarts
nou director dels Serveis
Territorials
de
Territori
i
Sostenibilitat a les Terres de
l’Ebre, en substitució de la deltebrenca Carmen Bigorra, que ocupava el càrrec des de 2011.
Suárez passa així a formar part
de l’organigrama del nou Govern
català de Carles Puigdemont,
dins la Conselleria de Territori i
Sostenibilitat, que encapçala
Josep Rull.
Així doncs, Antonio Suárez serà
el màxim representant del conseller Rull a les quatre comarques
ebrenques i dirigirà els Serveis
Territorials de Mobilitat i
Urbanisme al territori. D’aquest
departament en depenen organismes com l’Agència Catalana
de l’Aigua (ACA), l’Agència de
Residus de Catalunya (ARC), la
d’Habitatge o l’Institut per al
Desenvolupament
de
les

Comarques de l’Ebre (IDECE).
Des de l’Ajuntament de Ribaroja, Suárez ha mantingut els
darrers anys una relació fluïda
amb la Conselleria i la Direcció a
l’Ebre de Territori i Sostenibilitat,
avançant en la tramitació de projectes importants per al municipi,
com la carretera que ha d’unir el
poble amb Almatret i la Granja
d’Escarp. També altres projectes,
com la planta potabilitzadora i
l’execució del projecte de la
depuradora del municipi.
L’alcalde compaginarà la seva
dedicació als Serveis Territorials
amb la seva tasca al capdavant
de l’Ajuntament de Riba-roja, on
va entrar com a regidor el 2007
per ocupar l’alcaldia a partir de
2011, després de quatre anys a
l’oposició com a portaveu del
grup municipal de Convergència.
Aquest és el seu segon mandat
com a alcalde, una vegada en les
eleccions municipals de maig de
2015 revalidés la majoria absolu-

‘Forma’t en noves tècniques de comercialització.
Aconsegueix ser un jove emprenedor 2.0’
Programa impulsat pel Consell Comarcal de la Terra Alta
Les càtedres d'Economia Local i Regional (CELIR)
del campus Terres de l'Ebre i la càtedra
d'Emprenedoria, totes dues de la Universitat
Rovira i Virgili (URV), seran les encarregades d'impartir la formació a tots els participants en el programa "Forma't en noves tècniques de comercialització. Aconsegueix ser un jove emprenedor
2.0" impulsat pel Consell Comarcal de la Terra
Alta en conveni amb la URV. La URV hi impartirà
150 hores de docència normal i 100 de tutories de
projectes. El programa està adreçat a una vintena
de joves, de 18 a 29 anys, que no estiguin ni estudiant ni treballant, que estiguin inscrits al sistema
de Garantia Juvenil i que estiguin interessats a iniciar un projecte empresarial o d'autoocupació.

ta. També és actiu en la política
comarcal, com a membre del
Govern del Consell Comarcal de
la Ribera d’Ebre, des de 2010.

Actualment ocupa les carteres de
Protocol, Comunicació, TIC,
Ensenyament i Medi Ambient al
Consell.

Móra d'Ebre es dota de desfibril·ladors
i oferix un curs per ensenyar a utilitzar-los

L'Ajuntament de Móra d'Ebre
ha adquirit dos aparells desfibril·ladors, atenent la necessitat
de disposar de mitjans sanitaris
avançats per atendre casos d'aturada cardiorespiratòria al
municipi.
A
tal
efecte,
l'Ajuntament de Móra d'Ebre
ofereix un curs gratuït de suport
vital bàsic i de desfibril·lador
extern automátic (DEA) per a 30
personas, adreçat al públic en
general. Els interessats poden
inscriure-s'hi trucant al telèfon
de l'Ajuntament, 977- 40 00 12, en horari d'oficina. Les places disponibles s'assignaran per ordre d'inscripció.
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Més
notícies
* EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE, a
través del projecte Baix
Ebre Avant, engega l'acció Sortim a l’exterior!,
un programa d’assistència tècnica adreçat a
microempreses i Pimes
agroalimentàries de la
comarca per tal d’ajudarles a internacionalitzar
els seus productes i serveis. El programa inclou
un acompanyament i
assessorament individualitzat perquè puguin
desenvolupar el seu
propi pla d’exportació o
d’expansió a l’exterior.
*L’AJUNTAMENT
DE
DELTEBRE ha posat en
funcionament un perfil a
la xarxa social SnapChat
per tal d’informar als
veïns i veïnes sobre l’actualitat de l’administració local d’una manera
diferent.
* LA RIBERA D’EBRE reivindica el pes nuclear de
la comarca i que l’impost
nuclear sigue més elevat
per Ascó. Així ho ha
acordat
el
Consell
d’Alcaldes de la comarca, que l’1 de març es
reunirà amb el secretari
general d’Hisenda, l’ebrenc Lluís Salvadó. Els
alcaldes riberencs li
demanaranun repartiment de l’impost en funció de l’impacte nuclear i
que el 10% de la taxa
reverteixi sobre el territori.
*TRENS DIGNES arrenca
el compromís de Govern
per millorar la puntualitat del servei a l'Ebre. El
Govern ratifica en sessió
parlamentària la voluntat
de millorar el servei de
trens.

SOCIETAT

www.mesebre.cat

S'impulsa un programa d'acollida
d'estudiants britànics a la Ràpita
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Les dones de Móra d'Ebre
celebren Santa Àgueda
Conxita Piñol, ‘alcaldessa 2016’

Entre el 4 i el 17 de juliol, amb l'objectiu de practicar l'anglès oral.
La Regidoria d’Ensenyament,
amb la col·laboració de l’acadèmia Haynes Idiomes,
ha impulsat un programa
d’acollida
d’estudiants
britànics als domicilis d’estudiants universitaris de la
Ràpita que tinguin interès
per millorar l’aprenentatge
de l’expressió oral en llengua anglesa. Es tracta de
10 estudiants, majoritàriament provinents de la universitat
de
Swansea
(Gal·les), que realitzaran
una estada a la Ràpita entre
els dies 4 i 17 de juliol. Per
la seva banda, els universitaris rapitencs interessats en
acollir-los a casa seva hauran de complir amb dos
requisits bàsics: tenir entre
20 i 22 anys d’edat i estar
en possessió del nivell B1
d’anglès.

Segons
el
regidor
d’Ensenyament,
Àlex
Cervera, l’objectiu del projecte és “que els veïns de la
població que estiguin cursant estudis a la universitat

puguin practicar l’idioma
anglès a partir de l’experiència de conviure durant
uns dies amb un anglès
nadiu de la seva generació”.

L'Associació de Dones de Móra d'Ebre va celebrar dissabte els actes de la Festa de Santa Àgueda, patrona de les
dones. Els actes centrals de la celebració van tenir lloc a la
sala de plens de l'Ajuntament de Móra d'Ebre.
La veïna Conxita Piñol Falcó va rebre de mans de l'alcalde
de Móra d'Ebre, Joan Piñol, la vara que representa el
poder municipal, amb la qual cosa ha sigut investida alcaldessa de 2016. Les seues companyes al consistori femení
són Càndida Delgado Mir, regidora primera, i Anna Maria
Benito Peña, regidora segona, que van rebre la banda de
part del tinent d'alcalde, Sixte Melchor, i de la regidora de
l'Àrea Social, Montserrat Torres.

El president comarcal del Baix Ebre demana ajuts a la Diputació
per potenciar la Via Verda
El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Daniel
Andreu, i el president de la Diputació de Tarragona, Josep
Poblet, han mantingut una reunió de treball en el marc de
col·laboració que mantenen ambdues institucions. Un dels
temes de l'agenda de la trobada ha estat la potenciació de la
Via Verda, uns dels principals actius turístics del Baix Ebre. En
aquest sentit, Daniel Andreu ha demanat una major col·laboració de la Diputació per fer front al manteniment d'aquesta
infraestructura turística, que s'ha vist alterada durant el 2015
per diversos episodis de vandalisme. També ha sol·licitat un
ajut per completar l’equipament del Centre d'Inspiració
Turística Ebre Terra, de Deltebre, un espai turístic i d'informació que aposta a més per la formació culinària i gastronòmica al Baix Ebre.
En la mateixa reunió, el president comarcal ha plantejat la
possibilitat d'ajuts de la Diputació destinats a complementar,
per una banda, el finançament del transport escolar col·lectiu
no obligatori a la comarca i, per l’altra, les beques menjador.
La implicació de la Diputació en la millora del camí de servei
del canal Xerta-Riu Sénia, en el tram comprès entre Xerta i Tortosa, també ha estat un altre dels punts abordats en aquesta reunió de treball. Aquest tram
es troba actualment força degradat cosa que ha provocat les queixes de pagesos afectats.
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UNA DE LES MILLORS ESTUDIANTS DE BIOLOGIA DE CATALUNYA

CRAC de la setmana:

Isabel Carrasco

Tània Gavaldà Vives
«M’AGRADARIA

SECCIÓ PATROCINADA PER:

DEDICAR - ME A LA RECERCA BIOMÈDICA »

L'Olimpíada de Biologia de
Catalunya, un certamen
amb cincs anys d'història
que organitzen un grup de
professors de biologia,
amb el suport d'entitats
com la Societat Catalana
de Biologia, el Col·legi de
Biòlegs i totes les universitats catalanes.
El seu objectiu és incentivar les carreres científiques
i en especial les de l'àmbit
de la biologia. Aquest any
han participat més de 300
estudiants de segon curs
de batxillerat de tot
Catalunya els quals han fet
una prova teòrica. Els vint
alumnes amb les millors
qualificacions van fer les
proves pràctiques, examinant mostres i plantejant
solucions, emprant l'ús de
l'espectrofotòmetre,
la
microscòpia amb oli d'immersió i l'ús de micropipetes, entre d'altres. La Tània
Gavaldà va guanyar el tercer premi.

ME: Recordo que em constava molt concentrar-me a
l'hora d'estudiar. I tu? Ets
una persona disciplinada,
constant, estudiosa?
TG: Em considero disciplinada i constant quan els
estudis m’ho requereixen,
però sense excés, també
necessito les meves hores
de relax.
ME: Quines són les teves
aficions?
TG: M’agrada molt el
dibuix i qualsevol distracció
amb els amics.
ME: Tens més germans?
TG: No, sóc filla única.
ME: La família per tu?
TG: Un recolzament essencial.
ME: Els amics?
TG: Confiança,
imprescindibles.

ME: Un llibre?
TG: “Sé lo que estás pensando” de John Verdon.

Tània és de la Sénia, té 17
anys i estudia 2n de batxillerat a l’Institut de la
Sénia. Li agrada dibuixar,
veure pel·lícules i passar
temps amb els seus amics.
Més Ebre: Què és la biologia?
Tània Gavaldà: La biologia
és la ciència que s’encarrega d’estudiar la matèria
viva, des de la seva composició fins a la seva evolució
o el seu comportament
amb l’entorn.
ME: El dissabte 6 de febrer
72 alumnes de 23 centres

humor,

ME: Una peli?
TG: “Los otros”
Alejandro Amenábar
de secundària van participar en la prova teòrica de
la seu de Tarragona de
l’Olimpíada de Biologia de
Catalunya del 2016, organitzada a les Facultats de
Química i Enologia i vas
guanyar el tercer premi.
TG: Sí i, sincerament, va ser
tota una sorpresa, no m’ho
esperava gens.
ME: Els objectius d'aquesta
Olimpíada serien, estimu-

lar i implicar als estudiants
de Batxillerat en el desenvolupament
d’aquesta
ciència, ja que resulta
impossible comprendre la
vida, analitzar els seus problemes i plantejar solucions sense un coneixement adequat de les principals qüestions biològiques. Què en penses?
TG: Estic d’acord, ja que
sense conèixer la base no

es poden solucionar els
aspectes de la vida relacionats amb els diferents organismes que la formen.
ME: Llavors podem dir que
ajuda a comprendre, analitzar i possiblement solucionar aspectes com la
contaminació ambiental i
el canvi climàtic, la biotecnologia, la conservació de
la biodiversitat, i el

diagnòstic i tractaments de
malalties, entre altres?
TG: Exacte.
ME: Què és lo que més t'atreu de la biologia?
TG: Tot allò relacionat amb
els organismes, la seva
composició i el seu funcionament i, sobretot, poderho relacionar amb el tractament de malalties humanes.

de

ME: Et toca un viatge. On
aniries?
TG: A Noruega, vull presenciar una aurora boreal.
ME: Com veus el teu futur?
Quina professió t'agradaria
exercir?
TG: M’agradaria dedicarme a la recerca biomèdica i
poder contribuir a l’avanç
de la ciència.
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TERCERA DIVISIÓ: EMPAT CONTRA EL JÚPITER I ESTAT ENCARA COMPROMÈS

Millora però sense victòria
L’Ascó, que fa 4 jornades que no perd però que està en zona incòmoda, visita demà el Santfeliuenc

Una acció del partit de l’Ascó de diumenge passat, contra el Júpiter.

