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El moviment veïnal de l'Ebre reclama al Govern que lluiti per la gratuïtat de l'AP-7, enlloc de parlar de bonificacions. Reunions, ahir, al Parlament i a la Generalitat

El moviment veïnal per a la gratuïtat de l'AP-7 ha reclamat al Govern que lluiti perquè els conductors deixin de pagar peatges en aquesta autopista en lloc de parlar de bonificacions. Ahir es van trobar amb la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i també amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a qui li traslladaren aquest missatge:
"Tenim molta gent que ens està pressionant perquè ha perdut la seva família, i no volem perdre ningú més. Ja n'hi ha prou". A la foto, amb el president Puigdemont, Llorenç
P3
Navarro, Enrique Lange, Sebastià Fabregat i Mario Pons.

“La Ribera d’Ebre no torna a reclamar
el magatzem de residus nuclears”

Avui és notícia

“Els alcaldes de la Ribera d’Ebre NO reclamen que es construeixi un magatzem temporal centralitzat a Ascó”. Ho
han desmentit la presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, Gemma Carim, i l’alcalde d’Ascó, Josep Maria Buixeda, després que s’anunciés que des de la comarca s’exigeix la construcció d’un magatzem de residus nuclears a Ascó. Informació d’Andreu Prunera.

Terres de l’Ebre. Tortosa incrementa un Terres de l’Ebre. XXI Fira de l’Oli de les
11% les visites als equipaments turístics Terres de l’Ebre, des d’avui divendres i fins
durant el 2015.
P2 diumenge a Jesús.
P4

Esports. L’ulldeconenc Aleix Garcia, amb 18
anys, debuta amb el Manchester City, en la
P11
FA Cup, al camp del Chelsea.
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Una Reserva de la Biosfera pot tirar enrere un cementiri de residus nuclears?

O, un cementeri de residus nuclears pot fer que les terres de l'Ebre deixen de ser Reserva de la Biosfera? Aquesta pregunta està al carrer. Com sabem, la figura de Reserva
de la Biosfera va ser creada per la UNESCO el 1971 dins el marc del programa MaB, Home i Biosfera, i és un reconeixement internacional d’aquells territoris que treballen
per aconseguir un equilibri entre la conservació del patrimoni natural i cultural i el desenvolupament socioeconòmic sostenible.L'aprovació de la candidatura de les terres
de l'Ebre no s'atenia als límits geogràfics i administratius del territori. És a dir que la Reserva de Biosfera de les Terres de l'Ebre abasta la totalitat de tres comarques (Baix
Ebre, Montsià i Terra Alta) i set municipis de la Ribera d'Ebre, van quedar exclosos de la candidatura els altres set municipis del sector nord de la comarca de la Ribera d'Ebre
per la seva proximitat a la Central Nuclear d'Ascó. Tot i que no engloba la totalitat de les Terres de l’Ebre, la seua denominació és Ebrebiosfera, donat que representa gran
part del territori català dominat per l’element vertebrador principal, el riu Ebre.Confiem en no ser l'abocador de Catalunya.

Opinió
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Conservar el monument
“a tots els caiguts en la batalla de l’Ebre”
L’altre dia, vaig llegir a una revista gratuïta, el que em va semblar el més sensat
que havia vist escrit sobre el monument
de l’Ebre.
Era d’una senyora que deia que quan
viatjava per Europa veia reflectida en els
seus monuments, en els seus edificis, en
les seves places, la història del país, per a
bé o per a mal, i que aquí no conservem
la nostra història.
Per a que ningú s’emporti un engany,
des del principi de la democràcia he sigut
militant de CDC , de la seva ala més
d’esquerres i independentista i, actualment, voto a ERC.
Per sort, viatjo per Europa i em meravella veure com conserven els seus monuments, esglésies, places, escultures, etc.
Per desgràcia, nosaltres hem de veure,
perdonar, sofrir i oblidar, la pèrdua d’un patrimoni immesurable com és
tots els llegats de Santa Maria del Mar, de la majoria d’esglésies i convents medievals, d’escultures, treballs artesanals de grans artistes.
Cada cop que passejo per Tortosa i veig les escultures sense cap, em
cau la cara de vergonya i no tinc ni idea de a qui pertanyien, em recorden als budes de l’Estat Islàmic.
Tot aquest preàmbul és per a dir que estic a favor de conservar el
monument a “tots els caiguts durant la batalla de l’Ebre”, i afegeixo: a
tots els caiguts a la Guerra Civil, de manera que, voldria que es fes una
plataforma al voltant de la base amb sortida a Ferreries amb una torxa
permanentment encesa i que s’il·luminés tots els dies de l’any i que
qualsevol autoritat de cert rang que visités l’estat o la nostra nació
dipositin flors com es fa en tots els països d’Europa.
Jordi Albero Sanchez
Tortosa

Amposta participa al programa
‘Junts Província' del Nàstic

Amposta participa enguany al programa ‘Junt Província', del Nàstic. És un
dels municipis de tota la demarcació que s'ha sumat a aquest projecte que té
l'objectiu d'apropar el club grana tarragoní a les comarques de tota la província. Dijous 18 a la tarda, el regidor d'Esports d'Amposta, Marc Fornós, el
president del Club de Futbol Amposta, Jordi Pérez, i un membre de l'Associació de Futbol Base, Alfons Jurado, van formalitzar l'adhesió de la ciutat a
aquest programa amb representants del Nàstic.

TORTOSA SEMPRE SOLIDÀRIA
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Desprès de que el cap de setmana
del passat 24 de gener s'hagin
celebrat els actes relatius a les
Festes Solidàries de Sant Francesc
Gil de Federich, màrtir i sant tortosí, només ens cal reafirmar el que
ja sabiem de la societat tortosina.
Tortosa és Solidaria. Uns actes dirigits i adreçats a un fi social i benéfic sempre esperen una acollida
digna, atenta i de compromís.
El divendres un contacontes del
sant a la Biblioteca, la conferència
del Sr. Daniel Arasa amb un
Patronat a tope i desprès el sopar
benéfic al Viena amb la Tuna Folk,
emotiu i xalador a la vegada. El
repartiment de coquetes el dissabte al migdia pels carrers i botigues i el Concert Insólit per la tarde (quin concert¡ amb la Anny Noriega, la Coral Vent de Dalt, la Banda Municipal Manel
Martines de Jesús, l'Escola Municipal de Teatre (quines xiquetes i quina
veu¡¡), i el sempre nostre Orfeó Tortosí amb el mestre Aymi al davant. Tot
en un marc incomparable com és l'esglesia de Sant Blai, ple com un ou que
diem aquí, ens parlen de la Tortosa que sent i creu en la solidaritat.
El diumenge a la missa solemne a la Capella de la Santa Cinta, li vam demanar a Sant Francesc Gil de Federich, la força de la fe per continuar el seu
exemple. Les veus de la Coral Preludi a Caro, de Roquetes, ens van fer sentir dintre el cor, el profund missatge dels nostres valors cristians.
No podem deixar de manifestar que mentres hi han moviments que intenten socavar els sólids fonaments dels valors que representem retrotraen-nos
al passat, natros pensem en futur i en un millor futur pels nostres conciutadans, amb treball i respecte i sigui quin sigui el seu origen o les seves creençes. I així ens consta de totes les altres associacions i agrupacions en les
que compartim arrels cristianes, treball de carrer i objectius de solidaritat
amb el més necessitats.
Gràcies Tortosa.
Joan Otero
President de l'Associació Sant Francesc Gil de Federich

‘Lo riu és vida’, rapitencs per la causa al
camp de l’Arsenal
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Dimarts, en el partit d’anada de l’eliminatòria de la Champions, al partit ArsenalBarça, a la graderia va haver-hi una reivindicació ebrenca, per uns rapitencs, seguidors del Barça, i que també van defensar el nostre riu. D’esquerra a dreta, Ramon
‘de la Pepi’, Fernando Garcia, Cami Garcia i el gran Àngel Rangel.

L’opinió del diari queda reflectida
exclusivament a través de l’editorial. Els articles de la secció d’opinió expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa seus
necessàriament.
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DEMÒCRATES ES DESVINCULA DEL GRUP
MUNICIPAL DE CIU
AMPOSTA
La formació Demòcrates
de Catalunya a Amposta
ha decidit trencar amb la
Federació de CiU també a
la capital del Montsià i
desvincular-se del grup
municipal al consistori.
D'aquesta manera, segons
han anunciat, la regidora
de Demòcrates Rosa
Pertegaz sortirà del grup
municipal de CiU, a partir
de l'1 de març, i ha demanat constituir-se en grup
propi a l'Ajuntament.
Fonts municipals han confirmat a l'ACN, que la
secretària municipal està
estudiant si Pertegaz pot
constituir grup propi o bé
ha de formar part de l'anomenat grup mixt.
ES CONSTITUEIX LA
TAULA D’ENOTURISME,
A LA TERRA ALTA
Empreses, cellers i administracions s’uneixen per
promoure aquesta activitat. Gandesa va acollir
dimecres la constitució de
la Taula d’Enoturisme, una
iniciativa de la Diputació,
Consell Comarcal de la
Terra Alta i del Patronat de
Turisme de les Terres de
l’Ebre. .
L’AUDIÈNCIA MANTÉ LA
IMPUTACIÓ A ANDREU
MARTÍ
Pel ‘Cas la Cala Gestió’.
L’exalcalde de l’Ametlla i
l’exgerent de l’empresa
municipal, són investigats
per suposades adjudicacions irregulars d’obres,
segons va informar el Diari
de Tarragona ahir dijous.
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El moviment veïnal de l'Ebre reclama al
Govern que lluiti per la gratuïtat de l'AP-7,
enlloc de parlar de bonificacions
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Comencen les obres per enllestir la
carretera d'evacuació nuclear
Pel sud del terme de l'Ametlla de Mar

Reunions, ahir, al Parlament i a la Generalitat
El moviment veïnal per a
la gratuïtat de l'AP-7 ha
reclamat al Govern que
lluiti perquè els conductors deixin de pagar peatges en aquesta autopista
en lloc de parlar de bonificacions. Els veïns es queixen de les males condicions de la N-340 i consideren que l'única solució
és que l'AP-7 deixi de ser
una via de pagament.
Representants d'aquest
moviment ahir es van trobar amb la presidenta del
Parlament,
Carme
Forcadell (imatge de la
foto), i també amb el president de la Generalitat,
Carles Puigdemont, a qui
li traslladaren precisament
això: "Tenim molta gent
que ens està pressionant
perquè ha perdut la seva
família, i no volem perdre
ningú més. Ja n'hi ha

prou", ha exclamat el president de la Federació
d'Amposta de les associacions de veïns, Llorenç
Navarro, després de les
reunions
mantingudes
ahir dijous a Barcelona, al
Parlament
i
a
la
Generalitat. Llorenç matisava que “cal saber perquè es van renovar les
concessions de l'AP-7

l'any 1998 si l'autopista ja
estava pagada, quins interessos hi havia i a qui
beneficiava la renovació.
Volem que deixen els interessos de banda i que es
pensi més en les persones.
Som ciutadania i demanem que els polítics que
ens representen es posen
les piles i defensin els interessos de la societat”.

Adam Tomàs: “No es pot assumir la gestió de
la residència d'avis pel gran dèficit que genera”
“Qui va crear el problema, CiU, ara voldria que ens féssim càrrec d’aquest dèficit”

Adam Tomàs, alcalde d’Amposta, ha informat aquesta setmana que s'estudia oferir, amb la gestió de les places de la residència d'avis, els càterings de l'Hospital Comarcal i del Centre de Tecnificació Esportiva. “S’han mirat totes les vies i pensem que
l’externalització és el camí”. Així mateix, una vegada han sorgit
crítiques a aquest plantejament, Tomàs ha aclarit que “puc entendre que hi hagi regidors a l’oposició que no siguin partíceps
d’aquest plantejament. Però que el grup de CiU, que ha estat qui
ha creat aquest problema, i fins i tot la persona que l’ha establert,
ha plegat i ni s’ha quedat per ajudar a poder arreglar-lo, ens digue que nosaltres hem d’assumir el dèficit, em sembla que d’una irresponsabilitat política important. Es més, recordo que vam exposar de fer el transport adaptat amb recursos propis
per tenir un estalvi de 1000 euros i ens van dir que, en aquest tema, era millor externalitzar
el servei. I ara, per la gestió de la residència, que suposa un estalvi de 7 ME, diuen que no s’ha d’externalitzar i que ho hem de gestionar nosaltres quan no es pot”.

Les
màquines
han
començat ja a treballar
en les obres de la segona
fase del vial d'evacuació
nuclear que ha de donar
sortida al nucli urbà de
l'Ametlla de Mar cap al
sud. Es tracta d'una
actuació projectada fa
més de 25 anys dins del
conveni marc del Pla
d'Emergència Nuclear
Exterior de les centrals
d'Ascó
i
Vandellòs
(PENTA), l'última pendent, després de la construcció d'una primera
fase de dos quilòmetres
a principis de la dècada
del 2000. Amb un pressupost
d'adjudicació
d'1,3 milions d'euros,
finançats pel govern
espanyol –i gestionats
per la Diputació-, la
segona i última fase del
vial té uns cinc quilòmetres de llargada i desembocarà en un camí del

terme municipal del
Perelló. De fet, la seva
funció no només ha de
ser evacuar els veïns en
cas d'un hipotètic accident nuclear sinó que ha
de permetre millorar la
comunicació del nucli
urbà amb el litoral sud
del terme i equipaments
turístics existents.

