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Duraran fins el dia 4 de desembre

El proper diumenge, a la localitat de la Ribera d’Ebre

Recreació històrica a Flix
Per recordar que la matinada del 16 de novembre de 1938,
Flix va ser l’escenari de la retirada de les darreres forces de
l’exèrcit republicà que havien lluitat a la Batalla de l’Ebre i, a la
vegada, homenatjar a les víctimes de la guerra civil espanyola, el proper diumenge se celebrarà al municipi riberenc la tercera recreació històrica del final de la Batalla.
P24
Avui és notícia

La clementina, protagonista
13 restaurants d'Alcanar, les Cases i Alcanar Platja, oferiran propostes culinàries, artesanals i innovadores pel peculiar sabor dels
cítrics. Les jornades Gastronòmiques combinen dos tradicions
canareues: la clementina i la gastronomia.
P12 i 13

Tortosa
L’aturada de les obres
del Pont de l’Estat
motiu de polèmica a
la capital del Baix
P3
Ebre.

La Ràpita
Ahir es van conèixer
les empreses que
van
rebre
els
guardons als Premis
P3
Cambra.

Amposta
La Fira de Mostres
serà del 3 al 6 de
desembre, mantenint
la gratuïta d’entrada
P5
al certamen.
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L'escàndol Gürtel: 9 anys, 5 morts i...

Tot va començar el 2007 quan Baltasar Garzón, jutge de l'Audiència Nacional (un dels més alts tribunals d'Espanya), inicia una investigació sobre una presumpta xarxa
de corrupció, directament vinculat al Partit Popular (PP). El cas involucra diverses comunitats autònomes i molts polítics. Un cas que sorprèn per la seua relació amb accidents i morts sobtades. La mort per infart de miocardi de Rita Barberá és l'última de llarga llista relacionada amb la trama Gürtel i el finançament del Partit Popular.
L'exalcaldessa de València va morir abans de comparèixer davant del Tribunal Suprem. Al mes de març, moria Leopoldo Gómez, arquitecte de Pozuelo d'Alarcón (un
dels municipis més rics d'Espanya). L'estranya mort d'Isidro Cuberos, imprescindible per aclarir Gürtel-Andalusia, gran amic de Javier Arenas, que va morir en caure a
un barranc amb la moto. Al gener del 2015 va aparèixer el cadàver d'una altra persona imputada, Maria del Mar Rodríguez Alonso (esposa del senador del PP Tomás
Burgos Beteta), en un hotel de Bilbao, la causa: suïcidi. Finalment les «caigudes» d'Álvaro Lapuerta, que quasi li costen la vida, i el fet de rebre amenaces telefòniques
prevenint-lo de possibles conseqüències al seu entorn familiar fan que Gürtel, superi la ficció.

CONSELL COMARCAL BAIX EBRE

Congrés de Dones

Més d'un centenar de dones d'una vintena d'associacions de la
comarca han participat en el I Congrés de Dones del Baix Ebre, organitzat pel Consell Comarcal del Baix Ebre i que s'ha centrat en el paper
de la dona de la comarca en el món laboral dels segles XIX i XX.
Històries amb noms i cognoms de dones treballadores d'oficis molts
dels quals ja desapareguts, explicades per les representants de cadascuna de les associacions participants, han emocionat la sala de l’Hotel
Corona i han donat com a fruit 'Més enllà del silenci. Oficis i dones
rellevants del Baix Ebre', una exposició que s'ha presentat en el congrés i que es podrà visitar a la seu del Consell Comarcal del 22 de
novembre al 15 de gener.

Atzavara Jove guanya el premi
Projecte Jove 2016

Atzavara Jove, un projecte presentat per l'Associació AtzavaraArrels de Tortosa que fomenta la interculturalitat, la cohesió social i
l'acció comunitària entre els joves nouvinguts i fills de la immigració, ha obtingut el XIII Premi Projecte Jove concedit pel Consell
Comarcal del Baix Ebre. El jurat considera que el treball formatiu i
d'integració que es desenvolupa des de l'espai Atzavara Jove
mereix enguany aquest guardó, premiat amb 1.000 euros que es
destinaran a finançar el projecte. En aquesta edició s'ha atorgat
també un accèssit de 200 euros al projecte titulat 'Transforma't.
Teatre social i teatre fòrum per a joves i adolescents' presentat per
l'Associació Los Lliris de Deltebre.

ACTUALITAT

Es reactiven les obres
d'actualització del Pla Hidrològic
El Ministeri d'Agricultura i
Pesca, Alimentació i Medi
Ambient ha obert el concurs de contractació de serveis per als treballs de
seguiment
del
Pla
Hidrològic de la Conca de
l'Ebre, d'actualització del
seu pla especial de sequeres
i de l'inici de la revisió del
Pla Hidrològic per al cicle 2021-2027, segons detalla avui el Butlletí
Oficial de l'Estat. Tal com informa ebredigital.cat, el pressupost
base de licitació supera els 560.000 euros, i el termini d'execució és
de 30 mesos. Les empreses interessades disposen de termini fins al
19 de gener de 2017 per presentar les seves ofertes tècniques i
econòmiques. Aquest contracte s'estendrà fins a l'any 2019, abastant la primera fase d'un procés que ha de culminar a finals del
2021 amb l'aprovació del Pla Hidrològic de l'Ebre per al tercer cicle
(2021-2027). L'objectiu se centra que aquest futur pla suposi un
nou salt de qualitat dins de la millora contínua del procés de planificació hidrològica que estableix la Directiva Marc de l'Aigua. Però
la Plataforma en Defensa de l'Ebre ha mostrat la seua preocupació;
ja que tot i l'obertura del concurs per aquest cicle 2021-2027, el
Govern Espanyol encara no ha donat resposta a Europa arran l'informe realitzat per la Comissió de Peticions el Parlament Europeu.
Aquest exigia canvis substancials en el Pla Hidrològic Nacional que
es va aprovar el 2015 i que no seguia les directives que marcava la
normativa Europea.