L’Ascó va empatar sense gols diumenge passat contra el Júpiter en un partit intens, obert, entre dos equips que van tenir ocasions per a poder guanyar. L’Ascó segueix millorant en l’aspecte defensiu, no rep gols i fa quatre jornades que no perd, però no va
poder aconseguir la victòria i, per aquest motiu, segueix en una zona compromesa de la taula, a quatre punts del descens directe i
amb el periill de les possibles compensacions. L’equip de Rubio es desplaça demà a Sant-Feliu de Llobregat, rival directe en la mateixa lluita que l’Ascó. De l’altre equip provincial a la categoria, el Morell, dir que diversos jugadors voldrien la baixa per fitxar amb
altres clubs, i estan a expenses de rebre-la. Pallarès fou destituït i ara el tècnic és Angoy. Està en posicions de descens directe.

PRIMERA CATALANA

PRIMERA CATALANA

L’Amposta no pot fallar

El Jesús i Maria, crescut

La Rapitenca es recupera golejant el Viladecans (1-4)

A tres punts de la segona plaça

L’Amposta rebrà diumenge
(17 h) el Santboià en un partit a cara o creu contra un
dels primers classificats. La
permanència passa per
aquest partit perquè la situació és crítica per a poder salvar la categoria. Dissabte
passat es va empatar al camp
del Torredembarra (1-1) però
el punt no és suficient, tenint
en compte que el rival només
n’havia sumat set punts fins
dissabte.
Recuperació rapitenca
La Rapitenca visitava minvada el Viladecans, amb
nombroses baixes. Però va
fer el millor partit fora de casa, fidel al seu estil, i va golejar per 1-4. Important recuperar
la
dinàmica
guanyadora després de les
derrotes anteriors, i trencar la
sequera de gols. Els tres
punts oxigenen els rapitencs
que s’allunyen de la zona
compromesa. També fou
destacada l’aportació dels re-

centment fitxats Àlex Forès
(dos gols) i Sergi José (1).
Amb l’1-2, la Rapitenca va
saber sofrir i va sentenciar
amb l’1-3 i el darrer gol, de
Peque. Diumenge, a seguir
contra el Vista Alegre.
Es recuperen els sancionats
i estarà tota la plantilla a disposició, a més de Cristian
Ventura (exTortosa) que ja
ha fitxat i fou presentat dimarts (imatge de la foto).

Fitxatge
La Rapitenca incorpora a
Cristian Ventura,
exjugador del Tortosa

El Jesús i Maria, amb triplet de Taranilla, va vèncer
el Suburense (3-2). Partit no
apte pels cardiacs. Amb un
Suburense que amb el vent
a favor va dkmonar davant
un Jesús ben posats que no
va perdre el control del partit. Taranilla, inspiorat, va fer
un gran gol aband el descans. A la represa, el propi
Taranbilla tornafva a fer un
golàs que encarrilava el partit. A més, va tenir dues opcions més. Però tot es va
complicar amb l¡exùlñsió de
Glalego (63’). A darre ahora, Elliot, porter local, no va
estar encertat ii se li va esca-

par la pilota sent el 2-1. Un
penal de teatre va sigificar el
2-2. I quan ja sembla que
l’empat seria definitu, l’àrbiytre desortientat, va compenbsar amb un altre penal
que Tarabilla va convertir en
el 3-2. Tercera victòria seguida dels de Teixidó que
són cinquens a tres punts de
la segona plaça. Diumenge
viisten l’Igualada amb les
baixes de Mauri, Gallego,
Jusi i el dubte de Cuenca, lesionat a l’escalfament.
S’està punt de fitxar un
juador de categoria superior
però encara no es pot anunciar perquè no té la baixa.

L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE
DIRIGENTS DE L’ESPORT PREMIARÀ A
JUANJO ROVIRA COM A MILLOR
PROFESSIONAL EN LA GALA
D’AQUESTA NIT.
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Ancelotti, Benítez i Dani
Sereno
L’any passat recordo un article en el que
parlava d’una situació que llavors vivia el Madrid amb Ancelotti. L’article penso que mai es
va entendre. Potser avui es farà. El que jo volia dir és que el Madrid, ara fa un any, ja deixava entreveure que estava desorientat, en
totes les competicions. Era finals del mes de febrer i va perdre 34 a casa contra el Shalke i navegava desorientat. No es va fer res
quan quedava temps per davant i els resultats finals van ser evidents. Jo el que vaig opinar és que, en aquell moment, el Tortosa, una vegada havia passat la dimissió-destitució de Nando
Crespo, sí que hagués pres mesures davant d’una situació com
la que vivia el Madrid en aquella època. I ara, passats 12 mesos,
s’hi ha tornat a trobar. I penso que ha estat coherent des del
punt de vista que l’equip s’allunya de l’objectiu i ara encara hi ha
temps per revertir la situació. Què si és la solució? No ho sé. El
que està clar és que els jugadors acaben manant i ara, una part,
no semblava estar amb el tècnic. Com li ha passat a Benitez. La
decisió ha estat costosa perquè hi havia debat dins de la pròpia
junta. Però s’ha pres. I jo crec que això no té res a veure amb si
Fabregat podia interessar o si ja s’havia parlat amb ell. La destitució és una cosa. I la resta, una altra. Finalment, Jordi s’ha mantingut ferm amb la seua idea de que enguany no vol i no pot
entrenar i potser ha estat una resposta amb la que no s’hi comptava. Però que podia succeir. Ara l’aposta, una vegada fet el relleu i davant de la situació, és per un tècnic dels planters. Però
mai no es podrà dir que la directiva no ha fet alguna cosa en el
moment per fer-la, malgrat que pugue deixar en evidència tota
la planificació inicial.

Després de la destitució com a tècnic del CD Tortosa

Declaracions de Dani
Sereno, a Més Ebre
Dani Sereno, com informem
a la plana 14, ha estat destuït
com a tècnic del Tortosa. L’exentrenador roigi-blanc ha comunicat a Més Ebre que “cal
respectar la decisió dels que
manen que per això estan, els
mateixos que et posen decideixen tirar-te i paradoxes de
la vida has d’agrair que un dia
confiessin en tu. Sobre el que pugui opinar queda entre el president del CD Tortosa, que per cert és una
grandíssima persona i molt legal, i jo. Potser, i tenint
en compte l'aval de tota la primera volta, se'ns hauria
d'haver donat un vot de confiança o fins i tot un ultimàtum, però el futbol té aquesta part de crueltat i va
tot tan ràpid que quan et vols adonar, ja no tens crèdit. Súper agraït a Rogelio i a la junta per l'oportunitat que m’han donat d'haver pogut entrenar a un
equip d'aquesta importància. També marxo amb la
sensació contradictòria per trobar respostes coherents
als perquès de la decisió, però amb la consciència súper tranquil·la d'haver fet les coses amb tota l'honradesa i humilitat del món, alhora que decebut amb mi
mateix per no haver estat capaç de resoldre el problema i arribar a aquesta situació que vaig detectar fa un
temps. Experiència súper positiva per a mi com a entrenador que espero m'ajudi en el futur a ser millor.
Desitjo de cor tota la sort del món a aquest club, perquè hi ha unes persones darrere de què es deixen l'ànima per ell, de veritat. Quant a la meva relació amb
la premsa local o amb l'entorn si en algun moment
m'he mostrat distant o poc participatiu i ho hagués
hagut d’estar més per la posició que ocupava, demano disculpes per aquest motiu”.
Foto Francesc Fàbregas El Vallenc
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DESPRÉS DE LA DERROTA A CAMBRILS

Dani Sereno, destituït com a tècnic del Tortosa
La derrota per golejada del Tortosa al camp del Cambrils va ser dolorosa, després també d’haver perdut contra el Valls en
la jornada anterior. El 5-0 de Cambrils i, sobre tot, la imatge de la segona part, van activar les alarmes. El debat sobre la
continuïtat de Sereno va tornar a estar sobre la taula. Van passar els dies i dimarts la nit, després d’una reunió al vestidor
entre membres de junta i la plantilla es van acabar de traure conclusions. Dani Sereno ha estat destituït. El Tortosa, 4 punts
de 15, ha perdut el liderat i està fora de les places d’ascens, a tres punts de la segona. L’objectiu és l’ascens i s’està allunyant. I ja queda en evidència la planificació d’una nova temporada. Per aquest motiu, la directiva ha pres una decisió i ja
ho va comunicar al tècnic dimecres.

Fitxatges
A l’espera de que rebin la
baixa, el Tortosa podria fitxar
dos jugadors de Tercera
divisió

Relleu. Jordi Fabregat podia ser una possibilitat per la directiva. Però el tècnic ja va
manifestar al seu dia que aquesta temporada no tenia previst entrenar i, per tant, aquesta opció no s’ha pogut concretar, tot i haver-se parlat. De moment, agafa l’equip David
‘Cuquet’, tècnic del juvenil, amb Jordi Vallès de segon. Es diu que fins el final de temporada. Les properes jornades decidiran.
El Tortosa està darrera de dues incorporacions, dos jugadors de Tercera divisió. I que
havien de rebre la baixa per poder confirmar els seus fitxatges. Si arriben aquests jugadors, hi haurà baixes.

EMPAT (1-1). DESÈ DE L’EQUIP D’ENRIC

CANAL TE

El Cambrils va golejar el Tortosa, dissabte passat (5-0).

PARTIT JUGAT DIMARTS

VA PERDRE AL CAMP DEL RODA PER 3-1

El Catalònia mereixia més,
contra la Riera

Un empat que no satisfà a ningú,
entre l’Hospitalet i l’Ampolla

El Gandesa s’ha encallat amb quatre
derrotes seguides

Catalònia i la Riera van empatar (1-1). Juanjo Rovira, al pur estil
Roberto Carlos, va marcar l’1-0 de falta. Però la Riera va empatar
poc abans del descans. A la represa, el domini del joc va seguir sent
més de la Riera, que fins i tot va incrementar-lo. Els locals també ho
propiciaven per a poder jugar més a la contra. Així va gaudir de diverses ocasions, en fases en les que hi havien alternatives. Arasa en
va tenir dues, amb rematada al travesser, i Regolf i Nacho també
van poder marcar. Al final, en un córner, la Riera va disposar de la
seua. Deu empats i cal seguir lluitant per fugir de les compensacions.

Dissabte no es va poder disputar el partit entre l’Hospitalet i l’Ampolla, per la tempesta. Es va jugar dimarts. I va acabar en empat sense gols. Un empat que no satisfà a ningú en les aspiracions de sortir
de la zona compromesa. El partit va ser igualat amb més inicitiva de
l’Hospitalet que també va crear les ocasions més clares, evitades per
Aitor que va estar molt encertat. L’Ampolla, en accions aillades, va
gaudir de les seues arribades però sense poder-les concretar per falta de precisió. L’equip de Capera es troba en la fase decisiva de la lliga, contra rivals directes. Diumenge, una final contra el Catalònia.