“La Ribera d’Ebre no torna a
reclamar el magatzem de
residus nuclears”
S’ha desmentit la informació dels darrers dies

“Els alcaldes de la Ribera d’Ebre NO reclamen
que es construeixi un magatzem temporal centralitzat a Ascó”. Ho han
desmentit la presidenta
del Consell Comarcal de
la Ribera d’Ebre, Gemma
Carim, i l’alcalde d’Ascó,
Josep Maria Buixeda,
després que s’anunciés
que des de la comarca
s’exigeix la construcció

d’un magatzem de residus nuclears a Ascó, que
rebi el combustible de les
tres centrals nuclears catalanes. Informació d’Andreu Prunera.
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*EL PSC DE TORTOSA
presenta un nou escrit
amb les fotografies de la
campanya Xeic! Pos com
continuen tenint Tortosa.
L’escrit recull 67 fotografies enviades per la ciutadania que evidencien la
manca de manteniment
de la ciutat.
*LA COMISSIÓ TÈCNICA
anuncia que sectoritzarà el
Delta per lluitar contra el
caragol poma, una resolució ben rebuda pels pagesos. La mesura consistirà a
agrupar els arrossars en
una trentena de zones
diferents, que s’abordaran
consecutivament: fins que
no estiguen netes i quede
garantit que no es reinfectaran, no passaran a la
següent.
*EL PLE DE SANT CARLES
DE LA RÀPITA aprovarà,
previsiblement avui divendres, convocar una consulta popular per decidir què
fer amb els locals de la
zona lúdica Garbeach,
tancats des de fa més de
dos anys. La zona del
Garbeach, situada a la part
inferior del parc de Garbí
de Sant Carles de la
Ràpita, va tancar les seues
portes l’estiu del 201, després de 15 anys de servei.
*LA COMISSIÓ DE
TERRITORI I SOSTENIBILITAT s’ha compromès a
incrementar el pressupost
destinat als 14 Parcs
Naturals de Catalunya,
entre els quals es troben
els dos ebrencs.
*LA COMPANYIA TORTOSA ARTS TEATRALS
(LO TAT) presenta un cicle
de teatre de proximitat
amb tres nous espectacles.
La sala petita de l’Auditori
Felip Pedrell acollirà deu
representacions de les tres
obres durant el mes d'abril.
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Tortosa incrementa un 11% les visites als equipaments
turístics i un 22% les pernoctacions durant 2015
L'Ajuntament manté l'esforç en promoció turística de la ciutat en els principals mercats emissors

L'any 2015 es va registrar
un augment del 11,4 per
cent del nombre de visitants als principals equipaments turístics de Tortosa.
Es tracta d'una xifra força
significativa, si tenim en
compte que l'any anterior
ja s'havien vist increments
importants en la vinguda
de turistes. Les 34.966
peticions
d'informació
registrades el passat exercici van fer-se majoritàriament a l'espai de l'antic
escorxador
(18.316),
seguit dels Jardins del
Príncep (8.208) -que
registra un increment del
37,6% gràcies, en bona
part, a l'obertura de l'accés a la muralla del segle
XIV-,
el
Centre
d'Interpretació
del
Renaixement (6.627 visitants) i el refugi antiaeri
número 4 (1.815 visi-

tants), que es va restaurar
i obrir al públic la primavera de 2015. L'alcalde,
Ferran Bel, i el regidor de
Turisme, Alfredo Ferré,
han fet avui balanç de la
passada temporada turística.
Segons
nota
de
l’Ajuntament, l’alcalde ha
avançat algunes de les
accions previstes per als
propers mesos amb l'objectiu de reforçar la promoció de la ciutat. En
aquest sentit, el 19 de
març es farà una jornada
de divulgació de l'oferta
turística del municipi al
Born, a Barcelona.
També es porta una exposició fotogràfica a Le Puy
(França), després que hagi
visitat diferents indrets de
Catalunya i de l'Estat.
Recenment s'ha editat un
nou plànol turístic de la

ciutat, del qual se n'han
editat 30.000 exemplars
en diferents idiomes.
Ferran Bel ha volgut fer
notar que malgrat la finalització del Pla de Foment
Turístic l'any passat, que
va comportar una inversió
de 900.000 euros en qua

La literatura del món rural es reivindica amb els
els premis Serret-Terra de Cruïlla
I un fòrum a Ulldecona

La Llibreria Serret de Vallde-roures (Matarranya),
que promou des de fa
temps el foment de la literatura vinculada al territori i al
món rural, ha presentat la
segona edició del premi Terra de Cruïlla que impulsa
en col·laboració amb la
Fundació Carulla i el Museu
de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí (Conca de
Barberà), amb qui han signat un conveni. L'em-

tre anys, finançats per
l’Ajuntament
i
la
Generalitat, el consistori
manté l'esforç de promoció de la ciutat. En aquest
sentit, “en el proper Ple
ordinari s'aprovarà una
modificació pressupostària
per dotar un pla d'actua

ció de millora del call
jueu”. El regidor de
Turisme, Alfredo Ferré, ha
afegit que l'Ajuntament
està treballant conjuntament amb l'Agència
Catalana de Turisme en la
Destinació de Turisme
Familiar dels Ports.

XXI Fira de l’Oli de les
Terres de l’Ebre
A Jesús aquest cap de setmana

blemàtica llibreria del Matarranya també ha signat un
conveni amb Òmnium Ebre
per compartir avantatges
entre els socis de l'entitat
cultural i els socis del Club
de lectura Serret que s'ha
creat per "salvar" la llibreteria. Tots plegats, junt amb
l'Ajuntament d'Ulldecona,
impulsen el Fòrum de Literatura del Món Rural que es
celebrarà al municipi del
Montsià el 15 de març.

El Premi Serret-Terra de
Cruïlla, que es convoca cada dos anys, vol fomentar
la producció literària relacionada amb el territori i el
món rural. Per al propietari
de la Llibreria Serret, Octavi
Serret, "la literatura rural és
realment la base per recuperar els valors dels mons
rurals" i ha defensat que es
potenciï "la creació literària", perquè faci "d'aparador cap enfora".

La Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre, que cada últim cap de setmana de febrer es celebra a Jesús,
esdevé una plataforma per
impulsar el patrimoni etnològic i recuperar i mantenir les tradicions lligades
al món de la pagesia.
Avui divendres, tret de
sortida a la 21ena edició. A
les 10 hores, inauguració a
càrrec de José Maria Chavarria, president de la

Cambra de Comerç de
Tortosa. També avui divendres es coneixeran els
guanyadors del Concurs
de Tast d’Olis de les Terres
de l’Ebre.
El certamen gaudirà
com cada any d’un ampli
ventall d’actes amb els
concursos habituals i activitats vinculades a l’oli,
destacant la seua tradició i
importància en la nostra
cultura.
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Amposta invertirà 900.000
euros en plans d'ocupació
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Jornades Gastronòmiques
de la Carxofa
Demà serà la Festa de la Carxofa, a Amposta

D'aquests, fins a 180.000 euros correspondran a plans propis
El PSC d’Amposta ha
entrat amb vista al ple
ordinari
de
dilluns
vinent, dia 29 de febrer,
dues mocions. La primera proposa la millora de
la regulació del trànsit en
els llocs de la ciutat on
malauradament s'estan
produint més casos de
sinistralitat. El portaveu
socialista, Francesc Miró,
ha recordat que recentment
a
l’avinguda
Catalunya hi ha hagut
una topada entre vehicles i no fa molt un atropellament a vianants. En
un altre ordre de coses,
els socialistes també portaran al ple una proposta
perquè es reconegui el 7
de febrer de 2016 com a
jornada històrica de la
ciutat.
“Amposta va
esdevenir aquesta data
l’escenari d'una de les
mobilitzacions en defensa de l’Ebre amb la manifestació més multitudinària mai vista”.

L'Ajuntament d'Amposta
destinarà enguany fins a
900.000 Euros en la posada en marxa de diferents
plans d'ocupació destinats a crear llocs de treball dirigits als col·lectius
més afectats per la crisi
econòmica. D'aquests,
prop de 700.000 corresponen a diferents sub-

vencions de programes
del Servei d'Ocupació de
Catalunya (SOC), el Fons
Social Europeu i el fons de
la Iniciativa Europea de la
Garantia Juvenil; mentre
que
180.000
euros
corresponen a plans d'ocupació propis.
Aquesta setmana, l'alcalde d'Amposta, Adam

Tomàs, acompanyat de la
regidora de Joventut i
Participació Ciutadana,
Júlia Barberà, i la tècnica
de l'àrea de Polítiques
Actives
d'Ocupació
(PAO), Isabel Villalbí, ha
presentat els programes
als quals s'ha acollit l'ajuntament ampostí.

Nou restaurants i una pastisseria d'Amposta i el Poble
Nou del Delta participen des de divendres passat i fins
el 19 de març en les XIII Jornades Gastronòmiques de la
Carxofa d'Amposta. Amb propostes d'entre 14 i 28
euros, tots els restauradors ofereixen plats on aquest
producte de l'horta ebrenca, acompanyat d'altres típics
del territori, n'és el protagonista. En el marc d'aquestes
jornades tindrà lloc, demà dissabte 27 de febrer, al
pavelló firal, la XXI Festa de la Carxofa, on es preveuen
servir més de 8.500 tastos (7.000 servits pels restauradors i 1.500 per l'Ajuntament). Una de les novetats d'aquesta jornada serà la celebració del I Mercat de
Productes Terres de l'Ebre-KM0. A la foto, la presentació de les Jornades.
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La Ràpita inicia l’elaboració
del Pla Estratègic
‘Marcarà el futur desenvolupament del municipi’

Del Baix Ebre

El Consell Comarcal del Baix Ebre, a través del projecte Baix Ebre Avant, posa en
marxa l'acció ‘Growing Up! Anem a créixer’ un programa d'assistència tècnica
adreçat a microempreses i pimes de la comarca per millorar la seva estratègia empresarial, gestió i promoció del negoci. En aquesta nova edició seran fins a 18 les empreses del Baix Ebre que se'n podran beneficiar d'aquest programa 100 per cent subvencionat per Servei d'Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Ministerio de Empleo
y Seguridad Social.
Growing Up! Anem a créixer posa a l'abast de les empreses un assessorament extern
i acompanyament tècnic per afavorir el seu creixement a partir de la professionalització de la gestió i millora dels resultats. A través d'una diagnosi prèvia es detectaran les mancances o punts febles de cada empresa participant que s'hauran de corregir amb l'assessorament proposat. La durada d'aquest programa és de sis mesos i
tractarà àmbits com el màrqueting online, el benchmàrking (anàlisi de competidors),
l'e-commerce, les xarxes socials, el control de gestió, el pla de màrqueting operatiu
o el pricing (estratègia de preus).
Les empreses interesssades poden preinscriure's al web del Consell Comarcal del Baix
Ebre www.baixebre.cat o a les oficines del Viver d'empreses i Centre de Negocis Baix
Ebre Innova de Camarles, que és on es desenvoluparà aquest programa que s'iniciarà
durant la primera quinzena d'abril. La data límit d'inscripció acaba el'11 de març.

Els quatre partits (ERC, PSC, SI i ICV) que van assolir el pacte de govern a
l’Ajuntament de la Ràpita després de les eleccions municipals del passat 24 de maig,
es van comprometre a impulsar un Pla Estratègic de Desenvolupament Local (PDL)
des del "consens polític i ciutadà”. Tal com informa el mateix Ajuntament, ara, després d’haver realitzat un diagnòstic previ dels recursos disponibles, el govern municipal, encapçalat per l’alcalde republicà Josep Caparrós, inicia els treballs d’elaboració del pla amb un procés de participació ciutadana en què es pretén implicar tot el
teixit econòmic i associatiu de la Ràpita.
Així, segons ha destacat Josep Caparrós (ERC), “a partir d’ara encetem una roda
d’entrevistes amb els diferents agents econòmics i socials de la Ràpita per recollir els
seus punts de visita i poder generar visions col·lectives de consens”. El govern municipal preveu realitzar una cinquantena de trobades i reunions que serveixin de pas
previ a la realització d’una diagnosi sobre els punts forts i dèbils que presenta el
municipi. A partir d’aquí, caldrà fixar unes propostes estratègiques i un pla d’accions,
que haurà de ser validat, posteriorment, per l’equip de govern i els actors clau a decidir.
L’alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, vol deixar clar que “no pretenem la redacció
d’un document extens que es quedi guardat en un calaix, sinó d'un document executable amb objectius concrets i que estigui enllestit en el termini d’uns cinc mesos”.
A més, per al govern municipal, aquest pla estratègic ha de servir de “full de ruta”
per a la governabilitat dels propers 10 o 15 anys, “independentment de qui estigui
al capdavant de l’Ajuntament”. I, per aquest motiu, Caparrós assegurava que “no és
un document dels partits que estan al govern, sinó que ha de ser un pla consensuat
per tots els agents polítics, econòmics i socials del municipi”.
Tot el procés de treball per a l’elaboració d’aquest pla estratègic girarà al voltant de
tres eixos estructurals: Territori i Infraestructures, Economia i Empresa, i Demografia
i Societat. Aquests tres àmbits s’agruparan en cada etapa de l’estudi per tal d'arribar
a unes conclusions generals.

La Guàrdia Civil deté dos veïns de Deltebre quan
intentaven atracar una sucursal bancària a Vinaròs
Van amenaçar els treballadors amb armes de foc i van intentar fugir prenent un empleat com ostatge

La Guàrdia Civil i la Policia Local de Vinaròs (Baix Maestrat) han frustrat, aquest dimarts al matí, l'atracament amb violència
en una sucursal bancària que han intentat dur a terme dos veïns de Deltebre. Segons ACN, els dos detinguts han entrat a
l'entitat i han amenaçat un client i diversos treballadors amb armes de foc. Els han robat diners en efectiu i telèfons mòbils.
Un avís als serveis d'emergències, a través del 112, ha mobilitzat ràpidament els efectius policials que s'han desplaçat fins al
lloc. Els homes, en veure's acorralats per la policia, han pres com ostatge un dels treballadors del banc i l'han utilitzat "d'escut humà" per intentar fugir. Els agents han aconseguit que, uns metres enllà del banc, desistissin de la fuga i se'ls ha detingut sense haver de lamentar danys personals. Els dos atracadors són dos homes de 47 i 50 anys d'edat, veïns de Deltebre.
Han estat detinguts com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i intimidació, detenció il·legal i tinença
il·lícita d'armes. Segons ha informat la Guàrdia Civil, tots dos tenen antecedents per fets de similars característiques i estaven
de permís penitenciari. La policia ha pogut recuperar tots els efectes sostrets.

Un total de 176 persones
participen en la VIII Jornada
d’Educació Infantil Terres de l’Ebre
Coorganitzada pel Campus Terres de l’Ebre

Un total de 176 persones, entre professors d’arreu de
les Terres de l’Ebre i alumnes dels graus d’Educació
Infantil i Primària del campus ebrenc, van participar dissabte en la VIII Jornada d’Educació Infantil Terres de
l’Ebre, al campus Terres de l’Ebre de la URV. Amb el títol
“Metodologies globalitzadores i treball competencial”
l’objectiu d’aquesta jornada ha estat el de mostrar com
aquestes metodologies i aquest treball competencial
esdevenen un mitjà per desenvolupar les capacitats de
l’alumnat d’educació infantil.
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Més
notícies
*Diumenge, als voltants de
les 5 de la tarda, fou trobat
un projectil d'artilleria a la
zona del pas de barca del Riu
de Baix, a Flix. La troballa l'efectuà el mateix barquer en
extraure del mig del riu una
motxilla a l'interior de la qual
es trobava l'esmentat artefacte, que tenia uns 25 cm
de llargària. Després de contactar amb els Mossos
d'Esquadra, aquests van
obligar a establir un perímetre de seguretat fins que acudissin els artificiers d'aquest
cos de policia. La incidència
va interrompre el servei del
pas de barca.
*La Regidoria de Medi
Ambient de l'Ajuntament de
Móra d'Ebre ha convocat
dos concursos adreçats a
escolars i estudiants de la
localitat sota el lema "Fem
civisme a Móra d'Ebre".
*Avui, a les 20 h, tindrà lloc
a la Biblioteca Comarcal de
Móra d'Ebre la presentació
del llibre "Els senyors del
poder" de l'escriptora Imma
Cabré, a càrrec de la historiadora Loreto Meix.
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El projecte Life Migratoebre constata
‘una qualitat suficient de l'aigua del riu’
Però tem per la reducció de cabals
L'estat ambiental i la qualitat de
l'aigua del tram final de l'Ebre es
poden considerar com a suficients
i adequats per possibilitar la reintroducció i els moviments migratoris d'espècies piscícoles autòctones. Segons ACN, l'informe de
seguiment de la qualitat de l'aigua i els hàbitats del tram final del
riu elaborat pels tècnics del projecte Life Migratoebre, a partir de
les dades recollides per diversos
organismes durant 2014 i el primer trimestre de 2015, arriba a
aquesta conclusió malgrat constatar la presència –en nivells no
"alarmants"- de metalls pesants,
sals, clorurs i components nitrogenats en nivells superiors als desitjables en alguns espais. El gran
problema, alerten els responsables del projecte, pot arribar amb
la reducció dels cabals ambientals
que propugna el Pla Hidrològic de
la Conca de l'Ebre.
El coordinador científic del projecte Life Migratoebre, Marc Ordeix,
considera que la qualitat ambien-

tal del tram final de l'Ebre és
"molt elevada, a grans trets, molt
bona", més encara si es compara
amb la d'altres grans rius europeus. "Això no vol dir que per la
reducció de cabals, l'agricultura
intensiva i la indústria hi hagi
alguns elements" amb nivells per
sobre del "recomanable", reconeix. Cada cop apareixen concentracions majors de sals dissoltes.
També es constata la presència de
nutrients, adobs, fòsfors i nitrogen "relativament elevats " al
tram final, així com metalls
pesants a l'entorn de Flix –tot i
que les dades analitzades són d'abans de l'extracció dels llots- i
alguns plaguicides relacionats
amb l'activitat agrícola al Delta
–l'últim
informe
de
la
Confederació Hidrogràfica de
l'Ebre (CHE) localitzava les principals concentracions de DDT en
fangs de la conca a Camp-redó-.
A partir de les dades recollides per
l'Agència Catalana de l'Aigua
(ACA) i la CHE, aquest primer

37 artistes gandesans exposen les seues
creacions al Celler Cooperatiu
Fins el 17 d’abril
Les premses comparteixen aquestes dies protagonisme amb l'art al Celler Cooperatiu de Gandesa
amb l'objectiu de mostrar les obres dels artistes
locals. Tal com informa ebredigital.cat, la iniciativa naix dels artistes locals Mar Martos i Pere Royo
que conjuntament amb la dissenyadora gràfica,
Laia Domènech, i la tècnica Maite Puey, han tirat
endavant el projecte. "La idea que teníem era
treure les obres d'art dels creadors locals al carrer
perquè la gent les pugués disfrutar ja que són de
moltíssima qualitat" afirma Martos. El Celler
Cooperatiu de la capital de la Terra Alta acollirà
l'exposició dels 37 creadors fins el 17 d'abril. La
mostra es repetirà l'any que ve, segons els seus promotors, a causa l'èxit obtingut.

informe de seguiment, que s'anirà
elaborant al llarg dels quatre anys
que dura el projecte, el Centre
d'Estudis dels Rius Mediterranis
del Museu del Ter, no només ha

estudiat les dades fisicoquímiques
i els nivells de metalls pesants a
l'agua per fonamentar la viabilitat
del projecte.