diari

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

15.000 exemplars

MÉS EBRE
Direcció:
Isabel Carrasco
Direcció de continguts i redacció:
Michel Viñas
Premsa:
Maria Parra
Disseny i maquetació
Jesús Ruiz
Versió ‘on line’:
Dani Mayandia
COL·LABORADORS

Presentació de la V edició de
TALENTA Jove
L’Associació de Dones
Empresaries, Directives i
Emprenedores de Terres
de l’Ebre (ADEDE) presenta avui la V edició del
programa
TALENTA
Jove dirigit a diferents
instituts de les Terres de
l'Ebre amb l'objectiu
motivar els joves per
l'emprenedoria. Els instituts participants en
aquesta edició seran de
Tortosa, Deltebre, la
Ràpita
i
Amposta.
TALENTA pretén ser una
eina per adquirir la cultura de l'emprenedoria
com una normalitat i no
pas com una heroïcitat
que només podem fer
uns quants o unes quantes priviligiades.
A través d'aquest programa, ADEDE vol promoure l'activitat al
territori, posant l'enfoc en les aules, els espais on els joves puguin
sentir-se suficientment empoderats per apreciar tant la riquesa del
territori a nivell humà com natural.

Edward Carter
Sergi Queral
Joaquin Celma
Rosa Vandellós Lleixà
EbreDrone
Ana Balart
Repoart
Salva Balart
Publicitat:
publicitat@mesebre.cat
610 20 33 25
Administració:
Susana Maria
distribució@mesebre.cat
Impressió
Imprintsa
Mitjans Grup Més Ebre:
Canal terres de L’Ebre
(Canal 34 TDT)
C/ Cervantes, 13
43500 - Tortosa (TARRAGONA)
Tel.: 877 180 170
www.mesebre.cat
L’opinió del diari queda reflectida
exclusivament a través de l’editorial. Els articles de la secció d’opinió expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa seus
necessàriament.
ELS ARTICLES ANÒNIMS NO
SERAN PUBLICATS A MÉS EBRE

DIVENDRES 25
DE NOVEMBRE
DE 2016

TERRES DE L’EBRE

www.mesebre.cat

Les obres del Pont de l’Estat de
Tortosa, centre de la polèmica
Els Veïns i l’oposició reclamen la reobertura del transit mentre no es resolguin les discrepàncies amb l’empresa
La
Federació
d'Associacions de Veïns de
Tortosa ha reclamat al
consistori que posi punt i
final a la situació de paràlisi de les obres del pont de
l'Estat i que es "reobri al
trànsit" mentre no es resolen les discrepàncies entre
l'Ajuntament i la Unió
Temporal
d'Empreses
(UTE) que té la reforma
adjudicada. Els veïns
demanen que el consistori
actuï amb contundència, si
cal, emprenent accions
judicials contra la constructora. Per altra banda,
els veïns han avisat que, si
al mes de gener no s'ha
presentat el Pla de
Mobilitat de l'Hospital
Verge de la Cinta de
Tortosa, es mobilitzaran
juntament amb els treballadors del centre hospitalari. La federació també ha

alertat que els terrenys on
la Generalitat preveia
construir el futur Hospital
de les Terres de l'Ebre han
estat posats a la venda per
una immobiliària vinculada
al Banc de Santander.
Per la seua part, l'oposició
carrega contra ERC, soci
de govern de CiU, i li
demana que surti a donar
explicacions sobre l'aturada de les obres.
Movem Tortosa també
reclama l'obertura "immediata" del pont de l'Estat
de Tortosa. I el portaveu
del PSC de Tortosa, Enric
Roig, exigeix responsabilitats pel fracàs de les obres
del pont i que es reobri el
trànsit.
Aclariments
L'alcalde, Ferran Bel, ha
volgut sortir al pas de les
declaracions sobre l'aturada de les obres del pont de

l'Estat, aproximadament
des de fa un mes. Segons
l’ACN, Bel ha assegurat
que s'està treballant
"intensament" per resoldre una situació "sobrevinguda" no imputable a
l'Ajuntament, i ha apuntat
que l'acord amb la UTE
responsable de les obres és
proper. "És qüestió d'hores o pocs dies", ha assegurat. Serà llavors, quan hi
hagi un acord per desencallar l'aturada de les
obres, quan el mateix Bel
compareixerà públicament
per donar detalls de què
ha passat, quina solució
s'adopta, com es materialitza i si suposarà o no un
retard en el termini de
finalització de l'obra. "És
una situació complexa des
del punt de vista jurídic,
econòmic i tècnic, i la solució també és complexa",

Premis Cambra
Ahir es van lliurar els guardons, a la Ràpita
Nou empreses ebrenques van rebre ahir dijous els Premis Cambra en l’acte d’entrega dels guardons que va tenir lloc al Pavelló Firal de la Ràpita. Els premis, organitzats per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa, van
comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Ràpita. EMPRESES PREMIADES: Millor Estratègia i Iniciativa: PAVO Y DERIVADOS SA (PADESA) i FRUTOS
Y PIENSOS INMACULADA SA (FRUPINSA). Responsabilitat Social i
Emprenedoria: LABOREM DERTUSA SL. Innovació: FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS SLU i FERTILIZANTES GOMBAU SL. Internacionalitzacio: F. FAIGES SL I
GATON AFRICA LIMITED. Emprenedoria: SERVEIS AGRARIS MAIVA SL i ROYO
FRUITS SL. RECONEIXEMENTS: CONFRARIA PESCADORS DE SANT CARLES
DE LA RÀPITA (VERGE DEL CARME) i CONSELL COMARCAL RIBERA D'EBRE
(POBLES VIUS DE RIBERA D'EBRE). Des de la Cambra es va homenatjar al que
fou durant nou anys president, José Luís Mora, que va rebre en mans del president de La Camara d’Espanya, José Luis Bonet, la medalla d’or al Mèrit de la
Cambra Oficial de Comerç de Tortosa. A la imatge, els guardonats ahir.
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Més notícies
*LA UGT DE L’EBRE celebra avui el seu 9è congrés.
Wifredo Miró serà rellevat
a la secretaria general dins
de la reestructuració del
sindicat, sent una decisió
pròpia “és el moment de
fer un pas al costat”. El
relleu serà Valentí Marin.
* LA DIPUTACIÓ aprovarà
avui uns comptes de 149,3
M€, dels quals 35 M€ es
destinaran directament als
pobles i ciutats a través del
Pla d'Acció Municipal.