El Gandesa, després de que conegués la decisió del Tribunal respecta el partit amb el Valls, precisament dos dies abans de jugar la
tornada, no ha aixecat el cap. També és cert que té baixes importants (Guiu, Pol i Frede) i que s’ha enfrontat als rivals directes a la
part alta. A més, l’equip ha entrat en una dinàmica negativa. A
Roda, Gumiel va fer aviat el 0-1 i abans del descans hagués pogut
arribar el 0-2. Però a la represa, els gandesans van baixar i el Roda va jugar amb molta intensitat, remuntant per les ocasions creades per un equip, el rodenc, que va fer una bona imatge.

VA PERDRE A VALLS (6-3)

L’Ulldecona rebrà diumenge
el líder Cambrils
L’Ulldecona va perdre diumege
passat al camp del Valls, per 6-3.
Un resultat enganyós, tenint en
compte que al minut 71, el partit
estava 3-3. En els darrers minuts,
els vallencs van decidir i ara són
segons a la taula.
Segons Sergi Navarro, “va ser
un partit molt obert a l’inici en el
que amb gols de Chimeno ens
vam avançar en dues vegades al
marcador. El Valls va empatar
arran d’un regal en un penal que considero que no va ser-ho. Però
ens vam tornar a posar per davant, quan Àngel va fer el 2-3, tot i
que posteriorment el Valls va tornar a empatar”. Segons Navarro,
“amb els minuts, el Valls va poder fer diversos canvis i nosaltres, tal
com estàvem, no vam tenir tants recursos i aquesta va ser la diferència en els darrers quinze minuts. I arran del 5-3 ja ens vam ensorrar”.
José Ramon i Albert, entre altres, eren les baixes de l’Ulldecona que
en tornarà a tenir diumenge per rebre al líder Cambrils, equip que ha
fitxat a Dani i Àlex, del Catllar. Navarro considera que “el Valls el vaig
veure molt fort, amb molts recursos i penso que, juntament amb el
Cambrils, és favorit a l’ascens”.

DIUMENGE A LES 16.15 H

El Godall juga amb el Camarles
Els de Mario van perdre a Torreforta (3-0)
El Godall, amb baixes, com en gairebé tota la lliga (Cacau amb lligaments, Lletí, Robert, Marius...), va perdre diumenge a Torreforta. I continua sent cuer. El partit es va decidir en tres minuts a l’inici de la represa, quan el Torreforta va marcar el segon i el tercer
gols. Però la primera meitat dels godallencs va ser molt bona, amb
ocasions clares, sense culminació. Diumenge rebran el Camarles.

PARTIT DE NECESSITAT ENTRE DOS ASPIRANTS A LA PERMANÈNCIA (4-2)

El Camarles respira i el R. Bítem no s’enlaira
El Camarles va guanyar el R.
Bítem en un duel amb doble
valor en la lluita per la permanència (4-2). Era un examen per tots dos equips que
venien de guanyar el partit anterior i necessitaven tornar a
fer-ho per a poder reaccionar
a la taula.
I el Camarles fou qui va sortir-ne victoriós agafant més
oxigen i deixant sense possibilitat de fer un salt de qualitat al

R. Bítem. Era un duel important pels dos equips en aquest
sentit. I el R. Bítem ha estat qui
s’ha quedat estancat de nou,
sense poder encadenar una
segona victòria seguida. I no
pot impulsar-se en l’aspecte
anímic.
El partit, d’entrada, va estar
dominat pel R. Bítem que va
tenir una ocasió i va marcar el
gol, arran d’un córner. Pau va
fer el 0-1. El darrer quart del

primer temps ja va estar més
anivellat i el Camarles va tenir
dues opcions per a marcar. A
la represa, els locals van sortir
amb empenta i van empatar,
gol de Francesc, arran d’una
falta. El R Bítem, insegur, es va
fer enrera, condemnat per la
seua situació. Ferreres, en una
contra, va definir amb encert,
fent el 2-1. Però llavors, una
falta defectuosament defensada pels locals, va comportar

l’empat, obra de Pau. Però
quan els de Nacho havien fet
el més complicat, va aparèixer
la seua angoixa, pel moment
actual, i el Camarles, amb un
Ruival pletòric, va decidir amb
dos gols més.

LA CAVA HA PRESENTAT RECURS PER LES EXPULSIONS DE FERRAN I GUILLEM

Punts d’or per l’Alcanar
L’Alcanar havia de guanyar per a seguir lluitant per la
permanència. I va fer-ho
contra la Cava (4-3). Fou un
partit accidentat per les expulsions. La Cava es va quedar aviat amb deu per la de
Ferran (23’), amb l’empat a
un al marcador. L’Alcanar,
efectiu i ben posat, va marcar amb el segon gol d’Adrià, pichichi, i un altre d’Ivan, jugador que disputava
el darrer partit. Marxa per
motius professionals. La Cava dominava però l’Alcanar
complia amb el seu plantejament. A la represa, els locals,

inspirats com mai en aquesta
lliga cara el gol, van posar-se
amb el 4-1. Guillem, de la
Cava, també fou expulsat:
“van ser dues expulsions totalment injustes i que ens
van perjudicar, tot això sense
traure cap mèrit a l’Alcanar”,
deien des de la Cava. Dani
Fatsini, amb nou el seu
equip, va marcar el 4-2. L’equip local es va quedar amb
deu i va haver de defensarse perquè la Cava no va deixar d’insistir. L’àrbitre, amb
els minuts, va voler compensar i va ser més rigorós amb
els locals. Per tant, no va

agradar a ningú. De penal ,
la Cava fer el 4-3 i va ajustar
els darrers minuts sense poder empatar. Tres punts d’or
per a l’Alcanar que ara té
una baixa molt important:
Ivan Diaz. I diumenge, nova
final: a Bítem.
La Cava té malestar per les
sancions i ja ha presentat recurs, amb imatges. Guillem

Baixa
Ivan Diaz és baixa per
motius professionals a
l’Alcanar

Ivan Diaz

(2 partits) i Ferran (1). Diumenge rep el Valls, segon
classificat. Joab, per acumulació, també serà baixa per
l’equip que entrena Guillermo Camarero.
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TERCERA CATALANA

L’opinió de Joaquin Celma. EL MINUT 91

Què li passa al Tortosa?
Quan un equip del poder del Tortosa perd a Godall, quan el noquegen a Cambrils on rep cinc
caramels és que alguna cosa li passa. I a això cal unir que en les últimes cinc jornades només ha
guanyat un partit i contra la mínima contra La Cava, que va fallar i un penal al 92. Són dades suficients per veure que aquest equip no funciona. El Cambrils l’ha passat a la taula. Un Cambrils,
que a la jornada 11 estava a sis punts i que avui té sis punts d’avantatge. Es el nou líder, màxim
golejador (62 dianes) enfront de 41 del Tortosa. 13 en contra enfront de 24 del Tortosa. Al Cambrils només li han marcat dos gols en les últimes vuit jornades mentre el golejador Chillon del Tortosa, com tot l’equip, està apagat en les últimes set jornades: només dos gols a favor. El Cambrils
té un 80% de possibilitats de ser campió. Ho té tot a favor seu. Les dues victòries davant del Gandesa i Tortosa li han donat confiança, a més podria fitxar nous jugadors per assegurar l'ascens i tenen el Reus darrera. Les dues properes jornades, afronta partits decisius, contra l'Ulldecona i el Valls.
Però seguim analitzant que li passa al Tortosa. Jo ja ho vinc dient de fa quatre anys i hi ha gent que
em diu que jo li tinc mania a aquest club. Asseguro que no és així. Però dir la veritat de vegades fa
mal.
De l’actual temporada, un aficionat em comenta "no sabem a que juguem. Cada setmana una
alineació diferent i en pocs partits hem convençut". I em consta que la unió entre part del vestidor
i cos tècnic no és de grans amors. Tinc entès que fa dues setmanes el míster ja va tenir una xerrada al vestidor, i sembla que alguns jugadors no estaven d'acord amb Dani Sereno. El Tortosa no té
un projecte sòlid, porta temps darrere de l'ascens amb ansietat i amb això mai s'aconsegueixen resultats. L'equip està plagat de jugadors de Tarragona. El dissabte només tres titulars d'aquí. Els jugadors de Tarragona tindran qualitat i no discuteixo la seua implicació, però no tenen la intensitat
que els jugadors ebrencs li posen en els partits. Es diu que els jugadors de Tarragona són més barats que els de l’Ebre que podien venir. Jo no m’ho acabo de creure. Però és el que es comenta.
Van portar a Chillon i tenien a Àngel que potser hagués donat millor resultat. Hi havia una serie
d'entrenadors loals: Enric, Camarero, Nacho o Sergi Navarro i van portar a Dani Sereno que si van
bé les coses tot perfecte però davant resultats adversos no està sabent reconduir la situació. A sobre, un vestidor que semblen dues famílies, amb els ebrencs i els de Tarragona. I el que està clar és
que l’aposta del club fou aquesta. I si van bé les coses, surten els resultats, però si no van bé, dins
del vestidor es nota en el vestidor.
El projecte ja estava definit amb Nando, els aficionats gaudien amb el futbol que es feia, donant
oportunitats a jugadors del planter i de les Terres de l'Ebre. Jo penso que si ell s'hagués quedat i
haguessin vingut quatre jugadors de qualitat de Tarragona, no tants com han arribat, estarien ben
encaminats cap a l’ascens que es busca. I que no sé si és necessari. Es va canviar de nou de projecte. I si no s'aconsegueix l'ascens, començarà el tercer projecte, llavors caldrà portar jugadors de
Barcelona. La meua opinió és que canviïn el secretari tècnic, que fitxin a un entrenador, i canviar a
mig equip, recuperant una aposta més propera, localista, fent un equip sol de jugadors de Tortosa
i de les rodalies com el Bilbao. I començar de zero.
Jordi Fabregat ha dit que no vol entrenar enguany. I ara l’aposta és per l'entrenador del juvenil.
Aposta arriscada. Esperem que no passi com la temporada passada amb Hilari. A la recàmera poden estar Pallarès o Àngel Garcia. Si diumenge es perd, el culebró continuarà. Jo no me crec que
és per tota la temporada. Toca fer meditació, Don Arturo. Cap on va el tortosa i on vol anar vostè.
Porto anys encertant els equips que pugen. I en aquest sentit puc mantenir els encerts. No encertaré que el Tortosa serà el campió. Això ja és complicat. Tot ha canviat de forma inesperada. I
han d’haver-hi responsables. Queda lluitar per la promoció, sent l’esperança. I si vol ascendir el Tortosa, jo ja li vaig dir al president el que ha de fer. La darrera hora és que es fitxaran dos jugadors.
1A CATALANA. AMPOSTA EN PICAT, RAPITENCA RESSUSCITA I JESÚS I MARIA AL CEL. Cada setmana que passa augmenten les possibilitats del descens de l'Amposta. Quarta jornada sense guanyar, des de l'arribada de Beto, en els desplaçaments, dels 15 punts possibles només quatre.
A l'equip li falta personalitat, està desconfiat. Diumenge partit clau: si es perd contra el poderós
Santboià poc es podrà fer. El Santboià, aquesta setmana, va empatar al seu camp i això és advers
per a l'Amposta. Des del mes de novembre no guanyava la Rapitenca en camp contrari. I va ferho diumenge a Viladecans, amb actuacions estel·lars dels nouvinguts Forés i Sergi José. I això que
tenia 6 jugadors de baixa i d’altres amb molesties que van jugar, així com dos juvenils que també
van fer-ho. Quan pitjor ho tenia la Rapitenca, va fer un dels millors partits. Ara afronta quatre partits contra equips de baix: V Alegre, S, Ildefons, Torredembarra i Amposta.
Des que va arribar Teixidó, el Jesús i Maria tres victòries. Diumenge, guanyava 2-0. El Suburense va empatar amb dos gols en els últims minuts però ‘in extremis’, el crac Taranilla va fer el 3-2.
Amb 2 victòries més, el Jesús i Maria estarà salvat. I ara està a 3 punts de la plaça de promoció.
2A CATALANA. CAMBRILS I VALLS VAN A TOTES. Es va complir el meu pronòstic de fa diverses jornades. No estava fi el Tortosa i en un tres i no res li ha passat el Cambrils i el Valls equips
aquests que aquesta setmana han marcat 9 gols davant de dos grans rivals: Tortosa i Ulldecona. Si
les tres primeres posicions estan clares, el lio està en els descensos. 10 equips implicats i el que estava gairebé senteciat, la Canonja, es suma a la festa, porta 5 jornades invicte (13 de 15). I fitxarà.
Incorpora un jugador del futbol barceloní. El Remolins-Bítem té mala sort. No troben davanter buscat i a sobre aquesta setmana es fan dos gols en pròpia porta, però l'equip ofereix actitud tot i que
també inseguretat per la seua situació. L’Ulldecona va perdre el seu tercer partit fora de casa: R.
Bonavista, Tortosa i aquesta setmana a Valls. A Alcanar l'arbitre va ser protagonista: La Cava va
acabar amb 9 jugadors i el Alcanar, amb deu. Els d’Alejandro, amb aquesta victòria, respiren. Però
té la mala notícia de la baixa d'Ivan que deixa l'equip per motius professionals. Els de Camarero,
en les últimes 4 jornades, només una victòria i el diumenge, amb baixes, reben el Valls. Segueix la
pajara del Gandesa, quatre derrotes consecutives però també contra rivals competitius: Valls, Ulldecona, Cambrils i el Roda. Com a últim apunt, dir que la decoració ha canviat. Els equips ebrencs
s‘imposaven en la primera volta. Ara dels només Catalònia i Ulldecona estan al rànquing dels mi-