Ruta literària comarcal
Actes del 20è aniversari de la mort d’Artur Bladé

El Consell Comarcal de la
Ribera d'Ebre participa en els
actes commemoratius del 20è
aniversari de la mort d’Artur
Bladé i Desumvila, i se suma
activament amb la posada en
marxa aquesta primavera
d’una ruta comarcal, lligada al
personatge i a la comarca, per
tots els pobles de la Ribera
d’Ebre. Es tracta d’una ruta
literària, amb un total de 18 panells amb fragments de l’obra d’aquest
escriptor riberenc on parla dels pobles de la Ribera des de l’exili.
S’instal·larà un panell a cada poble i un a la seu del Consell Comarcal de
la Ribera d’Ebre, fent valdre el personatge, cronista riberenc d’una època,
i animant als visitants a conèixer tots els pobles de la comarca.

DIVENDRES 26
DE FEBRER
DE 2016

EN UN MINUT

Més
notícies
*UP DEMANA AJUDES
per afrontar pèrdues de
més del 60% en la producció de l'horta ebrenca aquesta campanya
d'hivern. També es
reclama l'autorització
d'usos excepcionals o
menors en productes
contra plagues com el
caragol
maçana
a
l'arròs.
*L’EMPRESA OLI DEL
MAR, que produeix oli
d’oliva verge extra des
del Perelló, fou premiada amb la Medalla d'Or
en la fira Prodexpo a
Moscou com a millor
producte d'alimentació
en la seva categoria. La
marca ebrenca també
ha rebut un diploma del
Ministeri d'Agricultura
de Rússia.
*AL 2015, ROQUETES
va instal·lar càmeres de
videovigilància a diverses illes de contenidors
de deixalleries del municipi per tal de detectarne el mal ús. Encara hi
ha molta feina a fer perquè enguany, en només
dos mesos, els infractors
ja són més de cinquanta. Per aquest motiu,
han inclòs als pressupostos una partida per instal·lar 3 càmeres més a
altres punts del municipi.
*HORTA DE SANT
JOAN invertirà 40.000
euros per adquirir a
l’Estat l’antiga caserna
de la Guàrdia Civil,
actualment deteriorada i
en desús, i disposar d’un
espai on guardar l’obra
de l’artista barceloní
Robert Anglada.

SOCIETAT
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Reconstrucció
paleoclimàtica dels deltes
Microorganismes poden servir per fer-la

De devolució de la inversió als accionistes minoristes
Bankia ha obert el procés
per retornar tota la inversió
als accionistes minoristes
que van invertir en la sortida a Borsa de l'entitat el
2011, motiu pel qual el
Consell Comarcal del
Montsià, a través de
l’Oficina d’Informació al
Consumidor (OCIC) informa que “el procediment,
vigent des del dia 18 de
febrer de 2016, ofereix una
sortida ràpida i gratuïta als
inversors minoristes i els
permet recuperar el 100%
del que van invertir, més
uns interessos compensatoris. Segons informa l’entitat, BANKIA retornarà als
accionistes minoristes l’import íntegre de la seva
inversió inicial a canvi de
retornar les accions a l’entitat. En el cas de què les
accions haguessin estat

venudes,
abonarà
la
diferència entre l’invertit i el
venut. En els 2 casos, s’abonarà un interès compensatori anual”.
“El termini d’adhesió a
aquest procediment és de 3
mesos des del 18 de febrer
de 2016 i el termini de
recuperació dels fons no
superarà els 15 dies. A les
persones afectades, encara
que tinguin una demanada
interposada o un procediment judicial iniciat, se’ls

recomana acostar-se a una
oficina de l’entitat per
informar-se sobre la devolució i, si s’escau, tramitar la
sol·licitud, de la qual us
recomanem que en guardeu una còpia”.
Així mateix, de l’Oficina
d’Informació
al
Consumidor (OCIC) del
CCM, es fan recomanacions als clients de les clíniques dentals Vitaldent,
efectuant
diverses
advertències.

La presència al sòl de diferents espècies de foraminífers
bentònics o diatomees poden ser molt útils a l'hora de
caracteritzar determinats hàbitats i de fer una reconstrucció paleoclimàtica d'espais tan vulnerables al canvi climàtic
com són els deltes. Aquesta és una de les principals conclusions de la tesis doctoral Benthic diatoms and foraminifera as indicators of coastal wetland habitats: application
to palaeoenvironmental reconstruction in a Mediterranean
delta, de Xavier Benito, una tesis dirigida pel Programa
d'Ecosistemes Aquàtics de l'IRTA i el Centre del Canvi
Climàtic C3 del campus Terres de l'Ebre de la URV, V, que
es va presentar dilluns passat al campus ebrenc. A partir de
l’estudi realitzat per Xavier Benito s’ha pogut constatar
també que l’antiguitat del delta de l’Ebre és de 8.000 anys.

Retiren i enterren la cria de balena morta a la Badia dels Alfacs
L'Ajuntament de la Ràpita i tècnics del parc natural del Delta
de l'Ebre van treballar aquest dilluns en la retirada de la cria
de rorqual comú que el 27 de gener passat va ser localitzada
morta a la Badia dels Alfacs. Segons informa el portal ebrenc
aguaita.cat aquesta setmana, si bé en un primer moment es
va optar per dixar l'animal a la zona on s'havia trobat per les
dificultats que presentava traslladar-lo i el mal que hagués
produït en espècies protegides de la zona, com les nacres,
finalment ha estat extret i enterrat en un clot de sorra. A més,
es va tindre en compte que l'animal es trobava en una zona
amb molt poc fons, de difícil accés per a les embarcacions.
Passades unes setmanes i després dels últims temporals de
mestral, el rorqual mort havia estat arrossegat a la vora, fet
que ha facilitat la seua extracció de l'aigua, mitjançant una
grua.
La cria de rorqual comú, que mesurava 12 metres quan va ser
localitzada, va ser extreta amb una grua i enterrada. El seu
estat de descomposició desaconsellava traslladar-la a un altre
lloc per estudiar-la segons informa el portal ebrenc
aguaita.cat
Foto: Francisco José Moya Moras.
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NOVEL·LISTA

CRAC de la setmana:

Isabel Carrasco

Francesca Aliern
«LA

SECCIÓ PATROCINADA PER:

MEUA FORMACIÓ ÉS COMPLETAMENT AUTODIDACTA »
dominen la voluntat. La
novel·la només és un esbós
dels quadres que ara es
mostren un dia sí i un altre
també en relació amb la
pederàstia de massa sacerdots, notícies verídiques i
molestes que fan mal i que
rebem amb desgrat. El celibat és un problema greu a
resoldre, si ho mirem des de
la part més humana, els
capellans, en el transcurs
del temps es fan vells i no
tenen família pròpia que els
pugue atendre, no crec que
el tenir parrella i fills, tingue
res a vore amb la missió
espiritual que desenvolupen, tot el contrari. Massa
complex el seu camí.

Francesca Aliern és una
novel·lista nascuda a Xerta
(Baix Ebre). Una dona senzilla, accessible, compromesa amb el territori i la
seua gent i sempre disposada a ajudar als demés.
Ha obtingut diversos guardons al llarg de la seua
carrera.
Repassarem unes quantes
de les seves obres i ens
farà unes pinzellades del
seu darrer llibre «CAFÈ DE
PARÍS».

Més Ebre: Fa més o menys
trenta anys que vas
començar a escriure, com
va començar tot i per què?,
la teva formació és autodidacta?
Francesca Aliern: Bé, crec
que tot va començar a l’escola, a mi només m’interessaven les lletres, que
per cert, en la meua època,
eren ben poques. Ens
ensenyaven les quatre
regles
bàsiques
de
matemàtiques, sumar, restar, multiplicar i dividir,
algun dictat i un poquet de
lectura i com llavors era
normal, estàvem moltes
estones corretejant pel pati
al
que
anomenàvem
“recreo”. Jo passava dels
números i de les lliçons
apreses corrents i apressa,
el que més me feia goig
era estructurar petits contes d’acord amb la meua
edat i en sortir al pati els hi
llegia a les meues amigues.
Llegir m’agradava molt
però el què passava era
que ens arribaven a les
mans pocs llibres. Van ser
temps durs per l’ensenyament i per l’alumnat, perquè de vegades els pares
no ens podien comprar el
material escolar fins que
no venien els gèneres de
l’horta o de la garriga i
alguns d’ells ni podien
menjar sempre que els hi
ho demanava l’estómac.
La meua formació és completament autodidacta. La
persona que llegeix molt,
què s’interessa pel seu
entorn, què pregunta el
que no sap i rep respostes
adequades, de mica en
mica es va formant, res és
impossible quan la voluntat respon a la crida de la
il·lusió.

ME: A través de la teva
obra veiem una escriptora
apassionada per la història
i la vida de la seua gent.
FA: Sí, la nostra història
m’apassiona i pel damunt
de tot les nostres paraules
autòctones que lluito perquè no desapareguen. Ho
hem de tenir molt en
compte, perquè altres
generacions ens seguiran i
no m’agradaria deixar-loshi mancances en el vocabulari que ens dóna entitat.
ME: La majoria dels teus
llibres estan basats en
històries reals?
FA: Sempre, i això et fa
aprofundir en situacions
que d’entrada, en ser
inventades perdrien força,
en ser reals els hi pots
donar el tracte que realment mereixen.
ME: La teva primera obra,
“Un otoño, toda una
vida”, un tema lèsbic que
ens parla de com podem
canviar la manera de sentir, una història d'amor i
desamor, de gelosia, d'amistat, de sentiments i plaers barrejats...
FA: El tema, per aquestes
terres no havia sigut trac-

tat, com si no existís amb
certs arguments reals ningú
donava la cara i per a mi va
suposar un repte. Era la
meua primera novel·la i
vaig triar un tema trencador que em va portar a la
fira del llibre de Madrid
durant cinc anys i a gaudir
de sis edicions. Per aquí
també va tenir acceptació,
encara que cap lector em
digués una paraula sobre
l’escrit, sembla mentida, no
han passat massa anys però
es va llegir d’amagatotis,
avui sortosament, tot es
mira amb ulls de normalitat, com ha de ser.
ME: «No llores, Laura».
Una història verídica sobre
la droga, que ens mostra la
vida d’una noia que, als
vint-i-tres anys, mor víctima de la SIDA, per cert, un
llibre recomanat en moltes
escoles i instituts. Per a tu
va ser dur el fet de transcriure, sensibilitzar i al
mateix temps difondre tota
la informació que Laura
t'anava contant fins la seva
mort?
FA: “No llores Laura” em
va marcar molt, jo sabia
poca cosa sobre la droga i
sobre els desgraciats que

s’hi enganxaven, per això
era intolerant fins que vaig
entendre que era difícil sortir-se’n de l’addicció i que
pocs ho aconseguien. Vaig
arribar a estimar molt la
Laura, perquè encara que
era molt més jove que jo,
les seues vivències superaven les meues tot i que
eren diferents. Entendre el
seu problema, l’entorn on
es va criar i tot el fals món
en què es movia, em va fer
plorar molt, però també
aprofundir en situacions
socials de les quals hi fugim
massa sovint. Una pena
veure morir una noia en
plena joventut víctima de la
droga, del desafecte familiar i del cèrcol corrupte que
l’envoltava.
ME: “Miserenobis”, La
història de quatre sacerdots que durant la postguerra van entrar al seminari, per diferents raons...
FA: Sí, quatre seminaristes
sense vocació que, en
enfrontar-se amb la realitat
de la vida, amb la seua en
particular, físicament i
socialment, adopten una
postura convencional però
que a la fi no poden reprimir les passions que els

ME: “La canela”, La història d’un homosexual que
s'enfronta a homes depravats, casats, falsos, que
porten una doble vida...
FA: La doble vida, en l'homosexualitat masculina, és
el més normal del món. Em
vaig documentar molt per
escriure “La Canela”, fins i
tot anant a Barcelona per
veure en situ personatges
gais en locals d’ambient
força coneguts, enraonant
amb els que em cridaven
més l’atenció per la seua
espontaneïtat gestual i
manera de vestir, i tots van
coincidir en dir-me que els
que exhibien més “ploma”
i xisclaven d’una forma
amanerada eren casats i
pares de família. Em vaig
quedar distreta, però en
passar els anys he pogut
comprovar que és una veritat com un temple.
ME: Podríem omplir el
diari amb altres obres com:
«La història innecessària»,
“Sabó moll», «Camins»,
«Mans de fang», etc...,
però parlem de «Les passions de la Menestrala» on
ens narres la història d’una
dona de principis del segle
XX en una societat dominada per homes, una dona
forta,
apassionada,
avançada al seu temps. Va
existir?, com seria La
Menestrala avui dia?
FA: “Les passions de la
Menestrala” és un dels
meus llibres predilectes, es
tracta d’una dona amb una
visió de futur molt accentuada, valenta i precursora.
Està clar que va existir, i de

vegades visito el què queda
de la grandiositat del patrimoni que va aixecar amb la
seua fortalesa interior i el
no acoquinar-se al davant
de cap problema. El seu
caràcter i personalitat encisadors em van captivar a mi
mateixa i als centenars de
lectors que van voler assabentar-se dels fets protagonitzats per la Joana. La
Menestrala avui dia continuaria essent una dona lluitadora i de ben segur plantaria cara a molts d’aquests
xitxarel·los que sovint
veiem pels mitjans de
comunicació. Seria difícil
doblegar-la.
ME: “Cullerades de vida.
La història de Daniela”.
Aquí també trobem una
dona forta i valenta que
lluita contra el seu destí.
FA: La Daniela va ser una
noia amb un passat recent
angoixant, va ser dur el
sofriment que li van infligir
quan només era una xiqueta en edat de riure i jugar,
malgrat tot, hi ha que
admirar la força de voluntat
que va tenir per desempallegar-se d’aquell estigma
que rebutjava i que significava un llast greu per viure
lliurement
i
amb
tranquil·litat. També és un
personatge per admirar.
ME: El teu últim llibre,
«Cafè de París», aviat a la
venda, és la història d'una
jove, la Magdalena, que
decideix provar sort en
l’incert món de la música i
en poc temps passa de
cantar des de l’hort de
casa, en un poble marcat
per les penúries i l’èxode
rural, a triomfar com a
Madeleine en els escenaris
de les grans ciutats.
FA: Sí, Aquesta és la història de la MagdalenaMadeleine, però com sigue
que la novel·la encara no
ha arribat a les llibreries, no
puc avançar més dades.
Crec que ho comprens...
ME: Bé, haurem d'esperar,
però no massa, per Sant
Jordi pot ser un bon regal.
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ALEIX GARCIA DEBUTA OFICIALMENT AMB EL PRIMER EQUIP DEL MANCHESTER CITY

Un somni fet realitat
Fou en un partit de la FA Cup, al camp del Chelsea

Aleix Garcia va debutar amb el primer equip del Manchester City, al camp del Chelsea. A la foto, amb Cesc.