ha argumentat. Si ara
donem certes explicacions
segurament dificultarem la
resolució". “Encara que
algú hagi volgut fer tota la
demagògia i més, no és
una causa imputable a
l'Ajuntament", ha afegit.
L'alcalde s'ha mostrat
també comprensiu amb la
preocupació i indignació
de veïns i comerciants. I ha

manifestat que, tot i que
no és l'opció que voldria,
no es descarta que en funció de la solució que s'adopti es reobri el pont a la
circulació temporalment.

L’alcalde ha aclarit
que “l’acord amb
l’empresa és
proper”

*EL CAMPUS TERRES DE
L’EBRE, el centre associat
de la Universitat Nacional
d’Educació a Distància i la
seu territorial de la
Universitat Oberta de
Catalunya, es van unir en
un homenatge al lingüista
tortosí, Joan Beltran.
*EL PINTOR TORTOSÍ
FRANCESC TODÓ, una de
les figures més destacades
de l'avantguarda figurativa
de postguerra, ha mort
aquest diumenge, als 93
anys.
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L'Ajuntament de Tortosa aprova el
pressupost 2017
PSC, Movem Tortosa i la CUP, en contra
El pressupost de l'Ajuntament de Tortosa va aprovar, en un Ple extraordinari, amb els vots a favor de
les dues formacions al govern, CiU i ERC, més el PP,
i els vots contraris de Movem, PSC i CUP-Ae. El
regidor d'Hisenda, Marià Martínez (a la imatge),
fou l'encarregat de desgranar el detall d'un pressupost en el qual destaca el punt d'inflexió en les
inversions, un nou esforç en la reducció de l'endeutament, menys pressió fiscal i l'objectiu de continuar prestant uns serveis públics de qualitat, amb el
manteniment de l'aposta per la promoció i pel
manteniment i millora del suport als col·lectius més
desafavorits. El pressupost general (despeses consolidat) és de 69.337.791 euros, amb una variació
del 4,22% respecte 2016. El pressupost suma
35.105.414 euros, amb un increment del 8,77%.
En contra
El portaveu de Movem Tortosa, Jordi Jordan, va argumentar el seu rebuig per la forma
"unilateral" en què s'han elaborat "per part d'Esquerra Republicana i CiU", perquè "són
insuficients des del punt de vista social i per la lluita contra l'atur" i en darrer lloc va argumentar aquest vot en contra "perquè divergim del model de diferents actuacions i inversions que es proposen". D'altra banda, el portaveu del PSC, Enric Roig va apuntar que
"és un pressupost que perpetua i continua aquesta mala gestió i que no respon, al nostre entendre, a les necessitats de Tortosa". "No veiem ni una mesura destinada a polítiques d'ocupació, de rellevància", va afegir. La CUP Tortosa també va votar en contra,
ja que segons el seu portaveu, Xavier Rodríguez, "els pressupostos reflecteixen quines
prioritats té un equip de govern i nosaltres creiem que primer hem de garantir que una
família tingui un plat a taula, una casa digna i fins i tot, un treball digne". Respecte a les
crítiques, l'alcalde, Ferran Bel, va demanar a l'oposició concreció i propostes "constructives". "El que es reclama hem de saber en quin import i d'on sortirà perquè si només
pensem a gastar, tenim un problema", va reblar Bel.

www.mesebre.cat

Esmorzar saludable a
l’escola la Mercè
Organitzat pel Departament d’Ensenyament

La directora territorial d’Ensenyament, Manolita Cid, i el
director territorial de Salut, Ismael Piñas, juntament
amb la regidora d’Ensenyament de Tortosa, Anna
Algueró, i la directora del centre, Rosa M. Curto, han
participat aquest dimecres amb els més de 200 alumnes
de l’Escola La Mercè de Tortosa en la campanya
“Esmorzars saludables”. L’objectiu principal de la campanya és inculcar en l’alumnat d’aquests centres amb
necessitats educatives especials la necessitat d’adoptar
hàbits de menjar saludables. Alhora aquest projecte
també implica la integració de a l’alumnat del Cicle
Formatiu de Cuina del CEE Sant Jordi, de l’EMD Jesús,
que participa activament, ja que són els encarregats de
servir els esmorzars de fruita fresca i galetes, que elaboren ells mateixos al centre educatiu. La campanya, neix
arran de la recaptació econòmica de l’Esmorzar solidari
que es programa dins les Jornades d’Adolescència.

La Fira Internacional d'Aus de Raça de les Terres de l'Ebre
Entre el 2 i el 6 de desembre, al Pavelló Firal de Tortosa
El regidor de Fires de l'Ajuntament de Tortosa, Emili Lehmann, acompanyat per Sergi Piñol, en representació de l'entitat organitzadora,
l'Associació de Criadors d'Aus de Raça de les Terres de l'Ebre, han presentat la quarta edició d'aquesta mostra anual que es celebra al Pavelló Firal
per aquestes dates, enguany entre el 2 i el 6 de desembre.
La Fira Internacional d'Aus de Raça de les Terres de l'Ebre acollirà novament més de 2.000 aus a concurs, més de 1.000 a la venda, i també moltes activitats pels més menuts, com la visita a la granja on podran donar
de menjar als conills i aprendre a munyir una cabra.
El preu de l'entrada és de 3 euros, i gratuïta pels menors de 6 anys.
Aquesta fira compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de
Tortosa/FiraTortosa, i del Consell Comarcal de Baix Ebre.