CORBERA-HORTA 2-0

J I MARIA-ALDEANA 2-1

M NOVA-S BÀRBARA 0-0

Els de Roca, cinquens

Triomf de recuperació

Malestar moranovenc

Nova temporada exitosa del
Corbera. Partit, com altres, marcat per la tempesta. El pichichi
Roger, de vaselina, va fer l’1-0
abans del descans. El partit va
esta incert fins que Gordo establia el 2-0, ja al final, en fora de
joc, segons els visitants que, a
més, van reclamar un penal. El
Corbera, minvat de jugadors, és
cinquè. L’Horta està compromès.

Partit intens i igualat. Nicola va
fer l’1-0 al primer temps. Els
locals van haver de treballar molt
en defensa davant d’una Aldeana
que va pressionar i que dominar
en diverses fases. Es podia passar de l’empat, al 2-0. Rullo, inspirat i pichichi, va marcar-lo quan
l’Aldeana va acabar en 9 per
expulsió de Didac i per lesió de
Robert. Al final, Ignasi va fer el 21. Els locals es recuperen.

Empat sense gols en un partit en
què l’arbitratge no va agradar a
ningú. Però principalment a l’equip
local: “feia temps que no veiem
una cosa igual. Van haver dos
penals que no foren xiulats a la primera meitat i nombrosos fores de
joc que no ens van permetre culminar jugades de gol. I la majoria
no eren”. El Santa, quart a la taula.
tampoc va quedar satisfet. Partit
amb molta intensitat i que fou interessant per aquest motiu.

ROQUETENC-ASCÓ 0-0

DELTEBRE-AMETLLA 0-2

FLIX-BATEA 2-2

Reacció de líder
El líder Batea va puntuar contra el
Flix en un duel que se li va complicar molt a la represa. Segons
Rius, tècnic flixanco, “vam fer el
partit més complet, en tots els
sentits, reaccionant al gol matiner que ens va fer el Batea, arran
d’una bona jugada. Vam remuntar
i vam estar força bé. Però el
Batea és el líder i és un equip
molt endollat, amb un jugador
com Agustí que ho xuta i ho
remata tot, amb encert. Ell va
poder marcar en un xut llunyà i va
empatar a la sortida d’un córner.
Penso que mereixiem més”. El
Flix rebrà diumenge l’Olimpic,
equip que jugarà a casa.

Podia passar de tot

L’Ametlla progressa

Roquetenc i Ascó van empatar
sense gols en un partit, no obstant, que va comptar amb moltes
ocasions. Fou el retorn a casa del
Roquetenc, en jornada amb gran
ambient per la presentació dels
equips del futbol base. La primera
meitat fou de l’Ascó que va dominar i que va tenir més possibilitats.
A la represa, va reaccionar el
Roquetenc que va gaudir de les
seues ocasions per marcar. Però
la darrera fou de l’asconenc
Troyano. Marc Curto va evitar-la. El
Roquetenc segueix a tres punts
del líder i diumenge el visita.

L’Ametlla va assolir el tercer
triomf seguit. I és segona, a dos
punts del líder. Va ser un triomf
treballat perquè el Deltebre mereixia arribar al descans amb avantatge. Ivan, porter calero, va evitar les ocasions clares locals. A la
represa, l’Ametlla, encoratjada
pels 60 aficionats caleros presents al camp, va sortir més
posada i va resoldre amb l’encert
de Pepe, amb gran gol de cap, i
amb el del pichichi Rullo, que va
aprofitar una passada de crac de
Morillo, que ha tornat. L’Ametlla,
encara amb baixes, és segona.

VILALBA-LA SÉNIA 2-2

PERELLÓ-OLIMPIC 3-0

Partit intens

El Perelló, ferm a casa

La Sénia va oferir la seua millora a
Vilalba. Partit amb una part per a
cada equip i marcat també pel
vent. Pol i Marc Lleixà van posar a
la Sénia per davant en dues ocasions. Abdul havia fet el primer gol
local. A la represa, el Vilalba va
empatar amb gol d’Aregio i va pressionar més amunt, tenint més possibilitats en una represa oberta.

El Perelló va perdre a casa amb l’Horta
però ha recuperat la solidesa al seu
camp, on diumenge va guanyar
l’Olimpic (3-0). Xixo, gran temporada,
va fer aviat l’1-0. Àlex, un dels dos fitxatges que han donat força a l’equip,
va marcar el 2-0 i Magí, recuperat i
golejador, va marcar el 3-0. Bon partit
perellonenc davant d’un Olímpic va fer
una bona imatge, però sense pegada
a la davantera.

CAMPREDÓ-GINESTAR 2-2

Empat de cuers
Els dos cuers van empatar en un
duel amb una part per equip. A la
primera, el Campredó va imposarse i Súper Paco, el pichichi local,
va fer dos gols. El primer, a l’estil
Rivaldo, de xilena. I ara ja en porta
9. A la represa, va millorar el
Ginestar que es va posar dins del
partit amb gol d’Aleix de penal i
que va empatar a través d’Enric.

QUARTA CATALANA. DIUMENGE: LA GALERA-BOT

Més emoció per la segona plaça
El líder Pinell, en una tarde tempestuosa i en un terreny de joc impracticable, amb molta aigua, va vèncer amb dificultats a l’Ebre Escola en un partit de treball i en que l’important era la victòria (20). La Galera, amb gols de Pau, va vèncer a Benissanet i segueix
segona. L’Arnes, que descansava, és tercer. El Bot, que amb Vladis
com a protagonista, va golejar el Tivenys, és quart amb un partit
menys, com l’Arnes. Està a cinc punts de la Galera, proper rival. El
Sant Jaume, amb inèrcia positiva, entra també en la pugna.

* L’Ascó B ha incorporat a
Àlex Piñeiro, ja vam anunciarho, i a Joel Forné, que va
estar al Tortosa i que torna a
jugar a futbol.
* Sergi Ventura (R Bítem) va
debutar en el retorn a
l’Aldeana.
*L’Horta ha tingut la baixa de
Noguera i de Jordi Esmel,
queanirà al R. Bítem. Confia
en fer un fitxatge d’immediat.
*Batea-Roquetenc, súper partit per al diumenge

llors en les últimes sis jornades.
3A CATALANA. NOMÉS HI HA 4 CANDIDATS. L’emoció segueix entre els primers 9 classificats
que estan en un puny separats per onze punts. Arriba el moment de fer les primeres apostes per a
l'ascens: Batea, Roquetenc i Ametlla són els tres favorits i el quart estarà entre el Corbera, Aldeana,
Perelló, Santa Bàrbara i Flix. D'aquests equips, el que perdi sis punts en les següents tres jornades,
estarà fora de l'ascens. Segueix la igualtat en aquesta categoria, dels vuit primers només un va perdre: l’Aldeana que segueix amb la seva irregularitat. Només dues victòries en les últimes set jornades. Batea segueix ferm; tenia un partit difícil i el va superar. Ara l'esperen Roquetenc i Corbera. Gairebé res. Va empatar contra el Flix, que encara té possibilitats de l'ascens, tot i que li minven molt
després d'aquesta jornada. Sorpresa del Roquetenc que va empatar a casa davant d'un Ascó en el
que ja es nota la mà de Cotaina. El seu equip mereixia guanyar i si el resultat hagués estat 1-2 no
hagués passat res. Els locals també van tenir opcions. Però els asconencs, més clares. El Perelló encara no dit no a l'ascens. Les dues altes d'Àlex Gonzàlez i Àlex Pedrosa es noten i va guanyar a un
Olimpic en mini crisi, quatre jornades sense guanyar. Es va frenar la ratxa d'estar 14 jornades invictes. Si aquest Corbera aspira alguna cosa es veurà en les properes tres jornades, contra l’Ascó, Batea i Olímpic. Però té gran mèrit el que fa aquest club cada any. Porta, dels darrers 24 punts, 21.
Santa Bàrbara, a les pròximes 4 jornades es juga la seva lliga i tres partits difícils: Perelló, Flix i Ametlla. La Sénia segueix en la seva marxa ascendent de joc però tot i seguir en zona compromesa. Es
va notar la mà de Capera al Jesús i Maria i aquest equip donarà guerra. L’Ametlla va començar com
una moto, ba tenir el seu ‘batxe’ i ara s’ha recuperat. Té un calendari, a priori, assequible: Campredó, Móra la N i Ginestar. Si Ginestar i Campredó estan sentenciats, camí de 4a catalana van Deltebre i Horta. Van tornar a perdre.
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ELS CRACS DE LA JORNADA 20
ALCANAR
ALDEANA
AMPOLLA
AMPOSTA
ASCÓ B
AMETLLA
BATEA
CAMARLES
CAMPREDÓ
CORBERA
DELTEBRE
FLIX
GANDESA
GINESTAR
GODALL
HORTA
J CATALÒNIA
J I MARIA
J I MARIA B
LA CAVA
LA SÉNIA
M NOVA
OLIMPIC
PERELLÓ
RAPITENCA
REM BITEM
ROQUETENC
S. BÀRBARA
TORTOSA
ULLDECONA
VILALBA

IVAN
SERGI AURÉ
AITOR
CALLARISA
PAU
ÀNGEL BALFEGÓ
JOAN AUBANELL
CRISTIAN
PACO LÓPEZ
LACHEN
GARRIGA
YURI
GUMIEL
ALEIX
ÀLEX RAMOS
RUBEN
CRISTIAN ARASA
TARANILLA
RULLO
SERGI GRAU
LLUÍS ALBIOL
ÀLEX CLUA
JOAQUIN
ÀLEX GONZALEZ
ÀLEX FORÉS
PAU VALMANYA
POVILL
CURTO
YASSINE
CHIMENO
MIKI

L’EQUIP DE LA SETMANA: CF CAMARLES
Ja es nota la mà de Xavi
Cid en aquest Camarles.
Els va llegir la cartilla, el
que no corri no juga.
11 gols en els tres últims
partits i un Ferreres que va
arribar fa poques jornades
i ja en porta set.
Possibilitats de salvar-se:
un 90%.
La dinàmica ha canviat.