Fa dues setmanes, Més Ebre va oferir la notícia de la convocatòria del jove ulldeconenc Aleix Garcia, amb 18 anys, amb el primer equip del Chelsea. No va arribar a jugar, en un partit que l’equip de Pellegrini va perdre contra el Leiscester a la Premier. Més
Ebre ja informava que es preveia que Aleix debutaria aviat amb el primer equip de la ciutat de Manchester. I així ha estat. Han passat dues setmanes, i ja podem parlar del debut en competició oficial d’Aleix al primer equip del City. Va ser al camp del Chelsea, a
Stamford Bridge. Millor escenari, impossible. Era un partit de la FA Cup i en una jornada en què Pellegrini tenia baixes. I per això
van ser titulars joves de l’equip filial, entre ells Aleix. El resultat fou 5-1, però l’important era el debut. Un altre faldut, que ja ha estat internacional, a l’elit.

TERCERA DIVISIÓ

PRIMERA CATALANA

Zero insults
Dilluns, a les notícies, van informar de les
incidències que havien hagut en un partit de
la Segona B entre el Mensajero i el Barakaldo.
Un penal rigorós xiulat contra els locals (per
les imatges era molt rigorós) va ser el detonant del malestar d’una part de l’afició canària. L’ambient escalfat que va existir durant la confrontació no va
ser suficient. Havia passat una hora del final del partit, i hi havia
un bon nombre d’aficionats locals esperant el col.legiat que,
amb els seus assistents, abandonava el camp per pujar al taxi.
Directius del Mensajero el protegien però no van poder evitar el
llançament d’algun objecte. A més d’aigua per marxar ben mullat. Els assistents van intentar entrar al taxi per un altra porta,
pensant-se que el conflicte no anava amb ells. Però no va ser així i un d’ells va rebre una forta agressió. El primer que vaig pensar és que era un partit de la Segona B!!!!. ¿Què pot passar a la
Regional?. Podem analitzar que era un grup reduit d’aficionats
però la noticia és greu. Molt greu.
La veritat és que els àrbitres no només han d’aguantar durant
el partit. També el post-partit, quan marxen de les instal.lacions.
De vegades, és el pitjor...en podria recordar unes quantes de batalles...
Enguany es va inciar la campanya ‘Prou Violència al futbol’.
Un ritual que presideix els minuts anteriors d’un partit amb la famosa pancarta. Desconeixo el seu efecte. Em sembla que no en
té. Ara s’ha iniciat la campanya ‘Zero Insults’ al futbol base, en
categoria aleví. A través d’aquesta, es pot parar un partit una estona si hi ha insults al camp. Una bona iniciativa.
Potser a còpia de parar partits, es podrà aconseguir alguna
cosa. I els que insultin, quedaran retratats. Igual hi ha més consciència. Espero que si. I que la tensió es quede a casa, que no es
porte a l’esport. Complicat perquè n’hi ha molta.
En unes setmanes, farem balanç del que succeirà.

PRIMERA CATALANA

L’Ascó es complica

El Jesús i Maria fitxa a Roca

La Rapitenca salva un punt

Derrota al camp del Santfeliuenc (1-0)

Empat a Igualada i la il.lusió que incrementa

El V Alegre va perdonar a la segona meitat

El Jesús i Maria, tal com vam informar la setmana pasada,
estava prop de fitxar un jugador de categoria superior. Dilluns
ja es podia fer oficial el fitxatge de Jordi Roca, un gran jugador que estava al Morell i que també va jugar amb la Rapitenca. Amb les baixes que han hagut (Ròdenas, Pedrosa, Arturo,
Soriano) es podia fer un fitxatge de luxe. I s’ha fet. La Tercera divisió és la il.lusió, com a mínim jugar la promoció. I en
aquesta direcció va el Jesús i Maria que és cinquè i que diumenge va empatar a Igualada en un partit en el que mereixia
més. Diumenge vinent, el cuer Catllar visita l’Aube. Tornen
Gallego, Mauri i Cuenca. I són baixa Borrull, Sebas i Curto. La
setmana vinent ja estarà disponible Jusi.

La Rapitenca va empatar contra el Vista Alegre en un partit en el que no es va trobar còmode (1-1). Va ser mèrit del rival que va fer bé el seu plantejament i, a la seua manera, va
efectuar un partit molt complet. Els rapitencs, a més, van jugar amb poca intensitat ofensiva i per això els va costar crear
ocasions. El Vista Alegre, a la represa, va fallar un penal.
Sandy el va tirar a l’estil Panenka i Josué el va aturar. Posteriorment, va fallar dues ocasions clares, davant de porteria.
Fins que va marcar amb un tret exterior. La Rapitenca, que tenia la única baixa d’Anell i amb qui va debutar Ventura, va
empatar amb gol de Sergi José. Va salvar un punt. Demà partit important, al camp del penúltim el Torredembarra.

L’Ascñi visitava un rival directe en la lluita per la permanència, el Santfeliuen. I va
perdre per 1-0. Era unpatit
am doble valor i en el que
s’esperava la reacció de l’equip de Rubio per mantenir
la progressió de les darreres
jornades. Però un gol al primer minut va decidir. A l’Ascó li va costar refer-se i tot i
els intents de la segona mei-

tat, l’empat no va arribar.
Diumenge, un altre partit
clau, contra el Granollers.

PRIMERA CATALANA

JUGADOR DEL PERELLÓ

S.O.S. Amposta

Jack Cid, debut i gol

Derrota amb el Santboià (0-1)

Va debutar amb el Reus de Lliga Nacional

L’Amposta va perdre contra el Santboià i la permanència es
complica (0-1). És cert que l’actitud fou bona i que van haver
ocasions com una rematada al pal. Però també ho és que el
Santboià, equip potent, en va tenir i que va fallar fins i tot un
penal que va parar Guillem. A la represa, una pèrdua de pilota en zona de creació fou una contra letal del Santboià que
amb el 0-1 va saber administrar la renda. La situació és compromesa. El president, Jordi Pérez, va manifestar a Canal Terres de l’Ebre, a Minut 91, dilluns, que es farà tot el possible
per reforçar l’equip i poder salvar la categoria: “però el que
tenim clar és que no fitxarem per fitxar”.

El jove perellonenc Jack Cid va fitxar al juvenil del Vilaseca,
aquesta temporada, una vegada enguany està estudiant a Tarragona. La seua trajectòria i la necessitat del Reus juvenil de
Lliga Nacional van obrir la porta del club roiginegre, que es va
interessar per fitxar-lo en la seua lluita per sortir de la zona de
descens. Jack, que ara té 19 anys, va debutar dissabte contra
el Sabadell, equip que busca l’ascens a Divisió d’Honor. Als 10
minuts, va fer l’1-0, i, posteriorment, va completar un bon
partit. Els reusencs van guanyar per 3-2. La nissaga Jack Cid
continua. Jack s’ha trobat al vestidor reusenc amb altres jugadors ebrencs que ara estan al juvenil roiginegre.

ACTUALITAT

‘Millor professional’

L’Associació Catalana de Dirigents de l’Esport va premiar
divendres passat a Juanjo Rovira com a millor professional
2015. Un altre reconeixement per al tècnic de Bítem.
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ELS DE SERGI NAVARRO SÓN QUARTS A LA TAULA (1-0)

L’orgull ulldeconenc derrota el líder Cambrils
L’Ulldecona està fent història. Va pujar la temporada passada de Tercera catalana, guanyant la promoció i en aquesta, amb Sergi Navarro, s’ha armat per competir i, passades 21 jornades, és quart a la taula amb 35 punts. Més prop del
seu objectiu. A més, està sent la revelació de la categoria.
Diumenge passat rebia el líder Cambrils, equip que arribava de golejar el CD Tortosa per 5-0 i que portava 8 victòries
seguides i 12 jornades sense perdre. L’Ulldecona, ben posat, va trencar la ratxa cambrilenca, amb molta feina i amb gol
de Chimeno.
Sergi Navarro, tècnic de l’Ulldecona, comentava que “vam intentar, des de l’inici, pressionar dalt i al centre del camp,
buscant obstaculitzar el joc interior i combinatiu que té el Cambrils, i que l’inicia des de darrera. Si volíem guanyar a un
rival com el Cambrils, crec que havíem de fer això i a més fer-ho amb molta intensiGol
tat. Així mateix, vam marcar l’1-0 molt aviat, amb gol de Chimeno, que va aprofitar
una assistència d’Àngel. El gol ens va donar força i vam treballar molt per aconseguir
Chimeno, aprofitant una
una victòria molt meritòria i que penso que vam merèixer”. Els ulldeconencs, que van
assistència d’Àngel, va
reclamar dos penals que no foren xiulats, han passat el Tourmalet (contra els primers)
marcar l’1-0. Ja en porta 19. amb un bon bagatge de punts. Diumenge, amb les piles carregades i amb molta il.lusió entre l’afició, visitaran el Roda de Berà.

L’AMPOLLA S’ENSORRA (0-2)

Celebracions del gol de Chimeno, diumenge contra el Cambrils

RAFEL, DEL GODALL, HA ATURAT 5 PENALS

VA VÈNCER L’HOSPITALET PER 3-0

Pas de gegant del Catalònia
cap a la permanència

Tercera victòria seguida d’un Camarles
que lluita per la salvació

El Gandesa torna a guanyar després
de quatre derrotes

El Catalònia va sumar tres punts molt valuosos per la permanència i per seguir creixent a la taula. Va guanyar a l’Ampolla, equip
que, per la seua banda, fa un pas enrera, en zona de descens. La primera meitat va ser molt bona del Catalònia ben posat i controlant
el partit. L’Ampolla va millorar en el darrer quart, quan va tenir més
la pilota. A la represa, els jesusencs foren efectius i una gran passada de Dani, va aprofitar-la Cristian amb gran control i definició. Samu tindria l’ocasió local però Martí, a la contra, va reflectir al marcador la bona feina dels jesusencs. 10 jornades sense perdre.

El Camarles va guanyar al camp del cuer Godall (0-3). Segons Xavi Cid, tècnic del Camarles, “fins el 0-1, ens va costar adaptar-nos i
el Godall ens va crear perill en un parell d’incursions. No va ser fàcil i
és que el Godall, fins el 0-2, va jugar ben posat i nosaltres no vam estar còmodes”. El 0-2, poc abans del descans, va ser clau. A la represa, Sergio Ruiz marcaria el tercer gol del Camarles i tancava el seu
hat-tric. Important per la seua confiança. El juvenil Willi, del Camarles, jugador amb projecció, va fallar un penal. El va aturar el porter
Rafel Moreso, que ja n’ha atutat cinc en el que portem de lliga.

El Gandesa va trencar la mala ratxa de quatre jornades sense puntuar. Va vèncer per 3-0 l’Hospitalet. I, a més, ‘Pichi’ Dilla va fer dos
gols, un fet important dins de la recuperació de l’equip. Segons
Rafel Navarro, “vam sortir molt bé, decidits a guanyar i sabent
que era una victòria fonamental”. Dilla va marcar l’1-0 i, poc
abans del descans, en els millors moments locals, Ubalde i Dilla
van sentenciar amb el 3-0. A la represa ja va baixar la intensitat. El
Gandesa, sisè a la taula, visita demà el Catalònia, amb les baixes
ja conegudes per lesió més les d’Ubalde i Pere per sanció.

SALVA (PINELL) INTERESSA AL CLUB DE BÍTEM

El R Bítem agafa aire
guanyant l’Alcanar
R Bítem i Alcanar disputaven un partit clau en la lluita per la permanència. Punts amb doble valor. Els canareus, ben posats en el primer temps, van avançar-se amb el 0-1, gol d’Adrià de penal. El R. Bítem, a la primera meitat, no va trobar-se còmode sobre el camp. Li
va costar. L’Alcanar va estar millor. I va poder marcar el 0-2. Jugada
clau. Nacho va fer canvis al descans. La situació pels locals va ser diferent a la represa, a partir de l’empat, obra de Miguel. Els de Bítem
van tenir més confiança i l’Alcanar va haver de fer un pas enrera. Aaron, en acció d’estratègia, va tornar a fer un gol valuós. Era el 2-1. El
partit es va anar fracturant. Les aproximacions canareues no van ser
frutíferes i el R. Bítem va sentenciar amb gol d’Edgar. Tres punts d’or
per la permanència. Miguel fou expulsat en els darrers minuts i no
podrà jugar el proper partit, també a casa, contra la Cava. Un altre
derbi a cara o creu. L’equip de Nacho té interés en Salva, davanter
que va jugar a l’Aldeana i que està al Pinell.

ES TERCER, A TRES PUNTS DEL LÍDERS QUE DEMÀ S’ENFRONTEN ENTRE ELLS

El Tortosa, amb David ‘Cuquet’ a la
banqueta, es recupera i s’acosta al liderat
El Tortosa, en la nova etapa,
amb David ‘Cuquet’ a la banqueta (imatge de la foto), va
aconseguir una victòria treballada davant el Roda de Berà
(2-1). I recupera la dinàmica
guanyadora. I s’acosta als dos
líders, és tercer a tres punts.
Javi Asín va fer l’1-0. El Roda va empatar, però Arnau, a
la represa, va marcar el 2-1.
L’equip va patir però va saber
fer-ho per obtenir una victòria

vitalicia en les opcions d’ascens, i més tenint en compte el
resultat del Cambrils i també
que en la propera jornada, els
dos líders, cambrilencs i vallencs, s’enfronten.
Amb la destitució del tècnic
Sereno, es detecta que els platejaments inicials no han estat
els esperats, per la situació esportiva de l’equip. Però cal valorar que la direcció esportiva
està actuant, rectificant si es-

cau, per intentar assolir l’objectiu. I aquest és el propòsit i
el que al final evaluarà la gestió. De moment, tot i que contrarellotge, hi ha opcions. En
aquest sentit, cal destacar el
fitxatge, per reforçar la davantera, de Samu Blanes, que estava al Morell, de Tercera divisió. Era un dels fitxatges que
vam anunciar i que finalment
s’ha produit. L’altre, no s’ha
concretat.