Servei d’urgències de la Clínica TE
“El més ben valorat de Camp de TGN i Terres de l’Ebre i el 5è de Catalunya”
El servei d'urgències hospitalàries de la Clínica
Terres de l'Ebre (CTE), de
la qual és titular
l'Ajuntament de Tortosa,
és el més ben valorat pels
seus usuaris en relació al
conjunt de centres sanitaris del Camp de
Tarragona i les Terres de
l'Ebre, i ocupa el 5è lloc
en el rànquing de
Catalunya, d'acord amb l'última enquesta realitzada pel Servei Català de la Salut
(CatSalut) per conèixer la satisfacció dels usuaris de l'atenció urgent hospitalària en els
56 centres sanitaris que presten servei als assegurats del CatSalut.

Els darrers ajustaments horaris
a l'R16 i l'R15 aconsegueixen
incrementar la puntualitat
Fins el 90 i el 80%

Els darrers ajustaments horaris de les dues línies de
regionals de Rodalies al sud de Catalunya, R16 i R15,
han permès incrementar els nivells de puntualitat fins al
90%, en el cas de l'R16 (Tortosa-Barcelona), i del 80%
pel que respecta a l'R15 (Riba-roja d'Ebre-Barcelona).
Segons dades facilitades pel Departament de Territori i
Sostenibilitat, aquests percentatges s'han aconseguit en
els primers deu dies de l'aplicació dels nous ajustaments
horaris que es van implementar a partir del 12 de
novembre, coincidint amb l'aturada de l'Euromed a l'estació de l'Aldea. La Generalitat continua requerint a
Adif que enllesteixi la doble via entre Vandellòs i Vilaseca per poder reduir el temps de trajecte.
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Més
notícies
*AUDIÈNCIA PÚBLICA de
l’alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, sobre el pressupost i
les ordenances fiscals
2017, emmarcades en el
Reglament de Participació
Ciutadana. Dilluns vinent
dia 28 a l’Auditori
(20.15h).
*MÉS DE 2000 ESTUDIANTS ebrencs s’impliquen en la commemoració
del Dia Internacional per a
l’eliminació de la violència
envers les dones. L’Institut
Català de les Dones,
l’Ajuntament de Tortosa i
el Consell Comarcal del
Baix Ebre celebren l’acte
institucional avui divendres 25 de novembre a les
12 a l’Auditori de Tortosa.
*LA VOLTA CICLISTA A
CATALUNYA tornarà al
cim més alt de les Terres
de l’Ebre en la seva 97a
edició que es disputarà
entre els dies 20 i 26 de
març.
*MOVEM
TORTOSA
anuncia
les
tres
Assemblees programàtiques que es duran a
terme. La primera estarà
basada sobre "Codi Ètic i
Participació Ciutadana",
que es celebrarà el dissabte 29 de novembre al
Casal Tortosí de Tortosa.
*VICENT GUIMERÀ, xef i
propietari de L'Antic Molí
d'Ulldecona, suma un nou
reconeixement a la seua
trajectòria amb la primera
estrella Michelin. El restaurant
Les
Moles
d'Ulldecona, del xef Jeroni
Castell, la revalida així
com
el restaurant Villa
Retiro de Xerta, amb Fran
López al capdavant, que, a
més, n’afegeix una altra
amb el seu nou restaurant,
Xerta Barcelona.
* EL SERVEI CATALÀ DE
TRÀNSIT intensifica els
controls en el transport
escolar. Els Mossos han
desplegat aquest dimecres
l’operatiu a l'IES de
Roquetes on han revisat
quatre autobusos
.
*L’AMETLLA: graduats els
alumnes de la primera
promoció de Batxibac de
l’Institut Mare de Déu de
la Candelera. La consellera
d’Ensenyament, Meritxell
Ruiz, va lliurar els diplomes.
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Més notícies
*AVUI DIVENDRES és el
Dia Internacional per
l'Eliminació
de
la
Violència contra les
dones. Per commemorar
aquesta data, i conscienciar la població , el Pla de
Polítiques de Dones de
l'Ajuntament d'Amposta,
Lo Pati, Centre d'Art de
les Terres de l'Ebre, el SIE
(Servei
d'Intervenció
Especialitzada) de les
Terres de l'Ebre, i el SIAD
(Servei d'Informació i
Atenció a les Dones) del
Consell Comarcal del
Montsià, han organitzat
un seguit d'activitats.
Avui comença la tercera
edició del cicle: ‘Una
mirada universal al fenomen de la violència contra les dones, programant
tres llargmetratges, un
espectacle de dansa i un
taller.
* EL GRUP MUNICIPAL
PSC-CP d’Amposta insta
al ple a sol.licitar la reducció dels valors cadastrals,
donat que “aquests són
massa elevats”.
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56a edició de la Fira de
Mostres d’Amposta
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Autorització de productes
fitosanitaris
Miquel Aubà demana més “mitjans i recursos”

Del 3 al 6 de desembre. Es manté la gratuïtat d'entrada
La Fira de Mostres d'Amposta arribarà, del 3 al 6 de
desembre, a la seua 56a
edició. Ho faran mantenint
les principals novetats introduïdes l'any passat: la
seua gratuïtat i l'horari partit, d'11h. A 14h. i 16h. a
21h. "Hi havia sectors que
estaven recelosos de la gratuïtat de la Fira, però es va
demostrar que va ser un
encert", ha argumentat
l'alcalde d'Amposta, Adam
Tomàs, tot recordant que
va haver-hi més de 52.000
visites. "L'èxit d'assistència
va ser brutal i l'impacte que
va tenir sobre el sector restauració i comercial de la
ciutat", ha afegit Tomàs.
Pel que fa a l'horari partit, la regidora de Fires, Joana Estévez, ha assenyalat que "va ser una
demanda dels expositors l'any passat, que també va funcionar molt bé".
Enguany hi haurà un 100 d'expositors, més d'una trentena dels quals són nous. Ocuparan
els 5.000 metres quadrats interiors i els 25.000 exteriors. Com a novetat, enguany s'ha destinat un espai amb estants més petits i a preus més assequibles per empreses i comerços que
han iniciat la seva activitat aquest 2016. L'alcalde de la ciutat francesa agermanada amb
Amposta, Saint Jean de la Ruelle, Christophe Chaillou, serà qui inauguri la mostra dissabte
3 de desembre a partir de les 12 h.