Pulsacions de la jornada
Porta poques jornades a l’Ascó, Andreu Guiu, i ja s'ha col·locat com a segon golejador
d’aquest equip i pràcticament cada setmana és el millor al camp. És curiós com molts
jugadors juguen tan bé a 3a. divisió, com a 1a. catalana.
Va debutar el jugador Sergi Ventura amb l’Aldeana. Torna a casa. El seu avi ‘Pepito’ va
ser president fundador de l'Aldeana, Don Jose Ventura.
No només hi ha problemes sl Catllar, els del Reddis porten 4 mesos sense cobrar.
L'Amposta la temporada passada a la jornada 20 tenia 25 punts, en l'actual cinc menys.
Ruben Viudez va ascendir a l’Ascó B, Forastero al Jesús i Maria, Robert al Vilalba, els tres
aquesta temporada han deixat els seus clubs, per voluntat pròpia i els dos darrers cessats. Però el més fort és el de Pallares al Morell, que va fer dos ascensos consecutius des
de segona catalana a tercera divisió. Com li han pagat? Doncs amb el cessament la setmana passada. El nou míster és Angoy, exporter del Barça.
Darrer minut del partit de Primera catalana a Jesús i Maria. Penal a favor de l'equip local.
A David Torres, li pugen les pulsacions a mil. No pot ni veure el penal se’n va al vestidor
i amb ell Teixidó. Els dos no van veure el llançament del penal.

1A CATALANA
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

*Una dada curiosa: al Gandesa no hi ha cap jugador casat. Dos d'ells estan en parelles de fet. Un té un fill, Rojas, un altre l’espera, Guiu. L'únic casat és el delegat Rins i
el que es casarà serà el seu mister Rafa Navarro, al juliol. A Ulldecona més dels mateix.
Només un casat: José Ramon i sis en parella de fet. Com ha canviat el món!. Abans tots
es casaven. Ara el més fàcil són les parelles de fet. Com serà la següent tendència en
30 anys?
*El Valls té dues coses al seu favor: un gran poder ofensiu i un mister guanyador nat
com José Lopez. El punt més dèbil potser la seva defensa.

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

P.

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

41
36
30
28
25
22
19
18
15
14
9

G.
7
3
10
4
2

1

JUGADOR
Becerra (Amp)
Taranilla (J i Ma)
Callarisa (Amp)
Cuenca (J i Ma)
Gallego (J i Ma)
Guiu (Rapitenca)
Eric (Catllar)
Peke (Rapitenca)
Àngel Rapitenca)
Adrian (Vilaseca)
Eric (Catllar)
Gustavo (Amposta)
Genís (Torred)
Domi (Vilaseca)
Romera (Torrede)

JUGADOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

P.
44
44
32
29
24
21
21
18
16
11
8

G.
4
1
9
6

5
2

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

JUGADOR
Manolo Puig
David Silva
Òscar Rodriguez
Xavi Anell
Andreu Guiu
Oriol Vallespi
Josué Andreu
Sam Garcia
Moha Rida
Raul Istoc
David Vilanova

P.
36
34
31
29
28
28
16
15
14
10
9

G.

Nº

JUGADOR

P.

G.

Nº

JUGADOR

P.

41
38
38
31
25
23
18
17
15
14
10

6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Isaac Casanova
Fran Reolid
Dani Benaiges
Cristian Arasa
Leandro Rovira
Carlos Ferreres
Pau Diez
David Cosido
Cristian Regolf
Juanjo Rovira
Dani Iniesta

42
37
34
21
21
20
20
15
13
13
10

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

42
40
39
26
26
20
20
16
10
5
4

1
3
1

G.
2
5
2
2
5

3

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

UE R BITEM

P.

19
2
3

3
2
3
10
3
1

6 DELS CRACS:
Taranilla
Jesús i Maria
Àlex Forés
Rapitenca
Rullo
J i Maria B
Cristian Arasa
Catalònia
Àngel Balfegó
Ametlla
Joan Aubanell
Batea

GOLS

Nº

JUGADOR

9
9
7
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4

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

Dilla (Gandesa)
Chimeno (Ull)
Adrià (Alcanar)
Chillón (Tortosa)
Marcel (Cambrils)
Miguel (R Bítem)
Llaberia (la Cava)
Garrido (Cambr.)
Regolf (Catal.)
Ferran (la Cava)
Raül (Cambrils)
Edgar (Cambrils)
Cristian (Valls)
Teixidó (Camarles)
Dani (Hospitalet)

2
6
2

12

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

GOLS

Nº

19
18
16
15
14
12
10
10
10
9
8
8
8
8
7

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

JUGADOR
Ivan Diaz
Adrià Valsels
Ion Oslabanu
Marc Tena
David Blanco
Soufine Barakat
Brayan Hurtado
Moisés Muñoz
Eric Zafon
Agustin Dario
Jordi Adell

P.
57
48
37
26
25
22
18
15
11
6
6

JUGADOR
Chillon
Ives
Abdul
Victor Calsina
Moha
Albert Arnau
Aleix Salvadó
Figo
Gerard Marsal
Sergi Galera
Javi Asín

DARRERS 6 PARTITS

CF CAMARLES
G.
6
16
2

6
2

1
1

JUGADOR

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Cristian
Pau Sansaloni
Quim Esteban
Edgar Samper
Cristian Paradas
Jesús Ferreres
Raul Teixidó
Francecs Melich
Gerard Fresquet
Enric Ferré
Felipe

P.
75
40
27
25
24
22
19
12
10
9
9

G.

Nº

EQUIP

4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Batea
Pinell
Corbera
Flix
la Galera
Sant Jaume
Arnes
Bot
J i Maria
Roquetenc
S Bàrbara
Vilalba
Amposta B
Catalònia
M Nova
J i Maria
Ulldecona
Ametlla
Roquetenc
Perelló
la Sénia
Camarles
Tortosa
la Cava
Olimpic
Aldeana
Tivenys
Camarles B
Deltebre
Amposta

3
7
8
2
2
4

CF ULLDECONA

CD TORTOSA
G.

3A CATALANA
JUGADOR
Agustí (Batea)
Roger (Corbera)
Aleix (M Nova)
De la Torre (S B)
Oriol (Ascó B)
Robert (Aldeana)
Magí (Perelló)
Rullo (Ametlla)
Sergi Vila (Olim)
Ivan Arasa (Roq.)
Gerard (la Sénia)
John (Vilalba)
Adrià Miró (Ascó)
Joan Porta (Flix)
Paquito(Campredó)

GOLS
39
23
19
16
15
13
13
11
11
10
10
10
9
9
9

EQUIPS MÉS EN FORMA

CD ALCANAR

UE RAPITENCA

CF J CATALÒNIA

CF GANDESA
Nº

Nº

Cotaina
Ascó B

2A CATALANA

LA REGULARITAT DELS NOSTRES EQUIPS: AVUI ASCÓ, PRIMERA I SEGONA
UD J I MARIA

Nando Crespo
Rapitenca

GOLEJADORS

Top secret

CF AMPOSTA

ELS TÈCNICS
DE LA JORNADA:

P.

G.

Nº

JUGADOR

P.

G.

33
23
22
18
16
15
13
11
11
11
9

15
4
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

60
35
30
24
23
23
19
18
13
13
12

18
3
2
4

1
6
3
2
4

1

1
1
1

P
16
16
15
14
13
13
12
12
12
11
11
11
10
10
10
9
9
9
9
9
8
8
7
7
7
7
7
7
7
7

FORA DE CASA
Nº

EQUIP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ametlla
Roquetenc
Pinell
Batea
Ulldecona
Flix
Aldeana
Vilalba
J i Maria
S Jaume
la Galera
Gandesa
la Cava
Amposta B
Tortosa
Ebre Escola
Rapitenca
Olimpic
Camarles
Catalònia B
Corbera
Bot
Perelló
Arnes
Amposta
M Nova
Rem Bítem
Ascó B
S Bàrbara
la Sénia

P
22
20
19
18
17
16
15
15
14
14
13
13
13
13
13
13
13
12
12
11
11
10
10
10
10
10
10
9
8
8
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Els
resultats
de la
jornada

Tercera divisió

L’Ascó va empatar a casa
amb el Júpiter (0-0) i ja fa
quatre jornades que no
perd, tot i que no s’allunya
de la zona delicada.

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

IRIS SOLÀ

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

CLASSIFICACIÓ
P

20 31 18 41

Equip

Torredem.-Amposta

1. Cambrils

Reddis-Castelldefels

20 39 22 37

3. Castelldefels

20a jornada, Primera catalana

Terrassa-Catllar

20 40 26 35

1-1
1-0

RESULTATS

2-2

3. Tortosa

5-0

1. Batea

20 68 32 43

Móra N-S Bàrbara

0-0

20 44 26 43

2. Ametlla

20 42 25 41

Vilalba-la Sénia

2-2

20 41 24 40

Canonja-R Bonavista

3-1

3. Roquetenc

20 43 19 40

Roquetenc-Ascó

0-0

Torreforta-Godall

3-0

4. S Bàrbara

20 57 41 37

J i Maria-Aldeana

2-1

Valls-Ulldecona

6-3

5. Corbera

20 46 33 36

Campredó-Ginestar 2-2

Camarles-R Bítem

4-2

6. Aldeana

20 44 35 33

7. Perelló

20 46 30 32

8. Flix

20 39 20 32

9. Vilalba

20 35 29 32

PRÒXIMA JORNADA

10. M Nova

20 41 32 30

dissabte
diumenge
la Cava-Valls (16h)
Gandesa-Hospitalet (16h)
Ampolla-Catalònia (16h)
R Bítem-Alcanar (16h)
Godall-Camarles (16.15h)
Ulldecona-Cambrils (16.30h)
la Riera-Canonja (16.30h)
Tortosa-Roda Berà (17h)
R Bonavista-Torreforta (17h)

11. Olimpic

20 39 34 28

12. J i Maria

20 35 47 28

13. la Sénia

20 34 20 24

14. Deltebre

20 33 40 18

15. Ascó

20 36 52 17

16. Horta

20 20 50 16

17. Ginestar

20 23 72

7

18. Campredó

20 25 75

6

20 41 32 33

5. J i Maria

20 32 23 34

Viladecans-Rapitenca

1-4

5. Roda Berà

20 36 32 32

6. Igualada

20 31 22 34

V Alegre-S Ildefons

1-1

6. Ulldecona

20 34 30 32

7. Vilaseca

20 28 18 33

J i Maria-Suburense

3-2

7. Gandesa

20 38 27 31

Balaguer-Lleida

9. Vista Alegre

20 40 36 31

10. Rapitenca

20 30 30 30

1-1

PRÒXIMA JORNADA

9. Riera

20 27 28 27

10. Camarles

20 34 40 26

11. Alcanar

20 38 45 23

20 27 25 29

Castelldefels-Terrassa

12. S Ildefons

20 40 28 26

Catllar-Vilanova

12. Torreforta

20 27 28 23

13. Terrassa

20 19 22 26

Rapitenca-V Alegre (diu 12h)

13. Hospitalet

20 23 30 23

20 27 43 22

S Ildefons-Torredembarra

14. R. Bítem

20 28 40 22

Vilaseca-Reddis

15. Ampolla

20 24 40 21

16. R Bonavista

20 28 36 20

17. Canonja

20 20 33 19

18. Godall

20 16 63

15. Amposta

20 30 44 20

Lleida-Viladecans

16. Reddis

20 20 39 18
Amposta-Santboià (diu 12h)