Fitxatge
Tal com vam avançar,
Samu (Morell), nou
davanter per al Tortosa

DEL 3-2 ES VA PASSAR AL 2-3, EN TEMPS AFEGIT

Gran partit de la Cava
No mereixia perdre contra el Valls
La Cava va perdre contra el Valls (2-3) en un partit apassionant, del que va gaudir l’afició i
en el que el resultat no va ser just. José López, tècnic del Valls, admetia que “la Cava, amb
Sergi i David immeonsos al centre del camp, en diverses fases del partit, ens va donar un
bany. Però nosaltres, a més d’estar en ratxa, tenim molta dinamita davant i això va decidir”. Guillermo Camarero, tècnic local, deia que “vam perdre però només puc felicitar a l’equip pel gran partit. Va interpretar correctament el que havia de fer, en totes les facetes, jugant força bé quan tenia la pilota i defensant amb molta intensitat quan no la tenia”. I això
que Ferran, Joab i Guillem Navarro eren baixa. Els juvenils Guillem Casanova i Castaño van
haver de jugar. El partit va estar obert i amb el 2-2, el local David va poder fer el 3-2. Posteriorment, una pèrdua de pilota, en acció en què va faltar un xic d’ofici, el Valls va matar
a la contra. Els vallencs porten 11 victòries seguides, 16 jornades sense perdre.
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L’opinió de Joaquin Celma. EL MINUT 91

CF Amposta, història d’una crisi esportiva
Podria amb aquest article posar llenya al foc i explicar notícies de l'Amposta que es podrien
publicar. Però no ho faré, malgrat que se’m va vetar.
La realitat és que la situació és molt complicada per salvar-se. Sis equips immersos per al descens, i cinc poden baixar. D'un grup de Primera catalana, en baixen 5 i de l’altre, quatre (el pitjor cinquè per la cua dels dos grups baixa). Això sense comptar compensacions. Del grup 2,
d'aquests sis equips implicats, 2 són de Barcelona, Terrassa i Viladecans, i poden fer un esforç
per fitxar doncs jugadors en sobren allà. I a això s'uneix un Reddis que estava ja sentenciat i
que ha despertat, cinc setmanes sense perdre i cinc partits a casa invicte. Massa dversitats per
a un Amposta que es juga la lliga en les properes 4 jornades, tres enfrontaments contra rivals
directes: S. Ildefons, Reddis, Terrassa i el derbi contra la Rapitenca. I els següents 9 partits són
tots contra equips de la part de dalt excepte el Catllar i Viladecans. El problema de l'Amposta
ve de lluny. Des del dia en què van haver-hi eleccions, quan va guanyar per un vot Jordi Pérez a Toni Ruiz. Però no ho dic perquè guanyés un o l’altre. Tota aquella situació va dividir enlloc d'unir. I aquest fet ha anat debilitant el club. Un club que tenia deute de l’anterior gestió,
en la que també estava Jordi Pérez. I que s’està intentant reduir. Però, tot i que marcada per
una austeritat obligada, la situació esportiva no és bona, ja des de l’època de Nacho, amb el
relleu de Gerard Zaragoza que va salvar l’equip en la darrera jornada. El problema ha aparegut una altra vegada. Teixidó va fer una gran campanya, en la lliga passada, però per aquesta ja no volia renovar perquè sabia el que podria passar. Es va negociar i el van convèncer.
Ara ja ha quedat demostrat que no era la solució la seva marxa després del partit a Vilanova, malgrat que lògicament ell també té responsabilitats amb el tema esportiu, un cop va acceptar seguir. La dinàmica és la mateixa o pitjor, s’ha perdut un lloc. La passada campanya Teixidó va començar molt malament i en la segona volta va tenir una ratxa de quinze partits on
només es va perdre un.
Fa uns anys em va dir un aficionat que l'Amposta, el dia que no estessin Diego, Gustavo i
Becerra, baixaria a segona catalana. Diego no va renovar per unes diferències econòmiques
mínimes. Greu error, des que se’n va anar ell, han passat cinc porters i la crisi va començar per
la porteria. Gustavo, un dels millors jugadors del futbol ebrenc, amb la seva qualitat hauria pogut arribar a segona divisió B, com és natural ja no és el Gustavo d’altres anys. Becerra, passada temporada 22 gols (0.64 per partit), va ser el màxim golejador. Aquest any és el novè,
(0,45 per partit). Les tres ànimes d'aquest equip han deixat una mica de ser-ho. Aquí és quan
també, tot i que amb les conegudes limitacions pressupostàries, no es va prevenir que això podia succeir i quan les responsabilitats s’han de compartir per no veure-ho. Quan un equip té
cada temporada unes adversitats contínues, i de les tres últimes campanyes, dues acarona el
descens, cal canviar alguna cosa.
Potser l’última temporada de Gerard Zaragoza s’havia d’haver fet una reestructuració i el
80% de jugadors s’havien de canviar i començar una nova etapa. Mai sé sap. Els resultats, no
obstant, en la passada foren bons. Però ja s’havia de començar a renovar la plantilla.
Potser a l'Amposta li toca baixar de categoria i començar des de Segona catalana uns nous
fonaments, un nou projecte i tenir canvis en totes les estructures de club. No només el primer
equip té crisi, el futbol base està més o menys igual, no hi ha cap equip a Preferent i només
cal veure un Jesús i Maria, amb 3000 habitants, tenen dos juvenils, 2 cadets i dos infantils. Amposta només un juvenil, un cadet, un infantil. Amposta té una població per superar al Jesús i
Maria i a altres clubs i no ho pot aconseguir.
Tant de bo m'equivoqui però l'Amposta té un 80% de possibilitats de descens i, és més, crec
que seria positiu un descens per començar una nova etapa, patir cada any en la 1 catalana no
val la pena. És una llàstima que una afició gran, que abriga molt a l'equip, i un club que per la
seva història mereix estar en la 1a Catalana, es trobi en aquesta situació. Però una cosa és la
història i una altra la realitat actual. I potser és el millor baixar i iniciar un nou projecte.
1A CATALANA - RAPITENCA NO FA EL SALT I EL JESÚS I MARIA SEGUEIX IMPULSAT. La
Rapitenca ja porta dues jornades trencant la mala ratxa, en aquesta jornada segon partit que
Sergi José marca. També cal dir que els visitants van perdonar, fallant fins i tot un penal. Tres
propers partits per pujar posicions: Torredembarra, S.Ildefons i Amposta de nou punts possibles seria interessant sumar-ne sis per enlairar-se. Des de l'arribada de Teixidó el Jesús i Maria
va com una moto. Aquesta setmana un empat, i va merèixer guanyar. Nou fitxatge de Jordi
Roca del Morell. La plaça de promoció està a 5 punts. Somien amb la tercera divisió.
2A CATALANA. ES LIA PER DALT I PER BAIX. Emoció a dojo. No és fàcil aquesta categoria
ni per als de dalt ni per als de baix. Els tres que comanden la classificació aquesta setmana van
patir de valent. En un moment de la jornada, el Roda empatava a Tortosa, el Valls perdia a La
Cava i el Cambrils a Ulldecona. El Tortosa va guanyar però jugant com ho fa darrerament. El
Valls té una sort que sap buscar. José López transmet caràcter guanyador. Ha remuntat molts
partits en els últims minuts. Va vèncer a la Cava que va realitzar el millor partit de la temporada davant d'un Valls que porta en les últimes 11 jornades, onze victòries. I el líder Cambrils que
va perdre i va veure trencada la ratxa a Ulldecona. Els locals van jugar amb la lliçó ben apresa
i van fer un punt i seguit en la seua temporada exitosa. Gol de Chimeno i quarta plaça. I emoció a la part alta de la taula. La propera jornada Cambrils-Valls. El meu pronòstic: guanyarà el
local o serà un empat.
Es va acabar la mala ratxa del Gandesa després de 4 jornades sense puntuar. Aquesta setmana ‘Pichi’ Dilla va tornar estar inspirat. Pas de gegant del Jesús Catalònia per a la salvació,
victòria a l’Ampolla i set jornades sense perdre. Ara té un calendari complicat: Gandesa, Tortosa, Ulldecona, Valls i Cambrils. Dels cinc partits, amb fer sis punts ja seria suficient. Com gaudeix el Camarles amb l'arribada de Xavi Cid, 4 jornades quinze gols i en aquesta 3 de Sergio
Ruiz que encara no havia mullat en el present campionat. Al Remolins-Bítem, una setmana

ALDEANA-VILALBA 3-0

ASCÓ B-CORBERA 3-1

FLIX-OLIMPIC 2-1

Superant adversitats

L’Ascó reacciona

Un derbi curiós

L’Aldeana va guanyar el Vilalba i
referma la seua bona línia a casa.
El Vilalba, amb la pòlvora mullada
(1 punt de 9), no va poder entrar
en el partit, tot i tenir ocasions
per fer-ho. Auré va evitar-les. El
problema pels locals, les lesions.
La infermeria està plena. Ventura
feia l’1-0, tot i la lesió. Angel, de
penal, decidia a la represa.
Ferran, emergent, establia el 3-0.

L’Asó B, amb els fitxatges de
Piñeiro i Joel Forné, i les incorporacions de jugadors del primer
equip, el porter Sergi, Roger i
Pau Ripoll, té una altra inèrcia. A
la represa, després d’una primera meitat anivellada, es va imposar amb gols de Ricard i dos del
debutant Piñeiro. El Corbera,
minvat d’efectius, va fer el 3-1,
gol de Kazu arran d’un penal molt
dubtós.

El Flix jugava com a local, a Móra
d’Ebre, contra l’Olimpic. Un derbi,
curiós. El camp flixanco no estarà
aquesta temporada i l’equip de
Rius haurà de jugar fora. Mani,
arran d’un penal protestat pels
morencs, va fer l’1-0. I Andreu, a
poc del descans, va marcar el 20. A la represa, el partit es va travar. L’Olímpic, que s’ha estancat
(4 punts de 24) va fer el 2-1 però
no va poder empatar. El Flix s’acosta a la part alta de la taula.

S BÀRBARA-PERELLÓ 2-1

AMETLLA-CAMPREDÓ 6-1

BATEA-ROQUETENC 3-3

Empat i polèmica
El Batea, líder, rebia el tercer.
Agustí va fer l’1-0. Resposta
roquetenca amb gol de Prades.
Primera meitat amb equilibri,
domini altern i ocasions repartides. Inici de la represa i penal discutit que els visitants protesten.
Agustí va marcar el 2-1. El
Roquetenc va tenir dues ocasions, en accions a pilota aturada. Però en una contra ben elaborada pels locals, Enric va marcar
un gran gol (3-1). El Batea va perdonar, amb remat de Jordi, que
fou dels destacats, al pal. Els
locals van baixar intensitat i
Prades i Bauti van empatar. Final
d’infart amb gol fantasma. Els
locals creuen que fou gol.

Opcions planeres

L’Ametlla, colíder

El Santa Bàrbara va remuntar i va
sumar una victòria que li permet
seguir amb opcions de lluitar per
l’ascens. El Perelló va estar millor
al primer temps, fent el 0-1 Dani
Robles i tenint altres opcions. A la
represa, el Santa va reaccionar i
Toni i De la Torre van remuntar. El
Perelló va intentar-ho però no va
poder empatar. Darrera fase del
duel travada i amb protestes. Els
locals reclamen un gol anulat ‘era
legal i no és el primer que ens
anul.len així’ i un penal no xiulat. El
Perelló també va reclamar dos
penals no xiulats.

Quarta victòria seguida de
l’Ametlla que, amb l’empat del
Batea, se situa com a colíder a la
taula. El partit ja es va decidir al
primer temps, amb dos gols
locals i el Campredó que es quedava als 23’ amb deu. A la represa, dos gols seguits d’Igors van
sentenciar. Morillo feia el cinquè
mentre que el pichichi visitant,
Paquito, marcava el 5-1. Igors culminava el seu hat-tric amb el 6-1.
L’Ametlla, que va recuperar a Xavi
Callau i Robert, visita el M Nova
demà.

HORTA-J I MARIA B 4-1

GINESTAR-M NOVA 2-6

Oxigen per a l’Horta

Estabilitat moranovenca

L’Horta no podia fallar si vol assolir
la permanència. I no va fer-ho
davant d’un Jesús i Maria limitat per
les baixes. El local Joan va fer aviat
l’1-0 mentre que Ruben Barriga,
pletòric durant el duel, va marcar
de penal el 2-0. Però Rullo, el pichichi del J i Maria, va reduir distàncies poc després. Partit ajustat fins
que Marc Baiges va establir el 3-1
(60’). Ferran va marcar el 4-1.

El Móra la Nova no va perdonar al
camp del Ginestar i va aconseguir tres
punts importants per estabilitzar-se a
la taula, a la zona còmoda de la mateixa. Partit amb poca història. Lucas,
recuperat, el decidia en cinc minuts
(20 i 25). Genís feia el 0-3. El pichichi
Aleix establia el 0-4 i, Bernat, de penal,
marcava el 0-5. Sergi aconseguia el 06. Ja al final, el Ginestar reduia distàncies amb dos gols.

LA SÉNIA-DELTEBRE 1-0

3 punts vitals
La Sénia, reforçada amb les darreres incorporacions, va sumar tres
punts vitalicis, amb doble valor, en
la lluita per la permanència. Partit
igualat, amb més ocasions locals
però amb un Deltebre que va
estar dins del partit fins el final,
tenint les seues possibilitats, en
un duel amb decisions arbitrals
protestades.

QUARTA CATALANA. DIUMENGE, PARTIT DECISIU

Arnes-la Galera, més que tres punts
El líder Pinell va empatar a Camarles, contra el Sant Jaume. Era un
duel clau per als locals que van lluitar per la victòria, però un gol del
pinellà Carlos va comportar l’empat. El líder segueix invicte i el Sant
Jaume s’allunya de la segona plaça. La Galera va doblegar el Bot,
en un duel també clau en què els locals, que van fallar un penal
amb l’1-1, van haver de remuntar. Van fer-ho amb gols de Fouat
(3-2). L’Arnes es va veure sorprès pel Tivenys (1-1). I diumenge,
rebrà la Galera en un duel que potser decisiu per l’ascens.