El senador republicà Miquel Aubà, acompanyat de
l’alcalde de la Fatarella, Francesc Blanch, ha presentat
diferents iniciatives parlamentàries per demanar al
Govern espanyol més recursos i accions per agilitzar
els terminis d’autorització de nous productes fitosanitaris. Aubà ha afirmat que ‘la inoperància i l’excés de
burocràcia espanyola en el registre de productes fitosanitaris perjudica de manera molt greu el sector
agrari’. El senador ha destacat l’efecte negatiu que
genera a la pagesia el col·lapse i el retard de l’administració espanyola: ‘a les Terres de l’Ebre el sector
arrosser i el de la fruita seca són dels més afectats, i
viuen en un estat d’incertesa perquè no saben si
alguns productes fitosanitaris els podran fer servir per
a la campanya següent’. Segons Aubà els ‘retards
tenen l’origen en el cúmul de burocràcia i la dispersió
provocada pel gran número d’organismes i institucions que participen en el procediment de tramitació
de l’expedient d’autorització del producte’.
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118 obres opten als guardons dels
XXII Premis Literaris Terra de Fang
Organitzats per l’Ajuntament de Deltebre

La convocatòria de la vint-i-dosena edició dels Premis Literaris Terra de Fang, organitzats per l’Ajuntament de Deltebre, ha conclòs amb la presentació de 118 obres
que optaran a endur-se els premis en modalitat de prosa, poesia, recerca i autor
local. La tinenta d’alcalde de Dinamització Econòmica i Enfocament Turístic i
Cultural, Anna Giménez, s’ha mostrat satisfeta pel nombre d’obres presentades i ha
detallat que “any rere any es consolida la participació en els premis Terra de Fang
de manera que aquest certament esdevé una cita fixa per als amants de la cultura”.
De les 118 obres que enguany s’han presentat a concurs, 47 corresponen a la
modalitat de prosa, 51 en la modalitat de poesia i 3 en la modalitat de recerca. Entre
totes aquestes modalitats, s’han presentat 4 obres d’autors locals. Els Premis
Literaris estan dotats en 1.000€ en les modalitats de prosa, poesia, recerca. En el
cas del Premi Especial d’Autor Local s’atorguen 500€ en la categoria d’adult i 200€
en la categoria juvenil. Paral·lelament, els Premis Terra de Fang també disposen
d’una modalitat dirigida als dissenyadors per tal que presentin les seves propostes
per anunciar la propera edició dels premis Terra de Fang. Enguany s’han presentat
17 cartells en una categoria guardonada amb 200€.
A partir d’ara, el jurat deliberarà quines són les obres guanyadores. El resultat es
donarà a conèixer el proper 16 de desembre en un acte que es realitzarà al Delta
Hotel. Enguany, la convidada especial serà la Dra. Laura Borràs, Directora de la
Institució de les Lletres Catalanes.

El Montsià inicia les Comissions
del Procès Participatiu

www.mesebre.cat
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La Ràpita acull la Jornada de Turisme
al Territori Sénia
El proper 2 de desembre

La Ràpita acollirà el
divendres 2 de desembre
la Jornada de Turisme al
Territori Sénia, organitzada per la Mancomunitat
de la Taula del Sénia en
col·laboració
amb
l’Ajuntament, que comptarà amb la participació
de dos dels màxims responsables en matèria de
Turisme
de
les
Generalitats catalana i
valenciana, Joan Aregio i
Francesc Colomer respectivament. Segons nota de l’Ajuntament rapitenc, l’Església Nova serà l’escenari on
s’exposarà el contingut del conveni signat pels presidents de les dos institucions,
Ximo Puig i Carles Puigdemont, i que ha de permetre desplegar estratègies turístiques conjuntes en aquest territori a cavall entre les dos comunitats. La jornada servirà també per compartir diferents iniciatives i projectes turístics que s’estan duent a
terme a banda i banda del riu Sénia, segons han explicat aquest dimecres en roda de
premsa l’alcalde de La Ràpita, Josep Caparrós, i la gerent de la Mancomunitat de la
Taula del Sénia, Tere Adell (a la imatge).

Jornades Europees del Patrimoni
Es tancaran diumenge, a la Ràpita

La Mancomunitat de la Taula del
Sénia, juntament amb ajuntaments,
Terres de Cruïlla –que agrupa els
Centres d’Estudi del Territori-, associacions i entitats diverses, tancaran
el proper diumeng 27 de novembre
a la Ràpita la tercera edició de
Jornades Europees de Patrimoni.
Després del Patrimoni Natural
(2014) i el Patrimoni Industrial
(2015), enguany el tema que s’ha
volgut posar en valor a través de les
Jornades ha estat ’Patrimoni de tothom: arbres amb història’. Per aquest motiu s’han
programat entre setembre i novembre una trentena d’activitats, que clouran el proper
27 de novembre a La Ràpita amb una sortida que vol donar a conèixer públicament les
oliveres centenàries i mil·lenàries que hi ha en aquesta població.