17. Torredembarra

20 14 42

8

18. Catllar

20 17 57

3

Igualada-J i Maria (diu 17h)
Suburense-Balaguer

CLASSIFICACIÓ

RESULTATS

GF GC

P

6

41

36
40

20

31

3. Arnes

33

23

27

2-1
1-2

Catalònia-Amposta

descansa

Arnes,
4. Bot
5. Catalònia
6. S Jaume
7. Amposta
8. Roquetenc

45
33
27
19
28

30
23
24
18
26

26

Pinell-Ebre

Escola

24 Benissanet-la Galera
24 Bot-Tivenys
24
22

Equip
2-3

Roquetenc-Xerta
2. la Galera

CLASSIFICACIÓ

16a jornada 4a catalana
Camarles-St Jaume

1. Pinell

10. Ebre Escola

31
23

39
28

18
16

2-0

1. Sabadell
2. S Pere
3. S Gabriel
4. Molins
5. At Prat
6. Tortosa Ebre

GF GC

26

37

11

59
63
59
54
54
42

8

13. Benissanet

11

50
45

24

dissabte

17
19
24
40

RESULTATS

P

1. Alcanar A

122 21

45

2. la Cava

96

25

40 J i Maria-Ulldecona

3-6

30

32

Alcanar B-Aldeana

3-2

3-0 3. S Bàrbara

63

At Prat-Sabadell

0-1 4. Alcanar

71

33

29

S. Pere-S Eugenia

3-0 5. Ulldecona

47

43

25 Gandesa-Alcanar

PB Lloret-S Gabriel

sus
6. Tortosa E

50

36

24

7. Olimpic

50

63

24

8. Horta

38

39

21

9. J i Maria

31

64

15

10. Aldeana

33

56

14

11. Gandesa

36

63

12

12. Rem Bítem

22

50

12

13. Ginestar

25

65

10

8 104

0

39
32

38

35

28

8. Pardinyes

39

38

27

9. Fontsanta

33

33

25

10. C Clar

46

48

23

C Clar-F Júpiter

Santpedor-Sant Pere
S Gabriel-Tortosa Ebre

11. Porqueres

49

40

12. S Andreu
13. S Eugenia

31
21

38
56

21
10

Amposta-Benissanet (18h)
17

70

10

La Galera-Bot (16.15h)

15. F Júpiter

Camarles, descansa

16. PB Lloret

22

80

5

0-2

Perelló-Olimpic

3-0

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

RESULTATS

P

58

17

33

2. Amposta

50

17

30

3. Vinaròs

31

16

30

Olimpic-St Jaume

6-4

S Bàrbara-la Cava

3 - 3 4. Rapitenca

13a jornada

descansa

Perelló-Aldeana

2-3

Tortosa-Catalònia

3-1

Amposta-la Sénia

9-2

41

23

24

Alcanar-Ametlla

3-1

5. Alcanar

35

27

1 9 J i Maria-Rapitenca

0-3

6. Tortosa

34

35

1 8 Canareu-Roquetenc

1-3

7. Catalònia

34

37

18

8. Jesús i Maria

24

23

18

Alcanar-Canareu

9. Roquetenc

23

22

15

Amposta-Vinaròs

10. la Sénia

20

56

10

11. Canareu

9

20

8

Ulldecona-Olimpic

12. Perelló

18

36

5

Ametlla-Aldeana

Alcanar-J i Maria

13. Ametlla

11

58

2

Roquetenc, descansarà

R Bítem-Tortosa E

2-8
1-1

PRÒXIMA JORNADA
Horta-Aldeana

S Jaume-Rem Bítem

Pardinyes-S Andreu

Fontsanta-Molins

Deltebre-Ametlla

Tortosa E-S Bàrbara

Sabadell-Guineueta

S Eugenia-PB Lloret

2-0

GC

1 - 6 1.Aldeana

la Cava-Ginestar

23
(dissa 19.30h)

Corbera-Horta

Vinaròs,

Ginestar-Horta

4-1

PRÒXIMA JORNADA

2-2

GF

Equip

Guineueta-Santpedor

32

Flix-Batea

15a jornada

GF GC

1-0

42

16a jornada, Tercera catalana

CLASSIFICACIÓ

Equip

S Andreu-Porqueres

Tivenys-Arnes (16h)
Xerta-Catalònia (16.30h)

CLASSIFICACIÓ

1-1

43

P

Veterans

Molins-Pardinyes

5-0

PRÒXIMA JORNADA

5
2

8

1-0

7. Guineueta

14. Santpedor
17

0-0

47 Tortosa E-Fontsanta

diumenge
12. Xerta

Hospitalet-Ampolla

J GF GC

Femení 7 Ebre

P 18a jornada

0-2

Sant Jaume-Pinell (17.30h)
11. Camarles

3-1

RESULTATS

Ebre E-Roquetenc (16h)
9. Tivenys

4-3

Roda Berà-Gandesa

Femení. Preferent

Quarta Catalana
Equip

Alcanar-la Cava

20 29 23 28

11. Lleida

14. Viladecans

RESULTATS

1-1

4. la Cava

8. Catalònia

CLASSIFICACIÓ

Catalònia-Riera

1-1

1-0

PRÒXIMA JORNADA
Santfeliuenc-Ascó (dis 18h)
Masnou-Gavà
Palamós-Figueres
Júpiter-Vilafranca
Granollers-Cerdanyola
Prat-S Andreu
Europa-Sabadell
Manlleu-Morell
Peralada-Rubí
Terrassa-Muntanyesa

Cambrils-Tortosa

Santboià-Vilaseca

Vilanova-Igualada

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

P
56
44
44
44
41
40
38
36
35
34
34
33
30
29
28
25
25
25
20
18

20 62 13 46

20 42 18 35

20 34 28 32

GC
18
20
20
36
25
22
37
28
26
31
34
31
46
34
36
36
38
37
41
40

Equip

P

4. Santboià

8. Suburense

GF
47
37
29
45
34
38
38
27
30
35
23
35
26
24
29
21
30
30
20
20

20a jornada, Segona catalana

J GF GC

2. Valls

P
1
5
7
7
4
5
9
11
9
9
30
10
13
10
11
12
9
10
15
15

Tercera catalana

CLASSIFICACIÓ

RESULTATS

J GF GC

2. Vilanova

CLASSIFICACIÓ
G
E
16
8
12
8
13
5
13
5
10
11
10
10
11
5
11
3
10
5
9
7
7
9
9
6
9
3
7
8
7
7
6
7
5
10
5
10
5
5
4
6

J
25
25
25
25
25
25
25
25
24
25
25
25
25
25
25
25
24
25
25
25

Segona catalana

Primera catalana

1. Balaguer

RESULTATS
25a jornada, Tercera divisió

Empat

Equip
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Gandesa-Alcanar

PRÒXIMA JORNADA

Tortosa-la Sénia
J i Maria-Catalònia
Perelló-Rapitenca

F Júpiter-At Prat
28

85

4

Porqueres-C Clar

14. S Jaume
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SINÒNIM DE GOL

36

L’estel de Flix

XX
By: Joaquin Celma

AVUI: JORDI MOHEDANO, JUGADOR DE LA JE FLIX
No pesen el anys, tot i
tenir-ne 36. És un
davanter amb olfacte de
gol, malgrat que va
començar jugant de
lateral. Té un rècord
Guinnes: ha jugat en
totes les categories, en
la tercera divisió i 1a
catalana amb l’Ascó, 2a
catalana
amb
el
Gandesa, Canonja i
Perelló, 3a Catalana
amb Perelló i Flix i 4a
catalana amb el Tivissa.
Aquesta
temporada
està lesionat i per això
no ha pogut jugar en el
retorn a Flix.
Pregunta: Com portes la
lesió. Aquesta temporada gairebé perduda?
Resposta: Sí, em sento
esperant
impotent,
poder estar recuperat
en un any en què em
feia il.lusió tornar a jugar
al Flix.
P: Serà qüestió de tenir
més paciència encara.
Entrem en matèria.
Comencem parlant de la
teua família. Dels teus
orígens. La teva família
és
una
barreja
d’Andalússia, València i
de Flix. És així?
R: Sí, és així. El meu avi
patern, Bernat, va venir
d'Andalússia als anys
40, a Flix, per treball.
Després va marxar a
Barcelona i el meu pare i
jo ja vam nèixer allí. I allí
comença tot. Després,
amb els anys, la família
torna a Flix i jo sóc un flixanco més.
P: Qui t’ha recolzat més
en el futbol?.
R: El meu pare, ell em va
iniciar; quan jo vaig
començar a jugar, era el
meu entrenador. Ell
havia jugat amb Canito
de l’Espanyol. Va militar
al Bon Pastor i a la
Gramenet.
P: El teu lema de la vida?
R: Sigues tu mateix.
P: Què és la vida?
R: Un regal. I, posteriorment, una muntanya
rusa.
P: Tens parella?
R: Tinc una gran dona,
Arantxa, i una filla:
Olivia, que avui divendres fa un any.
P: Qui mana a casa?
R: Arantxa, és qui posa
el seny.
P: Li fas molts petons a
la teua dona?
R: Sí, tots els que puc.
P: Quan marques un
gol, és un èxtasi?

R: Sí, un alliberament.
Però prefereixo guanyar
el partit.
P: Compta’m una anècdota?
R: Al camp del Júpiter.
Vaig quedar inconscient
i vaig despertar a l’hospital. No recordo res del
que va passar.
I quan jugaba al Flix,
abans d’un partit, l'àrbitre estava revisant les
fitxes. Hi havia una
reglamentació que indicava que els suplents
havien de posar-se la
samarreta. I l'àrbitre,
durant la revisió, li va dir
a un jugador que se la
posés. Li va contestar
que no perquè el partit
encara
no
havia
començat. I el va expulsar.
P: Quina prioritat té el
futbol en la teva vida?
R: Jo crec que hi ha
aquest ordre: família,
feina i futbol. I per sobre
de tot, la salut.
P: Els homes només parlem de futbol i dones?
R: Sí, i també de cotxes.
Som bàsics.
P: Comences a jugar a
futbol a Barcelona?
R: Sí, a Santa Coloma de
Gramenet, Cànoves,
Cardedeu
(cadet
Preferent) i en la meua
època de juvenil, la
meua família torna a
Flix. Començo amb el
juvenil i en el tercer any
jugo en el primer equip.
Josep Masip em dóna
l’oportunitat de fer-ho.
Estic des de 1995 fins al
2008 a Flix. Només vaig
jugar un any fora, a
Tivissa.
P: Jugaves de lateral?
R: Sí, va ser l'any 2002
quan em vam convèncer l'entrenador Xavi
Fernandez
perquè
jugués de davanter i
vam provar-ho i fins
avui. L'any que vaig
marcar més gols van ser
34, quan vam jugar la
promoció d’ascens contra
el
Torreforta.
Posteriorment,
volia
canviar d'aires, em va
fitxar el Gandesa i vaig
estar dos anys. Un any
vaig marcar 22 gols i 12
el segon.
P: Fas el salt a Tercera
divisió.
R: Em va fitxar l’Ascó.
Vaig jugar poc en una
primera fase. Quan van
haver-hi baixes, vaig
jugar durant la segona

volta a Tercera divisió,
fins i tot marcant alguns
gols. La segona temporada, ja a la primera
catalana, per no tenir
temps i possibilitats
d’entrenar com la resta
de l’equip, he de deixarho als dos mesos. Fitxo
per la Canonja però
també ho deixo perquè
no em sortien les coses.
Llavors, fitxo pel Perelló.
Vaig estar tres temporades i mitja. La de l'ascens amb Molinos vaig
fer 29 gols. La posterior
a Segona catalana, 18.
L'última no va ser molt
bona per les lesions,
però tinc grans records
de la meua estada en
aquest club. Al Perelló
em vaig retrobar amb
Magí, Clua i Ramon que
ja havíem coincidit al
Gandesa. I coneixo a
grans companys com
David Pena, Vicent Brull,
Cristian i Robert, i el
gran cavero Cristian
Navarro.
P: I en aquesta temporada, no has pogut jugar
per la lesió.
R: Sí, com he dit abans,
era una gran il·lusió,
acabar la meva carrera a
Flix, vaig fitxar i m'he
tornat a lesionar. Espero
molt aviat tornar a jugar.
P: Entrenadors a destacar.
R: Masip ja ho he
comentat perquè me va
donar l’opció de debutar
al primer equip. Rius,
molt proper, seriós, però
molt divertit, i també