* Salva, jugador del Pinell,
ha demanat la baixa per
fitxar per al R. Bítem.
* Ferran, porter del M Nova,
és baixa pel que resta de
temporada.
*Juli Jordan (exHospitalet,
exMorell i ex Catllar) va
debutar amb el Corbera.
*Rullo, del J i Maria, per un
cop al ronyó, va estar en
observació perquè orinava
sang. Serà baixa unes
setmanes.

més, se li va aparèixer la verge. Minut 60 perdia 0-1. Però es va posar el mono de treball i va
guanyar. Dos punts amb doble valor contra l’Alcanar. Jo crec que el R Bítem anirà a més. El positiu és que el Jesús Catalònia i Camarles surten del pou del descens i només hi ha quatre implicats: Remolins-Bítem, Alcanar, Ampolla i Godall. Si d'aquests se’n salva un, ja serà un miracle. Del lloc 11 al 17, sis punts. Ens esperen partits frenètics.
TERCERA CATALANA-ELS ÀRBITRES PROTAGONISTES - Deia la setmana passada que hi ha
quatre candidats a l’ascens: Batea, Ametlla, Roquetenc i un quart per definir. Després d'aquesta jornada tot segueix igual. Dels set primers, només un va perdre, el Corbera, i es despenja el
Perelló que té gairebé impossible l'ascens. L’emoció no falta en els enfrontaments: Santa Bàrbara-Perelló on tots es van queixar de l'arbitratge. El mateix en el Batea-Roquetenc, partit en
què l'equip de Subi va igualar un 3-1 i en el que els locals reclamen un gol fantasma al 92. Els
de Roquetes tenen una gran reguralitat, només dos partits perduts en tota la temporada. Els
quatre primers separats per quatre punts i Aldeana, Corbera i Flix a la vora però aquests ja no
tenen marge d’errada. El Flix no va estar bé en aquesta jornada, pateix per guanyar els seus
partits. Va fer-ho contra un Olimpic que s’ha encallat darrerament. Al Flix, en les següents jornades, l’esperen el Perelló, Santa Bàrbara, Roquetenc i Corbera i no crec que guanyi als quatre.
En aquesta jornada va guanyar a un Olímpic, que va merèixer l'empat, amb un primer gol de
penal rigorós. Es comença a notar la mà de Cotaina, a Ascó, ja porta dues jornades convencent.
La Sénia s'escapa del descens i amb un calendari per donar una empenta: Campredó, Móra la
Nova i Ginestar. Bones notícies per als que estan en descens: crec que al final baixaran quatre
equips.
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ELS CRACS DE LA JORNADA 21
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

BRAYAN
IGNASI ROSALES
SORIANO
GUILLEM PELLISÉ
ROGER
IGORS
JORDI VILANOVA
SERIO RUIZ
PANI
JULI JORDAN
ABRAHAM
MANI
DILLA
ALEIX FIGUERES
RAFA MORESO
GUILLEM
TONI ONDAZABAL
IKE
ALEIX ARQUES
DAVID RAMIREZ
XESCU
LUCAS
JOAQUIN
NARCÍS
SERGI JOSÉ
AARON
MARC PRADES
CALAFAT
PALAU
CHIMENO
JOAN AREGIO

L’EQUIP DE LA SETMANA: CF ULLDECONA
És el matagegants. Cap
dels tres primers ha pogut
guanyar al seu camp, dos
han perdut. El darrer, el
líder Cambrils. Quin va ser
el secret de guanyar al
líder? Jugar-li de tu a tu
des de l’inici, sent atrevit i
pressionant-li amb molta
intensitat. Gran desgast. I,
com no, el secret també és
diu Chimeno!.

Pulsacions de la jornada
*Molts ànims al jugador Jordi Rullo del Jesus i Maria que després del partit davant
l'Horta fou hospitalitzat per fer-li unes proves; estarà dos mesos de baixa.
*Cotaina té una cosa molt bona: sap col·locar els seus homes, va fitxar a Piñeiro que
jugava a la 3a catalana de Lleida. Només havia marcat tres gols fins ara. Diumenge va
fer-ne dos.
*Cada any el tàndem senienc Pau Cortiella i Boro fan miracles. Dos ascensos consecutius amb el Godall i en aquesta temporada es van trobar la caixa buida i amb deutes de
l'anterior directiva. Però han reforçat l'equip amb Gerard, Pol, Isaac, Kevin i Jordi Sanz.
Aquests personatges d'un euro en fan cent, ells i la resta de la directiva.
*La pregunta del milió: quan es farà un equip amb el nom de les Terres de l'Ebre?.
*L'Associació de Dirigents de l’Esport li van donar a Juanjo Rovira el trofeu com a millor
professional. Jo sempre he dit que si visqués a Estats Units seria multimilionari.
*Cap web de Catalunya té aquest rècord. Cada setmana al portal futbolebrenc es fan
53 partits en directe de la Segona divisió B G3, Tercera divisió G5, 1a catalana G2, 2a
catalana G6, 3a catalana G1 i 4a catalana G20.

1A CATALANA
Nº

*No entenc al secretari tècnic del Tortosa. No volia a cap entrenador d’aquí. Després es carrega a Sereno i contacta amb Jordi Fabregat que finalment va decidir no entrenar. Si vol l'ascens, ¿per què incorpora a David ‘Cuquet’, que té poca experiència (amb tots els meus respectes)?. Ja l'any passat, posar a
Hilario no va anar bé. ¿No seria millor que fes de director esportiu el president Don Arturo?.
*Un entrenador de 3a catalana de primera línia està de baixada. Ometo el seu nom: "no estic gaudint; igual ho deixo", em va dir. Ànim crac que tu vals molt.
*Hi ha una cançó de Georgie Dann: "mami que será lo que tiene el negro". La meva pregunta és que
té Sergio Navarro que porta tres temporades sorprenent amb el R-Bitem i ara l’Ulldecona. No sé si ho
sabrem algun dia

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

JUGADOR
Robert Cabrera
Guille Ripollés
Marc Perelló
Paco Casas
Samu Garcia
Eric Garrrido
Aitor Arasa
Cristian Guijarro
Àlex Trabalon
Hugo Pérez
Adri Soriano

P.
28
26
26
26
26
24
23
23
19
18
11

G.
7
5
2
4

3
1

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

JUGADOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Manel Llambrich
Sergi Callau
Edgar Pasto
Sergi Brull
Rullo
Pepe
Xavi Callau
Albert Faura
Froilan Marti
Robert
Àngel Balfegó

P.
30
29
26
25
24
23
21
19
18
18
16

CD LA CAVA

G.
8

11
7
1
9
1
1

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

P.
53
47
37
29
22
15
11
11
11
10
9

G.
1
5

2

1

CF BATEA

SCER L’AMETLLA
Nº

JUGADOR

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

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

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

GOLS

Nº

JUGADOR

9
9
7
6
5
5
5
5
5
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.)
Cristian (Valls)
Ferran (la Cava)
Raül (Cambrils)
Edgar (Cambrils)
Teixidó (Camarles)
Raül (Cambrils)

Dilla
Gandesa
Josué
Rapitenca
S Ruiz
Camarles
Xescu
la Sénia
Marc Prades
Roquetenc
Igors
Ametlla

P.
38
37
33
30
27
24
20
15
15
14
12

G.
3
2
9
11
1
1
2
6

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

JUGADOR

P.

24
Àlex Alegre
22
David Moya
20
Fran Corella
18
Josep Reverté
Àngel Hernández 13
11
Marc Garcia
9
Albert Alegre
9
Pau Sanchez
7
Lluc Pepiol
Adrià Sanchez 5
Ignasi Rosales 4

G.
6
2

1
7
2

1
1

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

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)
Paquito(Campredó)
Rullo (J i Maria B)
Adrià (Ascó)

GOLS
41
23
20
17
15
13
13
11
11
10
10
10
10
10
9

P.

G.

Fernando
Oriol Biarnés
Jaume Guerola
Alexis Pedraza
Albert Troyano
Adrià Miró
Pau Ripoll
Ferran Ramos
Ignacio Aroca
Jordi Garcia
Sergi Fuertes

53
38
30
22
19
17
17
16
14
14
12

2
15

1

Batea

14

2

Pinell

14

3

Flix

14

4

la Galera

13

5

Móra Nova

13

6

Corbera

12

7

Bot

12

8

Catalònia

12

9

l’Ametlla

12

10

S Jaume

11

11

S Bàrbara

11

12

Ulldecona

11

13

la Sénia

11

14

Arnes

10

15

Jesús i Maria

10

16

Vilalba

10

17

Amposta B

10

18

Camarles

10

19

Aldeana

10

20

Roquetenc

9

21

Roquetenc B

9

22

Tivenys

8

P.

G.

Nº

JUGADOR

P.

G.

Nº

JUGADOR

P.

G.

Nº

JUGADOR

P.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Agusti Fornos
Jordi Vilanova
Aleix Almestoy
Joan Aubanell
Eloi Almestoy
Miguel Adrià
Kiko
David Bes
Enric Suñé
Adrià
Alejandro Prats

66
48
46
27
21
20
19
17
15
11
10

41
8
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Pau Tomas
Tino
Paquito
Joel Rodriguez
Àlex
Josep Martí
Manu
Ramon Zaragoza
Edu Roig
Roger
Lluis Mateos

35
35
31
29
26
22
18
16
14
13
12

2
2
10
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Roger Vidal
Ahmed Abou
Lachem Oudadi
Amado Clotet
Òscar Colat
Kazu
Lluís Castelló
Oriol Saladie
Gerard Moreno
Jordi Julià
Abdhejalil

57
56
33
27
26
23
19
14
13
11
9

23
1
1
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Samu Addel
Òscar Camarero
Marc Garriga
Ismail
Edgar
Abraham
Àlex Vizcarro
Carlos Curto
Joseph Ongola
Florin Taidler
Micael Dieguez

54
40
34
22
19
18
14
14
13
12
11

3
1

3

6 PARTITS
P

EQUIP

JUGADOR

JUGADOR

2

GOLS
21
19
17
15
14
13
11
10
10
9
9
8
8
8
8

Nº

6
9

2

UE DELTEBRE

CF CORBERA

1

3A CATALANA

DARRERS

FC ASCÓ B

Nº

5
6
2
2

6 DELS CRACS:

EQUIPS MÉS EN FORMA

UE ALDEANA

UE R CAMPREDÓ

1

Parra
S Bàrbara

2A CATALANA

LA REGULARITAT DELS NOSTRES EQUIPS: AVUI SEGONA CATALANA (2) I TERCERA (1)
FC GODALL

David ‘Cuquet’
Tortosa

GOLEJADORS

Top secret

CF L’AMPOLLA

ELS TÈCNICS
DE LA JORNADA:

G.
9
3
4
1
3

2

Nº
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

P

EQUIP
Tortosa

7

la Cava

7

Camarles B

7

Alcanar

7

J i Maria B

6

Perelló

6

Deltebre

6

Gandesa

6

Rapitenca

6

Horta

6

Rem Bítem

6

Ascó B

5

Olímpic

4

Amposta

4

Catalònia B

4

Ebre Escola

3

Ampolla

3

Godall

2

Campredó

2

Xerta

1

Ginestar

1

Benissanet

0

diarimés
ebre
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Els
resultats
de la
jornada

Tercera divisió

RESULTATS
26a jornada, Tercera divisió

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

Nova derrota
Després de quatre
jornades, l’Ascó va
perdre un altre cop i
segueix compromès a la
part baixa de la taula.

IRIS SOLÀ

Una acció del partit Santfeliuenc-Ascó, de dissabte (1-0).

CLASSIFICACIÓ
G
E
16
9
14
5
14
5
12
8
11
11
11
10
11
5
11
3
10
6
10
6
9
7
9
7
8
7
9
3
7
8
6
10
6
10
6
7
6
5
4
6

J
26
26
26
26
26
26
26
26
25
26
26
26
26
26
26
26
25
26
26
26

Segona catalana

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ
Equip

P

21a jornada, Primera catalana

Equip

P
1
7
7
6
4
5
10
12
9
10
10
10
11
14
11
10
9
13
15
16

GF
47
30
47
37
38
39
39
27
30
37
37
30
30
26
24
32
31
22
21
22

GC
18
20
37
21
27
22
39
29
26
32
32
24
36
47
35
38
38
38
41
44

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

P
57
47
47
44
44
43
38
36
36
36
34
34
31
30
29
28
28
25
23
18

1-0
2-4
1-0
1-2
1-2
0-0
1-0
0-1
2-1
0-1

PRÒXIMA JORNADA
Morell-Masnou
Gavà-Palamós
Figueres-Júpiter
Cerdanyola-Terrassa
Rubí-Manlleu
Vilafranca-Santfeliuenc
Ascó-Granollers (diu 12h)
Muntanyesa-Prat
Sabadell-Peralada
S Andreu-Europa

Tercera catalana
RESULTATS

CLASSIFICACIÓ

RESULTATS

J GF GC
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J GF GC

P

CLASSIFICACIÓ

20a jornada, Segona catalana

Equip

J GF GC

RESULTATS

P

21a jornada, Tercera catalana

3-0

1. Batea

21 71 35 44

L’Ametlla-Campredó 6-1

1. Balaguer

21 31 19 41

Castelldefels-Terrassa

5-0

1. Cambrils

21 62 14 46

Gandesa-Hospitalet

2. Vilanova

21 44 22 40

Catllar-Vilanova

0-5

2. Valls

21 47 28 46

Ampolla-Catalònia

0-2

2. Ametlla

21 48 26 44

Horta-J i Maria

4-1

3. Castelldefels

21 45 26 38

Rapitenca-V Alegre

1-1

3. Tortosa

21 43 25 43

R Bítem-Alcanar

3-1

3. Roquetenc

21 46 22 41

S Bàrbara-Perelló

2-1

4. Santboià

21 43 18 38

S Ildefons-Torredemba. 4-0

4. Ulldecona

21 35 30 35

la Cava-Valls

2-3

4. S Bàrbara

21 59 42 40

la Sénia-Deltebre

1-0

Godall-Camarles

0-3

5. Aldeana

21 47 35 36

Batea-Roquetenc

3-3

Ulldecona-Cambrils

1-0

6. Corbera

21 47 36 36

Ginestar-M Nova

2-6

Riera-Canonja

2-1

7. Flix

21 41 31 35

Ascó-Corbera

3-1

Tortosa-Roda Berà

2-1

Aldeana-Vilalba

3-0

Flix-Olimpic

2-1

5. J i Maria

Vilaseca-Reddis

21 43 18 35

6. Igualada

Lleida-Viladecans

21 32 23 35

7. Suburense

0-1
3-0

Amposta-Santboià

21 35 28 35

0-1

Igualada-J i Maria

1-1

Suburense-Balaguer

1-0

21 43 35 33

7. Roda Berà

21 37 34 32

9. Riera

21 29 29 30

10. Camarles

21 37 40 29

11. R Bítem

21 31 41 25

12. R Bonavista

21 31 36 23

Viladecans-Suburense

13. Hospitalet

21 23 33 23

V Alegre-Lleida

14. Alcanar

21 39 48 23

S Ildefons-Amposta (diu 12h)

15. Torreforta

21 27 31 23

16. Ampolla

21 24 42 21

17. Canonja

21 21 35 19

18. Godall

21 16 66

9. Lleida

21 30 25 32

10. V Alegre

21 41 37 32

11. Rapitenca

21 31 31 31

Torred.-Rapitenca (dis 16.30h)