Per construir propostes a implementar a mig i llarg termini

Oberta la convocatòria d’ajuts Leader 2017
Fins el dia 16 de gener

El projecte de desenvolupament econòmic local Montsià Actiu, vinculat al Consell
Comarcal i als ajuntaments del Montsià, s’ha preparat per reunir les comissions de
treball per a que s’identifiquin propostes a implementar a mig i llarg termini per
dinamitzar l’activitat econòmica del territori i generar llocs de treball. La primera
comissió ha estat la de Territori Educador, que ha tingut lloc el passat 14 de novembre a l’Institut Montsià d’Amposta. Amb la convocatòria del Territori Educador s’ha
obert el procés participatiu MONTSIÀ_2026 que aquest mes de novembre també
inclourà la celebració de dos comissions més, que són: Desenvolupament Econòmic
i Impacte Social, tindrà lloc el dia 30 de novembre, a les 18 hores, a la seu del
Consell Comarcal del Montsià i d’Ocupació, Igualtat i Cohesió Social, que tindrà
lloc els dies 24 (ahir) i 29 de novembre, a les a les 18 hores, a la seu del Consell
Comarcal del Montsià.

Des d’aquesta setmana i fins el 16 de gener està oberta la convocatòria per la presentació de sol·licituds d’ajut LEADER 2017. Enguany és novetat l’obligatorietat per a les
persones jurídiques i ens locals de presentació dels ajuts telemàticament; també s’ha
revisat el barem de valoració de projectes per tal de millorar-ne l’aplicació. La dotació
pressupostària per la convocatòria és de 583.261,32 € i l’atorgament de la subvenció
és en règim de concurrència competitiva d’acord amb els criteris de valoració establerts
en l’estratègia de desenvolupament rural 2014-2020.
“Tot aquell que vulgui informació pot adreçar-se a nosaltres al telèfon 977442116, al
correu leader@leader.cat o a la nostra oficina de la Plaça d’Alfons XII núm. 7 1er B despatx 5 de Tortosa”. Poden ser beneficiaris dels ajuts els emprenedors, les petites i mitjanes empreses de qualsevol sector, i les empreses agroalimentàries de les comarques
del Baix Ebre i Montsià, i també les entitats locals d’ambdós comarques. Aquests ajuts
busquen la reactivació econòmica i la creació d’ocupació en les zones rurals, així com
promoure l’arrelament dels joves, promoure accions de mitigació del canvi climàtic i de
protecció dels patrimoni, amb l’objectiu que el territori rural sigui equilibrat i diversificat. Els ajuts LEADER estan finançats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació en un 57% i el FEADER en un 43%.
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Més notícies
* APARATÓS ACCIDENT
múltiple el que es va produir dilluns al vespre al
punt quilomètric 67,8 de
la carretera C-12 entre
Móra la Nova i Garcia.
Un sinistre amb quatre
vehicles implicats, tres
turismes i una furgoneta,
amb cinc persones afectades. Una d’elles era
evacuada amb estat crític
a l’Hospital Joan XXIII. La
resta d’accidentats patien
lesions menys greus.
*MÓRA
D’EBRE:
l'Ajuntament comunica a
tots els interessats que
estan obertes les preinscripcions dels següents
cursos gratuïts de formació ocupacional subvencionats pel SOC.
*FLIX: avui divendres els
comerços se sumaran
també a la jornada de
Black Friday, i que servirà
per a la Unió de
Comerciants per donar
tret de sortida per a la
Campanya de Nadal.

www.mesebre.cat

Destinats prop de 560.000 euros
a projectes d'acció turística
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“Càpsules de formació per a
persones emprenedores i pimes”
Xarxa Emprèn, del Consell Comarcal

A la Terra Alta
El Govern ha concedit aquest
2016 prop de 560.000 euros
en subvencions a diferents
ens locals de les Terres de
l'Ebre, amb l'objectiu de
donar suport al desenvolupament de diferents plans de
foment territorial del turisme.
Enguany, s'han destinat dos
subvencions a l'Ebre, concretament al Consell Comarcal
de la Terra Alta per a la creació i adequació d'actius turístics per tal d'assolir una destinació competitiva, sostenible
i de qualitat a la comarca i a
l'ajuntament d'Horta que ho
destinarà al pla de foment
territorial del turisme del municipi. Segons ebredigtal.cat, aquests diners serviran per
crear, rehabilitar i millorar infraestructures turístiques; recuperar o crear itineraris
turístics; renovar senyalització turística existent o crear-ne de nova; adequar i millorar espais turístics; i crear productes turístics innovadors que generin un model turístic competitiu, sostenible i de qualitat, entre d'altres. Des del 2014, any en què es
van posar en marxa els plans de foment territorial, i fins al 2016, la Direcció General
de Turisme haurà subvencionat a les Terres de l'Ebre 3 projectes amb un import total
de més d'1 milió d'euros. Aquestes subvencions han propiciat que es posin en marxa
projectes per valor de més de 4,5 milions d'euros, xifra que suposa una important
inversió per dinamitzar turísticament aquesta zona. Enguany, la Generalitat subvenciona fins al 50% dels projectes presentats amb un màxim de 400.000 euros.

Centre Obert per a infants i adolescents
en situació de risc
A Móra d’Ebre
Móra d'Ebre va inaugurar les instal·lacions del
Centre Obert, que dóna servei a infants i adolescents del municipi en situació de risc. El servei s'ha
instal·lat en un edifici de titularitat municipal
situat al barranc de les Moreres, que ha sigut condicionat amb una inversió de 60.000 euros assumida per CaixaBank.
Aquest centre, amb capacitat de 40 places, dóna
servei a infants i joves de tres a divuit anys, de
dilluns a dijous, de 17.00 h a 20.00 h. Actualment
hi assisteixen 35 infants i jóvens del municipi en
dos torns, d'edats compreses entre els tres i els
quinze anys. Aquests jóvens reben al centre
suport escolar, formació en hàbits saludables i cívics, participen en tallers i jocs, i en activitats socioculturals diverses. El servei el gestiona personal tècnic especialitzat de la fundació Intress.