molt posat en els partits.
I Molinos, gran persona.
Com a tècnic, va saber
crear molta pinya al vestidor
del
Perelló.
Conservo una gran
amistat amb ell. I no em
puc oblidar de Xavi
Fernandez, important la
seua aposta per jugar de
davanter.
P: En general, serveix
per alguna cosa canviar
de tècnic durant una
temporada?
R: Jo crec que depèn de
molts factors, sobre tot
de l’estat anímic de l’equip i si continua creient
amb el tècnic que té. Si
no hi ha confiança, un
canvi potser positiu psicologicament i per la
dinàmica general.
P: T’agrada entrenar?
R: Si, perquè a més de
fer esport és primordial
per a competir. A més,
és el millor moment per
estar amb els companys
d’equip.
P: Quin és el millor jugador amb el que has
jugat?
R: German Inglés, Magí,
Sergi Ortiga, entre
altres. M’agradaria destacar a Jordi Massanella,
gran jugador i persona,
lamentar que es va lesionar jove. També als
grans capitans Ruben
Garcia Pons i Joan Mani.
P: Has ajudat mai a un
company quan ha passat un mal moment?
R: Sí, quan vaig arribar al
Gandesa, hi havia un
jugador que em va aju-

dar molt a integrar-me al
vestidor. Vam fer molta
amistat, i jo també el
vaig ajudar. Ell estava
passant una mala temporada, havia trencat
amb la seva parella.
P: Els futbolistes sou uns
pistolers?
R: Crec que sí.
P: Cal en un vestidor
que hi hagin veterans
per posar-hi ordre?
R: Penso que sí, el
jugador més veterà ha
de ser un referent, i crec
que és bo que n’hi hagi.
P: Has demanat perdó
alguna vegada a cap
entrenador?
R: Si, a Paco Brull, al
Perelló. Em va canviar i
em
vaig
enfadar.
Després vaig demanar-li
perdó.
P: Si un nen se t'acosta i
et diu: si us plau dóna'm
un consell per ser bon
futbolista. Quin seria?
R: Que sigui molt humil.
Perquè facis cinc gols no
t'ho creguis que ets millor. És un camí molt llarg,
amb paciència. En aquest sentit, penso que
potser al futbol base
avui en dia hi ha molts
entrenadors de vegades
molt joves. I abans hi
havien entrenadors de
més edat i et podien
aconsellar més des de
l’experiència. Es important. Però també entenc
que ara hi ha més clubs i
més equips de futbol
base i que han d’haverhi més entrenadors, i
més joves que, a la veg-

By: Joaquin Celma
ada, estan preparats pel
que respecta la formació.
P: A quin jugador t’hi
asembles quan jugues?
R: M’agradava Larson.
P: Tens defectes?.
R: Clar, per citar-ne un
és que són molt impulsiu.
P: De quin equip ets?
R: Del Barça i del Flix.
P: Què és el que t’ha
aportat més el futbol?
R: Maduresa, conèixer
gent, relació fins i tot
amb jugadors que mai
he jugat amb ells com
Narcís o Edu Llop del
Móra la Nova. A la
meva agenda tinc més
de tres-cents telèfons.
De relacions del futbol,
destacar per exemple la
que tinc amb Josep Fidel
de Bot, gran amic i
també gran llançador de
faltes. Petit gran home.
Molt gran.
P: Hi ha silencis o crits en
els descansos?
R: Hi ha partits que hi ha
silenci, reflexió, fins que
entra el delegat i comunica que “l’àrbitre diu
que podeu sortir”. N’hi
ha que és tot el contrari.
Tot depén del moment,
de l’estat d’ànim. Però
en ocasions, que hi hagi
crits, és bo. Sempre i
quan no sigui perquè hi
hagi enfrontaments per
altres motius, vol dir que
la gent està posada en el
partit.
P: Un marcatge dur?
R: Recordo uns quants:
José Ramon, Trinquet,
Jan.
P: Situacions tenses?
R: Bé, sempre n’hi ha,
però s’han de quedar
dins del camp, perquè
són situacions puntuals.
Hi ha defenses que les
utilitzen: “t’he pegat
sense pilota i ho tornaré
a fer a la pròxima”. O
quan estàs terra, “quan
t’aixeques, tornaràs a
caure”. Has de saber
refer-te i no cedir davant
d’aquests comentaris
que es poden produir
dins d’un terreny de joc.
P: L’afició de Flix és
calenta?
R: És molt entregada, i
molt nombrosa. Anys
enrera, podien haver-hi
500 espectadors quan
jugàvem a casa. Es crea
un bon ambient de futbol. A més, els equips et
respecten molt quan
visiten un camp amb

ambient, ja només quan
surten del túnel que hi
ha a la Ventonella. Però
també penso que és
motivant pels rivals,
jugar amb ambient és
molt bo. De l’afició
només puc dir que són
grans, enguany estem
jugant fora de casa tota
la temporada, i allí estan
recolzant.
P: Un partit dur, el que
més de la teua vida??
R: Recordo un a Flix,
contra el Jesús i Maria,
que va ser amb molta
tensió i duríssim.
P: A que fa olor un vestidor?
R: Depèn de l'hora,
reflex abans del partit,
després a mariconades,
colònia i gomines.
P: Com et definires com
a jugador?
R: Jo sóc de velocitat i
potència. Un jugador
que em meravella és
Carlos Gilabert, per com
es col·loca a l'àrea anticipant-se a la jugada.
P: Entens els àrbitres?
R: Estan molt sols, jo
quan era molt jove era
dels que protestava
molt. Em treien una targeta per partit, després
em vaig calmar. Des que
vaig jugar al Gandesa no
m'han expulsat.
P: Els equips de regional,
feu molts sopars durant
la temporada. És així?
R: Sí, i tant. Es la clau.
Quan estava Xavi
Fernández al Flix, fèiem
sopars molt a sovint.
Pop a la gallega, porró
de vi, cigaló i whisket o
licor verd. Aquestes trobades fan pinya.
P: Una illa deserta, tu sol
amb 50 noies un mes.
Què faries?
R: Un torneig de futbol
platja. Si es punxés la
pilota jugariem amb
cocos.
P: I si s’acaben els
cocos?
R: Jajaja...doncs elles
decidirien com i amb
què podrien jugar.

PROPER:

GUMIEL

diarimés
ebre

ESPORTS

20

www.mesebre.cat

LES VINYES DEL CONVENT CB CANTAIRES TORTOSA. (78-64)

EL PROPER DIUMENGE, DIA 21, I EL DIA 28

Miravet i Ginestar protagonitzen les dues
curses de muntanya d’hivern de la Ribera

Una més a la butxaca
El passat diumenge, al Pavelló
de Ferreries, es disputava
l’enfrontament amb el CB
Sant Pere Solmania de
Terrassa. El començament de
l’encontre va ser tímid, fred
com la temperatura ambient.
L’equip de Les Vinyes del
Convent Cantaires va perdre
el primer quart 15/17, però
en el segon va aconseguir
realitzar una gran defensa
que deixava el resultat del
quart en un 22/10.
Després de realitzar diferents
idees de press zonal i defenses mixtes l’equip reaccionaria, jugant més alegre i
corrent al contraatac, i el tercer quart es guanyava 19/15,
mentre que el darrer quart
seria d’empat a 22, tancant el
partit en un 78-64 i sumant
així la 12ena victòria.
La diferència va estar sota les

anelles, amb 22
rebots totals
més que el
rival, i millorant
als llançaments
de 3 punts
(35%), a més
de en les transicions que l’equip va forçar.
L’aportació dels
“red devils” va
ser de:
King
19,
Novovic
15,
Sandy Jr 12,
Riverol
11,
Pitarch
8,
Domènech 7,
Galera
3,
Archimede 2,
Valldeperez 1,
Fortuño i l’ajuda del Sots-25, Jordi Faiges.
Ara toca enfocar el partit a
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casa del líder, el gran i perillós
equip A.E Badalonès A.

Miravet i Ginestar protagonitzen les dues curses
de muntanya d’hivern de la Ribera, el 21 i 28 de
febrer: “Una mostra més de lo viva i activa que
és la nostra comarca i la gent dels nostres
pobles”. Són paraules de la presidenta del
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, Gemma
Carim, durant la presentació de les dues primeres curses de muntanya de la Ribera d’aquest
any: la Cursa de la Cameta Coixa de Miravet i Lo
Frare de Ginestar. Carim ha estat acompanyada
de Dídac González i Joan Galende, del CEM
Cameta Coixa de Miravet, i del regidor d’Esports
de Ginestar, David Álvarez, com a representants
de les dues cites que coparan l’agenda comarcal els dos pròxims caps de setmana. A aquestes curses de muntanya se sumen les dues que se celebren a la Ribera a la tardor: la Cursa de Tivissa i
la Cursa Camí de Sirga de Móra d’Ebre. D’aquesta manera, el Consell Comarcal de la Ribera
d’Ebre dóna suport a les quatre curses de muntanya que se celebren a la comarca, tres de les quals
formen part del Circuit de Curses de Muntanya de les Terres de l’Ebre.
La primera cursa riberenca de 2016 se celebra aquest diumenge 21 de febrer, a Miravet: la Cursa
Cameta Coixa, una cita que aquest any arriba a la seva vuitena edició amb 600 participants inscrits i que en aquesta ocasió inclou el Campionat de Catalunya per equips de la FEEC.

C VOLEI ROQUETES

‘L’Hora del Pàdel’, dimarts a Canal TE (17 i 23 h)
Dimarts vinent, a Canal Terres de l’Ebre, torna ‘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. Aquest dimarts, programa especial Pàdel Colors que amb motiu del tercer
aniversari ha creat un esdeveniment per l’ocasió amb
l’Open i la presència de vuit dels millors jugadors del
món. La cita, dimarts a les 17 i a les 23 h a Canal TE.

REM

1a confrontació catalana i
3a edició bandera catalana

Aquest passat cap de setmana, 13 i 14 de febrer es va celebrar a
Banyoles la 1a confrontació catalana d´aquesta temporada i la 3a
edició de la bandera catalana (competició de 8+ amb una distància de 350m). Hi hagué gran participació de tots els clubs del
principat i 4 clubs de la Catalunya Nord. El Club de Rem Tortosa
participà amb uns 70 remers de les diferents categories. un cap
de setmana amb contrastos meteorologics importants, però
sobretot bon ambient amb l´afició remera.
En la 3a edició de la Bandera Catalana obtingué dues segones
posicions amb: - 8+ABM de Dani Sigurbgonsön, Marc Montany,
Ismael Rifi, Albert Tafalla, Omar Aymerich, Lluís Blasco,Ismael
Curto, Josep Oriol Gisbert i Timonel Àngela Ferreres. 8+ABF de
Natalia Arasa, Anna Kayser, Mireia Llambrich,Joana Escurriola,
Paula Cid, Júlia Blasco, Alba Arasa i Gemma Pellisa. En la confrontació, va fer 11 primeres posicions, 6 segones i 2 terceres.

Bona jornada dels equips roquetencs
Bona jornada dels equips roquetencs on per setmana consecutiva els dos sèniors aconsegueixen la
victòria. El sènor masculí, va rebre al C.V.Vilafranca.3-0 amb parcials (25-19, 25-18, 25-22). Al contrari de les noies, que guanyant el partit per 2-0, el Vilafranca va remuntar fins al 2-2 i no es va decidir la victòria fins al cinquè set amb parcials (25-22, 25-20, 20-25, 19-25 i 15-7). D’altra banda, el
juvenil masculí va rebre al Balàfia. Gran superioritat dels lleidatans, que no van donar opció, 0-3 (1525, 10-25 i 20-25). L'equip cadet, també va rebre al Balàfia. 3-2 amb parcials (15-25, 25-22, 25-19,
17-25 i 15-13). També es van disputar dissabte pel matí partits de competició escolar. Els infantils tan
el femení com el masculí, rebien a l'Escola internacional del Camp i a l'AMPA IES Collblanc. L'equip
femení va perdre els dos partits, però l'equip masculí, va poder aconseguir una victòria.