12. S Ildefons

21 44 28 29

Reddis-Santboià

13. Terrassa

21 19 27 26

14. Viladecans

21 27 46 22

PRÒXIMA JORNADA

Balaguer-Igualada

16. Amposta

6. la Cava

21 31 23 31

21 28 19 33

21 21 39 21

21 41 27 34

8. Catalònia

8. Vilaseca

15. Reddis

5. Gandesa

21 30 45 20
21 14 46

8

18. Catllar

21 17 62

3

Terrassa-Vilaseca
Vilanova-Castelldefels

Quarta Catalana
RESULTATS

J GF GC

P

1. Pinell

37

7

42

Equip

17a jornada 4a catalana

1-2 1. Sabadell
1-1 2. S Pere

Tivenys-Arnes

43

22

34

24

0-4 3. S Gabriel

28
1-1

S Jaume-Pinell

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

37
29
47
28
30

23
18
33
25
27

27

10-0

Amposta-Benissanet

27 Camarles,

32

40

P

8

50

63
69

24

46

25

4. Molins

63
55

18

11. Camarles

24
26

30

PRÒXIMA JORNADA
dissabte

19

37

16
11

13. Benissanet

17
11

54
55

8

11. Olimpic

21 40 36 28

12. J i Maria

21 36 51 28

13. la Sénia

21 35 30 27

14. Ascó

21 39 53 20

15. Horta

21 24 51 19

16. Deltebre

21 33 41 18

17. Ginestar

21 25 78

7

18. Campredó

21 26 81

6

Santpedor-S

21

Pere

GF GC

P

1. Alcanar A

128 21

48

Sabadell-Guineueta

4-0

Pardinyes-S Andreu

3-0

3. S Bàrbara

S Eugenia-PB Lloret

7-2

4. Alcanar B

6. Tortosa E

43

44

32

7. Pardinyes

42

38

30

8. Fontsanta

35

34

28

9. Guineueta

38

39

28

PRÒXIMA JORNADA

26

Tortosa Ebre-S Eugenia

Fontsanta-Molins

2-1

F Júpiter-At Prat

0-8

Porqueres-C Clar

49

43
41

21

13. S Eugenia

28

58

13

14. Santpedor

17

76

10

66

31

35

la Cava-Ginestar

9-1

33

32

Pinell-Camarles (16.30h)

15. F Júpiter

22

88

5

Arnes-la Galera (17h)

16. PB Lloret

30

92

4

62

17

36

2. Amposta

52

19

31

3. Vinaròs

33

18

31

44

24

27

5. Tortosa

40

36

2 1 Perelló-Rapitenca

1-3

6. J i Maria

27

25

2 1 Ametlla-Aldeana

0-4

7. Alcanar

34

27

20

S Jaume-Rem Bítem

0-5

Gandesa-Alcanar B

0 - 2 4. Rapitenca

5. Olimpic

57

68

27 Ulldecona-Olimpic

5-7

6. Ulldecona

52

50

25

Alcanar A-J i Maria

6-0

7. Tortosa E

51

39

24

8. Horta

43

41

24

9. Rem Bítem

27

50

15

10. J i Maria

31

70

15

11. Aldeana

35

61

14

0-3

PRÒXIMA JORNADA
Ginestar-Tortosa E

8. Catalònia

J i Maria-Gandesa

9. Roquetenc

Olimpic-Alcanar

At Prat-Porqueres

10. la Sénia

Benissanet-Xerta (16 h)

11. Canareu

9

20

9

S Bàrbara-S Jaume

12. Perelló

19

39

5

Aldeana-la Cava

13. Ametlla

11

62

2

12. Gandesa

36

65

12

R Bítem-Ulldecona

13. Ginestar

26

74

10

8 109

0

PB Lloret-Santpedor
F Júpiter-Sabadell

14. S Jaume

descansa

Amposta-Vinaròs

2-2

Tortosa-la Sénia

6-1

J. i Maria-Catalònia

3-2

Alcanar-Canareu

0-0

PRÒXIMA JORNADA
Aldeana-Alcanar
36 40 1 8
Rapitenca-Ametlla
Catalònia-Perelló
23 22 1 5 la Sénia-J i Maria
Vinaròs-Tortosa
Roquetenc-Amposta
21 62 1 0 Canareu, descansa

Alcanar-Horta

C Clar-Pardinyes
S Andreu-Fontsanta

P

5 - 2 1.Aldeana
1-3

73

13a jornada

GC

Roquetenc,
Horta-Aldeana

43 Tortosa E-S Bàrbara

23
Molins-S Gabriel

31

RESULTATS

GF

Equip

26

(dissa 12h)
11. Porqueres

CLASSIFICACIÓ

105

39
35

48

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

0-6
4-1

24

49

RESULTATS

Equip

S Gabriel-Tortosa E

62

10. C Clar

PRÒXIMA JORNADA

Veterans

CLASSIFICACIÓ

19a jornada

5. At Prat

12. S Andreu

5
2

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

16a jornada

diumenge

Bot-Amposta (16h)
12. Xerta

21 35 32 32

45

Roquetenc-SJaume(18.30h)
10. Ebre Escola

10. Vilalba

2. la Cava

3-2

Catalònia-Ebre E (18h)
9. Tivenys

GF GC

descansava

26 la Galera-Bot
25

PRÒXIMA JORNADA

RESULTATS

34
Xerta-Catalònia

3. Arnes

21 47 32 32

Femení 7 Ebre

CLASSIFICACIÓ

Ebre E-Roquetenc

2. la Galera

9. Perelló

Femení. Preferent

CLASSIFICACIÓ
Equip

21 47 34 33

R Bonavista-Torreforta 3-0

J i Maria-Catllar (diu 16.30h)

17. Torredembarra

8. M Nova

ADVOC

CATS
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‘AL FUTBOL, CADA PARTIT ÉS UNA REVENJA’

37

El pulmó del Gandesa

XX
By: Joaquin Celma

AVUI: JAUME GUMIEL, JUGADOR DEL CF GANDESA
És un dels pilars del
Gandesa: golejador,
bona persona, bromista,
sentimental,
casolà... Ha jugat en
quatre
equips:
Tortosa,
Jesús
Catalònia, Corbera i
Gandesa, on porta
cinc temporades.
Pregunta: Qui t’ha
recolzat més en el futbol?
Resposta: Els meus
pares,
Dolors
i
Antonio. El meu pare
va morir. Sempre em
va donar molt de
suport, incondicional.
El recordo molt.
La meva mare vull
recalcar que m’ha
donat molt de suport
al futbol i a la vida. És
la millor dona del món!
P: Com vas viure la
mort del teu pare?.
R: Malament. Era molt
jove i mai estàs preparat per una qüestió tan
greu com aquesta.
Recordo que quan
jugava al Catalònia,
quan van marcar un
gol, van venir a
abraçar-me a la banqueta per animar-me i
me’l van dedicar. Ho
recordo amb molt d'afecte.
P: Anem a l’actualitat.
El vostre mister, Rafel
Navarro, en ocasions
us sorprèn?.
R: Sí, una vegada va
trucar a cada mare de
cada jugador perquè
digués una frase. Ell la
va passar a l'ordinador,
la va imprimir, i ens la
va posar a la taquilla.
Va ser molt emocionant. La meua mare
em va posar "Lluita
per fer el que tu vul-

guis i ho aconseguiràs".
P: Què és una mare?
R: El més important.
P: Demana un desig a
la vida?
R: Salut i treball.
P: La passió de la vida?
R: El futbol i anar al
rovelló.
P: Has plorat alguna
vegada en un camp?
R: Quan jugava amb el
cadet del Tortosa, vam
perdre contra el Cusa
la Granja. Era un partit
molt important i teníem moltes il.lusions.
P: Ets col.leccionista
d’alguna cosa?
R: Sí, de botes de futbol. En tinc uns 14
parells. Cada vegada
que en surten unes
que m’agraden, me les
compro.
P: Per què els hòmens
no plorem més?
R: No volem que ens
vegin.
P: Els hòmens, només
parlem de futbol,
dones i cotxes?
R: No tenim res més al
cap...
P: Un vici?
R: Comprar-me botes.
P: On i quan vas
començar a jugar a
futbol?
R: Primer al futbol sala
i després a l'aleví del
Tortosa,
d’aquella
època vam quedar
José Ramón, que ara
està a l’Ascó, Joel
Martorell, que és el
nostre preparador, i
Genís Navarro. Cada
setmana ens baixava
un pare amb el cotxe.
En l'últim any de juvenil, vaig jugar quatre
partits
al
Jesús
Catalònia, i em vaig

quedar allí quatre anys
entre Preferent i 1a
Regional amb Paco
Gilabert, molt bon
entrenador i molt bona
persona. Recordo l’ascens
històric
a
Preferent. Després vaig
anar una temporada al
Corbera i més tard ja al
Gandesa, fa cinc anys.
Sóc el quart veterà de
l'equip.
P: Gaudeixes quan fas
un gol?
R: Gaudeixo més quan
li faig una passada a un
company. De totes formes, quan faig un gol li
dedico a la meua núvia
o a la meua mare. S’ho
mereixen.
P: Has tingut bons
entrenadors?
R: Tinc un gran record
de Guilermo Camarero
pare, al futbol base del

Tortosa, pel seu caràcter, s'enfadava però
tenia bon tracte, amb
humor. A Corbera,
també guardo gran
record d’Àngel Guiu,
pels mètodes que utilitzava per motivar i pel
seu humor. Persona de
bones paraules. Ens
enviava missatges al
mòbil: "Sou els millors,
demà
guanyarem".
Enric Aleixandri, li
agrada treballar molt
en els entrenaments
amb pilota, analitzava
molt bé a cada jugador
contrari, és molt motivador. I ara tinc a Rafa
Navarro, un grandíssim
entrenador. Arribarà
lluny, només té 29
anys. Prepara molt bé
els partits, és molt
seriós.
P: Tu ets molt bona

persona...
R:
Uf!.
No
et
creguis...tinc mala hòstia dins el camp...
P: Quin és el millor
jugadors am qui has
jugat?.
R: Tots els meus companys actuals ho són.
També recordo, entre
altres, a Aleix Robert,
Solla i Castillo.
P: Un company curiós?
R: Frances Subirats, del
Jesús Catalònia, que
després fou president.
Era molt espiritual,
amb rituals. Si hi havia
moltes lesions tirava
aigua salada a les porteries. Un gran company i amic, Subi.
P: Has ajudat mai a cap
company que estava
passant
un
mal
moment?
R: Marc Domènech.

By: Joaquin Celma
Volia deixar el futbol.
Quan jugàvem contra
el Cambrils vaig marcar
un gol i vaig anar a la
banqueta a dedicar-li.
És un jugador d’equip i
el necessitem.
P: Ets el més caxondo
del vestidor?
R: El que més és Pere
Martínez.
P: Un jugador presumit?
R: Abel Tarraga, es
porta ell mateix l’assecador i es posa gomina...es cuida molt el
cabell.
P: Defineix el futbol?
R: El millor esport que
s’ha creat.
P: Un defecte?
R: En tinc molts, però
al món del futbol el
més destacat és no
xutar amb la dreta...i
m’agradaria poder-ho
fer.
P: Equip?
R: Gandesa i Barça.
P: Si perds un partit 50, què fas?
R: Al futbol cada setmana hi ha una revenja. Ja penso en el proper i en guanyar-lo.
P: Qué fas després dels
partits?
R: Me'n vaig a prendre
una cervesa al bar. O
dos. No la paguem,
tenim barra lliure. És
un detall de club.
P: Un marcatge dur?
R: Al camp de la
Iberiana. Era un rival
petit, però no parava
de
dir-me
coses
‘agradables’: "te voy a
romper las piernas",
per exemple. Em bufava al coll de tant en
tant.
P: El jugador és egoista. Tu ho ets?.
R: Sempre vols millorar
sinó malament.
P: Quin ritual tens
abans d’un partit?
R: Abans d'arribar al
camp em poso vídeos
de boxa; em motiva.
P: Hi ha silencis o crits
als descansos?
R: Sempre parlem. El
capità Rojas, un pare
deportiu per tots, dóna
molts ànims.
P: Com dorms després
d’un partit?
R: Si guanyo o perdo,
és indeferent, dormo
molt malament; fins a
la una de la nit no
pego ull, del cansament i també perquè
penso molt en les juga-

des.
P: El partit més dur de
la teua vida? El que
mai oblidaràs.
R: Al camp del
Polvoritense.
Van
haver de venir els
Mossos...no pintava
bé. Vam passar-ho
malament, la veritat.
P: T’agrada l’àrbitre
Manolo Miras?
R: Depèn del dia que
l’agafes, no se li pot dir
res, tot i parlar-li amb
la màxima educació.
Un cop el porter Figo
perdia temps i Miras li
va dir que ‘amb aquesta pilota et faran quatre gols...’
P: T’han expulsat moltes vegades?
R: Al futbol base, sí. En
amateur molt poques.
He anat agafant consciència.
P: Teniu un bon president, Diego?
R: Sí, molt entregat. És
molt complidor i bona
persona. Però quan
s’enfada, sempre per
defensar-nos a nosaltres i al Gandesa, es
posa nerviós.
P: Compta’m una
anècdota?
R: Quan era infantil
em vaig lesionar i vaig
estar amb muletas i
enguixat força temps.
Quan em van traure el
guix, el metge no em
deixava jugar. Jo anava
a veure els meus companys i un em portava
les botes, un altre els
pantalons, un altre les
mitgetes i així fins vestir-me per jugar. I la
meva mare no sabia
que jugava. Al diari
posava que havia marcat i jo li deia que s'havien equivocat...de fet,
fins al cap de molt de
temps, no se’n va
enterar de que jo jugava quan encara no
podia, un fet que ara
no pot passar en partits federats.

PROPER:

FRAN REOLID
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LES VINYES DEL CONVENT CB CANTAIRES TORTOSA (70-69), A LA PISTA DEL LÍDER

Esgarrapant la gesta
En la visita a la ciutat de
Badalona, enfront al líder a la
competició i l’equip més en
forma de la Lliga, es va disputar un partit on les regnes
les va prendre l’equip local,
amb un encert descomunal
en els seus llançaments de
tres punts. El primer quart
acabava en empat a 21. El
segon va ser per l’equip de
casa amb 20/16 i el tercer
amb un 17/14. Però l’equip
de Les Vinyes del Convent
C.B Cantaires Tortosa no
donava el partit per perdut i
va lluitar fins al final remuntant un -13, millorant en les
seves prestacions defensives i
en encerts ofensius. L’últim
quart el va guanyar l’equip
roig per 12/18, i van haver-hi
tres possessions per a empatar o fins i tot guanyar l’encontre.

Els detalls en bàsquet es
paguen cars, com cara es va
vendre la victòria del A.E
Badalonès. Només pot
haver-hi orgull del treball de
tot el grup enfront un rival
complet. L’aportació de la
plantilla va ser: Sandy Jr 19,
King 18, Riverol 14,
Archimede 12, Novovic 4,
Valldepérez , Fortuño ,
Galera , Domènech i Pitarch.
Ara, cal la ment posada en el
C.B La Palma A el proper
diumenge a las 19 h en
Ferreries.
Altres resultats:.
Sots 25 CB Tarragona 45-57
Also Casals Inst. Cantaires
Sots 25 Also Casals Inst.
Cantaires 76-38 CB Salou
Sots21; Junior Masc.: CB
Cantaires Tortosa 68-90 CB
Sant Nicolau; Preinf. Masc.:
CB Morell 52 - 64 CB

DIVENDRES 26
DE FEBRER
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9 I 10 D’ABRIL

La Trencacims Paüls, enguany, dos dies

Cantaires Tortosa; Cadet
Masc.: CB Cantaires Tortosa
32- 54 CB Calafell; Cadet
Masc.: CB Cantaires Tortosa
81- 27 CB Calafell. Preinf.
Masc.: CB Morell 52 - 64 CB
Cantaires Tortosa

Amb el 2016 arriba la quarta edició de la
Trencacims Paüls i, com cada any, us volem informar de tots els detalls de la competició. Es disputarà durant dos dies, el 9 i 10 d’abril, a diferència
de l’anterior edició que només hi havia un dia de
competició.El dissabte dia 9 serà el torn de la
Ultramarató, 50 quilòmetres amb més de 4000
metres de desnivell positiu. Un recorregut d’infart,
tant per la dificultat com per la bellesa del paisatge que hi ha a cada petjada, ja que s’enmarca al
vell mig del Parc Natural dels Ports. Diumenge dia
10 es donarà el tret de sortida a la Mitja Marató
de 23 quilòmetres i 1932 metres de desnivell positiu. I és en aquesta modalitat on hi ha un altra de les grans novetats d’enguany. La Mitja Marató formarà part del calendari de la Lliga Catalana de Curses de Muntanya, una competició que compta amb
algunes de les curses de muntanya de més qualitat i representatives de Catalunya, en un únic calendari. Diumenge també serà el torn de la marxa amb un recorregut de 13 quilòmetres.
Des que va néixer la Trencacims no ha parat de créixer i la quarta edició esdevindrà sens dubte un
punt d’inflexió. Dos dies per oferir el millor als corredors, per dedicar tot el treball i esforç necessari i
que res falli. Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer a través de la pàgina web de la cursa
Foto: Joel Adell
www.trencacims.com

C VOLEI ROQUETES

Gran èxit de la II Trobada Interescolar d'Handbol
Diumenge s'ha celebrat a la pista anexa del Pavelló
Municipal d’Amposta la II Trobada Interescolar en
categories benjamí i aleví, entre els col.legis Consol
Ferré, Miquel Granell i Soriano Montagut
d'Amposta i els col.legis Horta Vella i Carles III de
Sant Carles de la Rapita, així com també el
C.H.Amposta.
Una Festa de l’handbol de la comarca del Montsià,
amb gran nombre de participants.