La Terra Alta organitza “Càpsules de formació per a persones emprenedores i pimes” amb l'objectiu de donar les
nocions per a aprendre a construir i mantenir una tenda
online amb Prestashop. La formació la imparteix l’empresa TACTIC, de consultoria informàtica. Aquesta acció està
inclosa dins del Pla de treball de la Xarxa Emprèn del
Consell Comarcal de la Terra Alta per a aquesta anualitat,
un pla cofinançat pel Departament d’Empresa i
Coneixement i el Fons Social Europeu. Participen en les
diferents sessions 10 persones emprenedores dels diferents
sectors econòmics, especialment del sector serveis i comercial. Els participants aprenen els passos clau per a crear i
mantenir una tenda online amb tecnologia Prestashop,
una de les plataformes de venda online líder i d’ús gratuït.

Creix la pressió a Europa per
conèixer l'estat de la neteja dels llots
De Flix
L'eurodiputat Francesc Gambús va visitar el municipi de Flix divendres passat i es va reunir amb el seu alcalde, Marc Mur, per tractar la
situació de la descontaminació del pantà. Ambdós van acordar treballar plegats per lluitar a Europa per aquesta causa. En la reunió amb
una representació del Consistori de Flix, Gambús que és l'únic català
a la Comissió de Medi Ambient, va anunciar que ha reclamat a la
Comissió Europea més concreció per afrontar la problemàtica de la
descontaminació de Flix. Segons nota de l’Ajuntament flixanco, l'eurodiputat va demanar a les institucions que reclamin al Govern
espanyol dades concretes sobre l'estat d'execució dels treballs de
descontaminació, quina previsió tenen per enviar-la i quines comunicacions es duen a terme entre les autoritats responsables del projecte tant del Govern espanyol com del Govern de la Generalitat.
L'objectiu, segons Gambús és "forçar i cridar l'atenció sobre la situació que s'està vivint, perquè hi ha elements que no s'estan duent a
terme de la manera adequada".
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*ULLDECONA: el restaurant Les Moles ha inaugurat aquest dimarts les II
Jornades Gastronòmiques
de carn de Cabra
Hispànica Salvatge, una
proposta culinària que
pretén donar a conèixer
un producte encara desconegut a Catalunya fins
al pròxim 4 de desembre.
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Productes impulsats per
emprenedors de l'Ampolla

Alcanar manté i reforça
la seva línia d’ajuts

Més
notícies
*EL CAMPUS TERRES DE
LA URV ha acollit una
taula rodona sobre la
Guerra Civil als Països
Catalans com a acte
paral·lel
al
Congrés
Internacional del 80é
Aniversari de la Guerra
Civil Espanyola, celebrat
del 8 al 12 de novembre a
Tarragona, i organitzat
per la Universitat Rovira i
Virgili i el Centre d’Estudis
sobre Conflictes Socials
(CECOS). L’activitat s’ha
completat amb la visita
de diversos espais de la
Batalla a Campredó,
l’Aldea i Tortosa.

SOCIETAT

Acte de presentació

A entitats i a la ciutadania
Carme
Navarro,
regidora
d’Acció
Social i Ciutadania
de
l’Ajuntament
d’Alcanar, Jordi Bort,
regidor d’Esports i
Joan Roig, regidor
de
Participació
Ciutadana, han presentat aquest dimecres la nova convocatòria d’ajudes i
subvencions
de
l’Ajuntament, que
enguany, com a
novetat, inclou una
línia d’ajuts per al
transport
escolar
post obligatori i les
beques per a esportistes. Carme Navarro ha obert la presentació explicant que “és
importantíssim estar al costat de la ciutadania i del teixit social, per això mateix hem
desenvolupat ajuts per a respondre als diferents perfils i necessitats, i així seguirem
treballant”. La nova línia d’ajuts té un pressupost de 12.000E i donarà suport al
col·lectiu estudiantil que continua el seu procés acadèmic fora del terme municipal.
Navarro ha recalcat que per a l’equip de govern és molt important aquest esforç que
fa el municipi i que situa la inversió per damunt dels 200.000E, només en ajuts. I ha
animat a “tothom que tingui dret a aquests ajuts, que estigui pendent de les diferents convocatòries i que en faci ús perquè es publiquen precisament per a donarlos suport”.

L’ocupació continua creixent a les
Terres de l’Ebre
‘Però amb un ritme més lent’
La Càtedra d’Economia Local i
Regional (CELIR) del Campus
Terres de l’Ebre de la URV ha presentat aquest dilluns a la sala Emili
Vives del Consell Comarcal del
Montsià el Butlletí d’Anàlisi de la
Conjuntura Local de les Terres de
l’Ebre del tercer trimestre de 2016.
Per desè trimestre consecutiu ha
crescut l’ocupació al territori, tot i
que a un ritme més lent que a la
resta de Catalunya, i comparativament també ha crescut una mica menys que el trimestre anterior. Cal destacar que
el col·lectiu d’aturats de llarga durada (més de 2 anys) és el que ha experimentat una
major davallada.

Gairebé un centenar de persones van assistir la setmana
passada a l'Ampolla, a la presentació de tres productes
que han estat impulsats per emprenedors de la localitat.
En l'acte, que s'emmarca en la IV Setmana del Comerç i
que va estar organitzat per l'Ajuntament de l'Ampolla, es
van donar a conèixer la ginebra Harbour, impulsada per
Daniel Casas; el sake Kensho Sake elaborat amb arròs
del Delta de l'Ebre de la mà de Meritxell Jardí i Humbert
Conti, i les infusions ecològiques i plantes medicinals
Ecoherbes, un projecte de Trinidad Fuentes i Jordi Bosch.
A la imatge, l'alcalde de l'Ampolla, Francesc Arasa,
donant la benvinguda a l'acte.

El COPATE dóna el tret de sortida a la
primera campanya de prevenció de residus
Conjunta al Baix Ebre i Montsià
Emmarcat en la celebració de
la Setmana Europea de prevenció de residus, el COPATE ha presentat al Consell
Comarcal del Baix Ebre, la
campanya de prevenció de
residus que ha començat a
les comarques del Baix Ebre i
Montsià. Francesc Gas, president del COPATE, ha destacat: “la campanya pretén
conscienciar la ciutadania en
termes d’evitar la generació
de residus”.
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AL CINEMA UNIÓ DE FLIX

"EBRE, del bressol a la batalla"

dar, per col·laborar per tal que
aquesta pel·lícula pugui ser una
realitat i un humil homenatge a
tot a una generació.