EN UN MINUT

HANDBOL

Centre d’Esports Tortosa
Infantil Masculí. C.E. Tortosa 30 (14) - C.E. Molins de Rei 2015 “Blanc”
23 (17)
Novament els infantils es van fer amb la victòria després de jugar una primera part on les coses no
pintaven massa bé. Van arribar a la mitja part perdent de 3 gols, però a la segona part van donar
molt bon joc, fet que els va permetre remuntar fins el resultat final. Infantil Femení
C.E. Tortosa 28 (15) - H. Sant Joan Despí “B” 25 (12). Dotzena victòria en 14 jornades de campionat de les noies de l'equip Infantil femení del CE Tortosa. Cadet Masculí. Tarragona H.C. 34
C.E. Tortosa 41. Cadet Femení. C.H. Ascó
36 (17) C.E. Tortosa
28 (11) Primer
partit de la segona volta, i clara victòria asconenca. Juvenil Masculí. C.E. Tortosa 15 - C.E. Tortosa
41. Sènior Femení. H. Lleida Pardinyes 22 (12) - C.E. Tortosa 22 (13). Partit disputat al camp del
Pardinyes, sent molt dur el començament però les tortosines lluitant des d'un principi van poder
aconseguir un empat molt treballat. Sènior Masculí “A”
Moldtrans C.H. Cambrils
36 (16)
C.E. Tortosa 29 (8)
Derrota del sènior masculí “A” a Cambrils, 1r classificat de 2ª Catalana.
Els tortosins van començar el partit en moltes ganes, lluitant totes les pilotes, tot i això, es va tenir
poc encert de cara a porteria errant gran part dels llançaments fet que va permetre als locals, acompanyats d'una molt bona defensa i un atac contundent, sentir-se còmodes a la pista, arribant a un
resultat molt desfavorable per als ebrencs al final de la 1ª part. A la segona meitat es va millorar
(20-21) però sense poder entrar en el partit.

HC PERELLÓ

Nova victòria
A la tretzena jornada d'handbol 1a Catalana sènior femenina, que integra un total de
vuit equips de la província i
resta de Catalunya, l'HC
Perelló continua líder invicte
després d'aconseguir una
victòria contundent contra el
Torró d'Agramunt per 32-19.

Més
notícies
El passat diumenge dia
14, al Pavelló del Temple,
es va realitzar la cinquena
jornada de mini handbol
on hi van participar 17
equips compresos entre
les categories de prebenjamí, benjamí i aleví.
En categoria prebenjamí
es va imposar l’equip de
l’Escola Ferreries al Lluís
Vinyas. En categoria benjamí, per la seva banda, el
Ferreries 2 va guanyar al
Cinta Curto femení i, en
categoria aleví, els equips
del C.E. Tortosa i el
Ferreries masculí van
jugar la final on, el
Ferreries, es va imposar
amb solvència consolidant
el primer lloc de la classificació.
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Brownie

El brownie és un pa de pessic de xocolata amb nous fruit d'un accident culinari, un error d'un cuiner que va oblidar
posar llevat al pa de pessic de xocolata que estava elaborant, però com no anava a estar bo amb aquests ingredients
com a base? Així doncs, aquest pa de pessic cruixent per fora i tendre i sucós al seu interior, es va batejar amb el
nom de brownie (marroncito). Aquest és el seu origen, moltes gràcies al cuiner que es va equivocar, se les mereix.
Perquè qui no ha gaudit d'un deliciós brownie de xocolata i nous, fred o calent, acompanyat d'una bola de gelat de
vainilla i un fudge de xocolata calenta? Els que no repetim tant com voldríem és per evitar aquestes corbes que s'apoderarien de la nostra silueta.
Tornant al tema, l'origen del brownie s'ubica als Estats Units allà per l'any 1897. Es coneix també com brownie de
xocolata o brownie de Boston i actualment compta amb una immensa varietat de receptes que varien en proporcions i en incorporació d'ingredient, fins i tot hi ha qui li posa llevat.

INGREDIENTS PER 20 PORCIONS:
• 375 gr. de mantega
• 375 gr. de xocolata negre per a cobertura
• 6 ous
• 350 gr. de sucre
• 1 cullerada d’extracte de vainilla
• 225 gr. de farina
• 1 culleradeta de te de sal
• 125 gr. de xocolata blanca (botons o a trossets)
• 125 gr. de nous trossejats
• 2 culleradetes de sucre glacé (per tirar-lo per sobre)
PREPARACIÓ:
• Pintem un motllo d’aproximadament 33x23x5,5 cm amb mantega.

lla. Deixem refredar una mica la xocolata i la mantega foses. Afegim a la xocolata fosa els ous i el sucre batuts i es mescla tot.

• Tamisa la farina i la sal. Ho incorporem a la mescla, tot barrejant
amb suavitat. Al final s’hi afegeix la xocolata blanca i les nous.
• Posar tota la mescla en el motllo i es cou al forn uns 25 minuts
aprox. Es pot veure que els brownies estan fets quan la superfície
queda com seca i d’un color marró més claret, i l’interior encara estarà fosc, humit i viscós. És millor comprovar-ho 5 minuts abans
d’acabar el temps programat, ja que la diferència entre uns brownies secs i uns de bons és només d’uns minuts. Recordeu que fora
del forn, mentre es refreden continuaran coent-se.
• Per servir, es tallen a quadrats mentre encara són tebis i quan s’han refredat del tot s’escampa per sobre el sucre glacé.

• Fonem la mantega i la xocolata negra juntes al bany maria.
Bon profit!

• En un bol gran, batem els ous amb el sucre i l’extracte de vaini-

Maridatge
Vi ranci 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
Avui pots viure certa tensió amb la teva parella,
potser per no explicar els teus plans amb antelació. Respecte a la teva salut; els ronyons i la
zona lumbar poden ser objecte d’inflamacions.

És probable que certes converses amb la
teva parella et facin replantejar-te les coses
des del començament. Ves amb compte
amb les dietes inadequades.

Taure

Escorpí

20/4 al 19/5

22/10 al 21/11

Màxima

Mínima

15º

4°

MATÍ

PASSATEMPS

SOL

Estàs en un moment ideal per construir coses en
comú amb la teva parella. En qüestió de salut, si
t’esforces només 20 minuts al dia fent esport de
seguida agafaràs una forma física òptima.

Perquè tot et funcioni bé en l’amor deixa’t portar per la qual cosa sents i es el més natural
possible. Mercuri i el Sol transitant per la teva
casa dotze assenyalen un temps de neteja.

Bessons

Sagitari

20/5 al 21/6

21/11 al 21/12

Temes com llibertat i independència tindran un
nou sentit per a tu, les teves experiències sentimentals poden ser enriquidores. No deixis
que res aliè entorpeixi la teva bona marxa.

Aprendràs dels sentiments propis i aliens, una
cosa que a curt termini resultarà molt positiva
en la teva vida sentimental. La teva vitalitat és
molt forta i els teus bioritmes en alça.

Cranc

Capricorn

22/6 al 21/7

21/12 al 19/01

En assumptes d’amor intentaràs donar regna
solta a les teves fantasies. Respecte a la
teva salut, cuida’t i evita cometre imprudències, el teu cos ho agrairà.

TARDA

SOL

Estat del cel
De matinada el cel estarà entre mig i molt ennuvolat al sector central del litoral i al vessant nord del Pirineu, i poc ennuvolat a la resta. Al llarg del matí minvarà la nuvolositat i el cel quedarà serè o poc ennuvolat. Amb tot, a partir de
la tarda hi haurà alguns intervals de núvols baixos al quadrant nord-est i a la
resta del Pirineu.
Precipitacions
A l'inici de la matinada no es descarten precipitacions aïllades al litoral central
i nord de la Costa Daurada. A la tarda és probable algun ruixat aïllat al quadrant nord-est. La cota de neu voltarà els 900 metres. Les precipitacions seran
febles i s'acumularan quantitats minses.

El factor sort t’arriba a través de la parella,
els contactes socials o els amics, així
doncs, és el moment ideal per potenciar la
teva vida social.

Lleó

Aquari

22/7 al 22/8

20/1 al 18/2

Mart transitant per la teva casa quatre et
recomana tenir una mica més d’habilitat i
tacte referent a les teves relacions familiars.
El millor és que pensis en la teva felicitat.

Avui et ve de gust passar un dia amb la teva
parella alegre i tranquil alhora, sense viure cap
tipus de problema. No has de deixar que la
mandra s’imposi en la teva vida.

Verge

Peixos

23/8 al 21/9

19/2 al 20/3

D’alguna forma la teva història d’amor l’estàs
portant al teu terreny. Sentiràs que afines
amb més precisió. Oblidat de les aparences.
És millor estar sa per dins que aparentar-ho.

Avui vols viure experiències de tipus amorós que
trenquin amb l’establert. Respecte a la teva salut,
has d’evitar que el teu cos engreixi de forma gradual. Preocupa’t per les teves despeses.

Temperatures
La temperatura mínima serà lleugerament més baixa a l'interior i semblant al
litoral. La màxima pujarà lleugerament. Les mínimes es mouran entre els -8 i
-3 ºC al Pirineu, entre -6 i -1 ºC a la depressió Central, el Prepirineu i el prelitoral nord, entre -2 i 3 ºC a la resta del prelitoral, i entre 3 i 8 ºC al litoral. La
màximes arribaran a valors d'entre 3 i 8 ºC al Pirineu, entre 5 i 10 ºC al
Prepirineu, entre 7 i 12 ºC a la depressió Central i entre 10 i 15 ºC a la resta.
Visibilitat
Visibilitat bona en general, si bé de matinada serà regular al vessant nord del
Pirineu i a punts del litoral, a l'hora que hi haurà boirines o algun banc de boira
matinal a valls i fondalades de l'interior.
Vent
Bufarà tramuntana entre fluixa i moderada a l'Empordà, amb cops forts i algun
de molt fort fins a migdia al nord del cap de Creus. A l'extrem sud bufarà mestral entre fluix i moderat amb algun cop fort fins a mig matí. A la resta el vent
serà fluix i variable amb domini del component nord fins a mig matí, mentre
que al centre del dia i durant la tarda dominarà el component oest a l'interior
i el sud al litoral.

Servei Meteorològic
Meteorològic de
de Catalunya
Catalunya
Font. Servei
Font.
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Aventura't
Motor TE
La Calaixera
reporTErs
Notícies en xarxa
L'Ebre Notícies
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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
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Carreteres
La Calaixera
reporTErs
Notícies en xarxa
L'Ebre Notícies
Notícies en xarxa
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
4G (programa TDI)
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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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
TORTOSA
Casa en Venda de
dos plantes a la raval
de la llet (Tortosa).
160m2 amb cotxera,
tota exterior amb
terrasses, parquet climatitzat, xemeneies
de llenya als 2
salons, 3 Dormitoris
grans amb banys.
Tel. 670 268 632

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu
espai privilegiat de

PUBLICITAT
610 20 33 25
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

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
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AQUESTA NIT A LES 22H A CANAL TERRES DE L’EBRE

Més Personal: Javi Princep
TERÀPIA DEL BON HUMOR
ACTUALITAT
Aquesta nit, a les 22h. a Més
Personal, tindrem com a protagonista a Javi Princep, un jove
tortosí de 28 anys, que després
d'acabar la carrera d'enginyeria
en disseny industrial li van entrar
dubtes...
Va marxar a Anglaterra, una mica
per retrobar-se, i en tornar, va
trobar el seu camí. Un camí d'èxit
i de futur. La carrera d'enginyeria
l'ajuda a l'hora de crear, tot té un
perquè. Entrevistar a Javi Princep
és fer una teràpia del bon humor,
ja que aquest jove, en tan sols
una hora, pot arribar a imitar a
una cinquantena de personatges,
tant nacionals com internacionals. No en va, dedica part del
seu temps a la locució i el doblatge. Està clar que Javi Princep no
s'ha equivocat a l'hora de seguir
el seu instint.
Podeu seguir-lo a través de la
pàgina de Facebook Javi Princep.
Una nit amb el bon humor a Més
Personal.

Imatges de l’entrevista a Javi Princep. Podeu veure tots els programes de Més Personal a: www.canalte.xiptv.cat/mes-personal