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA BAIX EBRE, DE TORTOSA

En marxa el 42è campionat de
futbol sala, 2015-2016

Després que el passat dia 20 va finalitzar la 34 edició de la Copa
de Futbol Sala en la que el guanyador va ser l’equip del Toscà,
tercera vegada que aconsegueix aquest títol, el proper dia 27, s’iniciarà la 42ª edició del Campionat organitzat per l’Associació
Esportiva de Futbol Sala “Baix Ebre” de Tortosa.
La novetat, però, d’aquesta temporada és que l’esmentat campionat serà comarcal per primera vegada. Hi participen dos
equips de Camarles, un de Paüls, un dels Reguers i un de Tortosa.
Això ha fet que l’organització, juntament amb els equips, ha decidit que cada equip d’aquests, quan per calendari els toqui jugar
a casa, ho faran a la seva pista. Així, Camarles, Paüls i Reguers,
tindran futbol sala els dissabtes per la tarda.
Sense dubte, una iniciativa que, apart de ser una novetat, permetrà un impuls diferent al que era fins ara l’esport del Futbol
Sala a Tortosa.

Va haver-hi de tot
El sènior masculí, es va desplaçar al camp del Llars Mundet. 1-3 amb parcials (16-25, 25-23, 21-25
i 23-25). El sènior femení, es va desplaçar al camp de la Vall d'Hebron. 3-0 amb parcials (25-18, 256 i 25-16). El juvenil i cadet femení, es van desplaçar al camp del Vilafranca. Van guanyar els dos
encontres. El juvenil es va imposar per 1-3 amb parcials (25-21, 20-25, 24-26 i 15-25) i les cadets
van guanyar per 0-3 amb parcials (14-25, 16-25 i 14-25).
Per altra banda, el juvenil i cadet masculí, es van desplaçar al camp del Sant Martí. Aquests van perdre els dos partits per 3-0. El juvenil en parcials (25-12, 25-20 i 25-22) i el cadet (25-10, 25-15 i 2515).

EN UN MINUT

HANDBOL

Centre d’Esports Tortosa
Infantil Masculí: H. Gavà 29 (15) - C.E. Tortosa 24 (11). En aquesta jornada els jugadors de l’equip tortosí no van poder aconseguir un bon resultat. Infantil Femení: OAR Gràcia Sabadell 22
(11) - C.E. Tortosa 12 (7). Finalment va arribar el partit de l'OAR Gràcia de Sabadell, partit important per a la zona alta de la classificació, les baixes i el baix encert ofensiu, a més de la fortalesa de
l’equip del Vallès van ser claus en la victòria. Cadet Masculí: C.E. Tortosa 29 - C.H. Vilanova
Hipersimply 17. Cadet Femení: C.E. Tortosa 23 (11) - C.H. Ribes 24 (12). Al partit, van sobrar els
darrers 5 minuts de cada part.
Sènior Femení. C.H. Canovelles Groc 28 (18) - C.E. Tortosa 22 (11). Després del punt aconseguit la jornada anterior, les grans del CE Tortosa no poden treure res positiu de Canovelles.
Ja des de l'inici les locals, terceres classificades, van fer palesa la seva superioritat amb un parcial de
5 gols. Tot i això, les tortosines van estar lluitant per no perdre la cara al partit amb un resultat a la
mitja part de 18-11. A la represa les ebrenques van aconseguir situar-se a només tres gols però no
va ser suficient. Malgrat tot, les visitants van exhibir una molt bona actitud que les pot esperonar
de cara a les pròximes jornades. Sènior Masculí “B”. Tarragona H.C. 20 (8) - C.E. Tortosa 25 (12).
Jornada de derbi dels tortosins que visitaven el camp del Tarragona, minvats per les baixes però
que no van impedir sumar una victòria treballada en un partit dur, amb criteri arbitral desigual.
Sènior Masculí “A”. C.E. Tortosa 30 (13) - C.E.H. BCN Sants UBAE 32 (17). Mal partit i decebedora derrota del Sènior Masculí A en un duel entre el C.E. Tortosa (2N classificat) i el C.E.H BCN
Sants (7è) molt igualat i disputat fins al final, on el Sants es va endur la victòria per petits detalls.

TAEKWONDO. 17 ANYS

Històric bronze de Genís
Gisbert
Genís Gisbert, del TKW Alfaro d’Amposta, va
fer bronze en el campionat d’Espanya sènior
absolut, amb només 17 anys. Una fita històrica
per ell, pel club i per l’esport ebrenc.

Més
notícies
*LA SALA AMPOSTA
d’Esgrima
guanyar
l’Estatal júnior en superar
a l’Alcobendas en la competició disputada al
Escorial.
*TORNA
LA
COMPETICIÓ D'HANDBOL A LA DIVISIO
D'HONOR PLATA FEMENINA (Grup C) ja que es
disputarà la jornada 17
després de 2 setmanes de
descans, per motiu de la
Competició de la Copa de
la Reina. L’Amposta buscarà refer-se de la derrota
contra el líder Castelló,
demà dissabte a la pista
de La Roca del Valles per
jugar contra FELMAR BM
LA ROCA (20 h).
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Galtes de porc amb carxofes

PROPIETATS DE LA CARXOFA
La carxofa (Cynara scolymus) és una hortalissa de flor pertanyent a la família de les Asteràcies molt
apreciada pels seus efectes beneficiosos sobre la salut. Consumida i molt valorada des dels temps
dels egipcis, també la descrigueren a la mitologia com a objecte de gran bellesa.
És una verdura d’hivern de la qual ens mengem la part carnosa del capoll floral, quan encara no s’han
desenvolupat completament les flors. A principis de la primavera encara la podem trobar.
Composta principalment per aigua, conté pocs hidrats de carboni i presenta alt contingut en fibra, de
fet, es tracta de la verdura més rica en fibra i la que consumim és principalment fibra soluble. El contingut en proteïnes és d’una quantitat mitja en comparació a la resta de verdures.
Pel que fa a les vitamines, és una bona font de vitamina B1 i conté també vitamina B2, B3, B6, A i E.
Les vitamines del grup B són necessàries per al bon funcionament de les vies metabòliques a través
de les quals obtenim energia. Les vitamines A i E, juntes, ens proporcionen un potent efecte antioxidant. Ens aporta minerals com potassi, magnesi, fòsfor i calci.

INGREDIENTS:
• 5 galtes de porc
• 5/6 carxofes
• 2 pastanagues
• 1 ceba gran
• 2 alls
• oli, sal, pebre
• 1 tomàquet natural
• 1 got de vi ranci
• 2 gots de vi negre
• farigola i romaní.
• 1l de brou

oli posem a coure els cors de les carxofes tallats en quatre
parts i els alls. Ho deixem coure a foc molt lent i remenant
sovint.

• Mentre es couen les carxofes, triturem la ceba i la pastanaga amb el vi ranci i el tomàquet i ho aboquem a les carxofes perquè s'acabi de sofregir tot plegat durant una bona
estona.

PREPARACIÓ:
• En primer lloc cal marcar les galtes amb oli ben calent. Volta i volta i reservar.
• En el mateix oli sofregim la ceba i la pastanaga tallada en
juliana. Quan la tenim ben feta, la separem i amb el mateix

• Amb el sofregit ben cuit, salpebrem les galtes i les afegim
amb cura per a no trencar les carxofes i tot seguit aboquem
el vi i el "brou" que hem deixat a punt. Sacsegem amb
compte i afegim les branques de farigola i romaní. Afluixem
el foc, tapem la cassola i deixem xup-xupejar durant 60'/90'
girant les galtes cada 15'. Anem tastant per a rectificar de sal
i pebre
Bon profit!

Maridatge
Vi Negre Jove temperatura: 14º-16º
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20/3 al 19/4

Balança
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TERRES DE L’EBRE

22/9 al 22/10

TEMPERATURES
Són moltes les coses que us poden passar
aquest dies, ho tindreu molt bé per anar a lligar, tindreu iniciativa i força i les coses de la
feina us sortiran molt bé.

Les coses un pinten bé en el camp dels
diners, sembla que tens ganes de quedar-se
a casa vostra i de no marxar, però no malbarateu els estalvis sense motiu.

Taure

Escorpí

20/4 al 19/5

22/10 al 21/11

Màxima

Mínima

17º

9°

MATÍ

PASSATEMPS

ENTRE MIG I MOLT ENNUVOLAT

El vostre instint de responsabilitat serà gran i formarà part del vostre tarannà. Us sentireu molt
més a gust si feu les coses ben fetes i sense
cap embolic pel mig.

Heu d’anar molt amb compte en el tema dels
amors, ja que al llarg d’aquest dies tot seran
discussions i malentesos que us poden portar
a tenir algun desengany.

Bessons

Sagitari

20/5 al 21/6

21/11 al 21/12

Esteu una mica nerviosos, cosa que us pot fer
estar inquiets i una mica esverats, és qüestió de relaxar-vos tant com pugueu i respirar a
fons.

Si us heu proposat fer un canvi de feina és
millor que us ho traieu del cap si més no fins
d’aquí a uns dies, ja que la cosa en tema de
canvis no pinta massa bé.

Cranc

Capricorn

22/6 al 21/7

21/12 al 19/01

Aneu amb compte en l’aspecte de família, ja
que és molt propens que hi hagi discussions
i malentesos que provoquin un malestar
general dins de casa.

En el camp de la parella serà on haureu de
vigilar més, ja que serà fàcil que hi hagi
tendències a tallar la relació si és que en
teniu; si no, tot això que us estalviareu.

Lleó

Aquari

22/7 al 22/8

20/1 al 18/2

Seran dies de molts contactes i de parlar
amb molta gent, fins i tot, podreu ampliar el
vostre cercle d’amistats amb persones molt
interessants i alegres.

Tindreu molts moviments en tema de feina, la
veritat és que us sentireu molt segurs i forts
a l’hora de prendre decisions difícils, i és que
tindreu les idees molt clares.

Verge

Peixos

23/8 al 21/9

19/2 al 20/3

Tot sembla anar una mica lent, però és
important que no perdeu la paciència perquè
tard o d’hora s’anirà posant tot a lloc i us
anirà tot bé.

Ho teniu força bé tant en salut com en feina.
Haureu de tenir en compte l’afonia, que serà el
punt més dèbil que tindreu, i és fàcil que us quedeu sense veu.

TARDA

ENTRE MIG I MOLT ENNUVOLAT

Estat del cel
Fins a primera hora del matí hi haurà núvols baixos que deixaran el cel entre mig
i molt ennuvolat a la meitat nord del litoral i prelitoral. A la resta del territori,
estarà poc o mig ennuvolat amb la circulació de núvols alts i mitjans. A partir de
llavors, la nuvolositat augmentarà en general d'oest a est alhora que creixeran
nuvolades a punts de muntanya i el cel quedarà entre molt ennuvolat i cobert a
partir de primera hora de la tarda.
Precipitacions
Fins a migdia s'esperen plugims febles i dispersos al sud de la Costa Brava i nord
del litoral central. A partir de llavors, s'esperen precipitacions al vessant sud del
Pirineu Occidental i de forma més aïllada a altres punts del prelitoral i de la resta
del Pirineu i Prepirineu. A partir del vespre, també arribaran precipitacions a altres
punts de la meitat oest i al final del dia en són probables de més aïllades a la resta
del país. La cota de neu se situarà entorn dels 1200 metres en general i baixarà als
1000 metres al Pirineu i al Prepirineu al final del dia. Les precipitacions seran d'intensitat feble o localment moderada, i acumularan quantitats de precipitació minses o localment poc abundants.
Temperatures
La temperatura baixarà entre lleugerament i moderadament, tant mínima com
màxima, si bé al sud de la Costa Brava i al nord del litoral central la temperatura
mínima serà semblant o lleugerament més alta. La temperatura mínima es mourà
entre els -5 i 0 ºC al Pirineu, entre els -2 i 3 ºC al Prepirineu, a la depressió Central
i al prelitoral nord, entre els 1 i 6 ºC a la resta del prelitoral i entre els 5 i 10 ºC al
litoral. La temperatura màxima oscil·larà entre els 6 i 11 ºC al Pirineu, entre els 8 i
13 ºC al Prepirineu, entre els 10 i 15 ºC a la depressió Central i entre els 12 i 17 ºC
a la resta.
Visibilitat
Fins a migdia serà entre bona i regular en general. A partir de llavors, empitjorarà
fins a quedar regular en general o puntualment dolenta. Hi haurà nombrosos de
bancs de boira i boirina als vessants de les muntanyes.
Vent
De matinada, el vent serà fluix i de direcció variable en general, si bé als dos
extrems del país bufarà el vent moderat de components nord i oest, amb tramuntana a l'Empordà i mestral a les terres de l'Ebre. Al llarg del matí, s'imposarà el vent
entre fluix i moderat, de component oest a component sud, a partir de migdia es
reforçarà amb cops forts al litoral i a cotes elevades.
Font.
Font. Servei
Servei Meteorològic
Meteorològic de
de Catalunya
Catalunya

T E LÈ F O N S D’IN T E RÈ S : E mer gè nci es · M o s s os d’ E s quadr a · Bomber s · U r gènci es (Ambul ànc i es )
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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

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

diarimés
ebre

23

diarimés
ebre

L’ENTREVISTA

24

www.mesebre.cat

DIVENDRES 26
DE FEBRER
DE 2016

22H A CANAL TERRES DE L’EBRE

Més Personal: Margaret i Ivan
EL

SUSHI EBRENC

ACTUALITAT
Aquesta nit, a les 22h, a Més
Personal, degustació de sushi
ebrenc...
La Margaret i l’Ivan: dos germans
de Deltebre.
Ivan té un negoci d'electricitat,
fontanera i climatització, i la
Margaret ve del món de les teràpies naturals, concretament de la
medicina tradicional xinesa.
Un bon dia van decidir posar en
marxa un negoci ben diferent al
nostre territori, però basat en un
producte, que a la nostra terra,
n'és clau.... L'arròs!
Tot va començar l'any 2012 quan
van posar en marxa un innovador
negoci a les nostres terres: la
venda de sushi per emportar...

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