ACTUALITAT
Avui divendres a les 22.30h per
TV3 i demà dissabte 26 a les 18h
al Cinema Unió de Flix: "Ebre, del
bressol a la batalla".
Una pel·lícula que narra les
històries reals de cinc joves de la
Quinta del Biberó que van ser
reclutats per participar en una de
les batalles més cruentes de la
Guerra Civil Espanyola.
Parlem amb Oriol Marcos, productor Setmàgic Audiovisual.

ME: Els llocs escollits pel rodatge?
OM: Podríem dir que principalment vàrem dividir la pel·lícula en
2 territoris, Terrassa i les Terres de
l'Ebre, rodant a, Corbera d'Ebre,
Flix, Serra de Pàndols, Vilalba dels
Arcs Pinell de Brai.
ME: Heu comptat amb més de
500 extres!
OM: Sí, calia ensenyar les condicions precàries amb les quals els
biberons van formar-se, per
temes pressupostaris vàrem recrear el centre d'entrenament a
Terrassa, calia omplir-lo de figurants per donar-hi veracitat. El
creuament del riu Ebre, era la
seqüència més difícil de rodar,
molt figurant dins l'aigua durant
dues nits senceres, hores i hores
dins l'aigua amb trets, bombes...
calia tenir prou barques i figurants
per a fer creïble la gesta.

Més Ebre: Ens situem a l'abril del
1938. El president de la
República, Manuel Azaña, ordena la mobilització de milers de
nois de 17 i 18 anys perquè s'uneixin a la lluita contra les tropes
franquistes. Aquests joves van
ser denominats "La Quinta del
Biberó" per la seua curta edat.
OM: La pel·lícula ens explica la
història de la lleva del Biberó, tota
una generació de joves catalans
que varen ser cridats a lleves pel
Govern de la República vist que
pràcticament ja no quedaven
adults dels quals poder disposar.
El film ens explica les vivències
d'aquests joves, molts d'ells sense
cap meva d'opinió política, i com
en els 115 dies de batalla es varen
veure forçats a deixar la innocència de banda i convertir-se en
homes capaços de matar.

ME: Anècdotes per compartir?
OM: El darrer dia de rodatge,
rodaven una de les darreres
seqüències de la pel·lícula a la
Serra de Pàndols. Va començar a
ploure, al pocs temps estaven
rodant dins d'una tempesta elèctrica, els llamps els queien a pocs
metres d'on rodaven, per seguretat vàrem ordenar la retirada
immediata del tot l'equip tècnic,
les vides perillaven. Tots resguardats dins els cotxes vam veure
com les carpes del càtering sortien volant i es perdien dins la foscor, com el decorat queia per la
força del vent, els focus es mullaven... va parar de ploure, i l'equip
sense dir res motivats pel saber
que estàs treballant per fer un
homenatge a una generació de
gent que va donar la vida en nom
de la llibertat, varen agafar ventiladors, secadors, mantes... i van
començar a reparar tot el que el
vent i la pluja en pocs minuts
havia trencat. L'equip va aconseguir que la pitjor de les tempestes
no pogués evitar que finalment
acabéssim el rodatge i poguéssim
així posar punt final al nostre
humil homenatge.

ME: Com dèiem, la pel·lícula està
basada en històries reals.
Coneixerem a Pere Puig, Fermí
Quintana, Jaume Comelles,
Valentí Godall, Martí Claret. Cinc
joves amb perfils ben diferents.
OM: La pel·lícula és coral, és a dir,
no té un únic protagonista. Com
la guerra volíem que la pel·lícula
fos plural, volíem que reflectís la
diversitat dels joves que varen
formar la Lleva del biberó, joves
de perfils molt diferents que es
veuen obligats a lluitar, molts
d'ells sense no tenir clar el motiu
pel qual lluitaven, de la nit al dia.
ME: A la pel·lícula que està dirigida pel realitzador Román
Parrado ("14 Days With Victor",
"Candombe", "El Rei de la
Havana"), amb el guió d'Eduard
Solà ("Cites", "Barcelona, nit
d'estiu") i sota la producció
d'Oriol Marcos hi trobem cares
conegudes de les sèries televisives catalanes "Polseres vermelles", "Cites", "Merlí" o "El cor de
la ciutat" com Oriol Pla, Àlex
Monner, Enric Auquer, Roser
Tapias,
Artur
Busquets,
Kimberley Tell i Emilio Palacios i
també actors consagrats com
Manuel
Morón
i
Adolfo
Fernández, o Pol Lòpez.
OM: Anteriorment havia treballat

Isabel Carrasco

en la producció de les dues
pel·lícules del director, el Román
Parrado, pel que tenia clar que
per l'estil realista que cercava per
aquesta pel·lícula, el Román seria
qui millor el podria transmetre.
Quant al càsting, tenia clar que la
història resultaria interessant pel
públic adult per ser fills o néts
d'integrants de la Lleva del biberó, però m'interessava també arribar a l'espectador jove, per des-

cobrir-lo qui van ser la Lleva del
biberó, per procurar que en sàpiguen de la seva existència, per
intentar així que no quedin en l'oblit i que la seva memòria, el respecte cap a ells, perduri.
ME: Quin ha estat el pressupost?
OM: El pressupost ha estat
mínim, molt inferior al que hauria
d'haver tingut. De no ser per l'ajuda de grups de recreació històri-

ca com la gent de Fayón, Lo Riu
que van participar en la pel·lícula,
varen deixar-nos el seu vestuari,
el seu attrezzo, les seves armes...
o gent de Flix com La Cana que
varen assessorar-nos... de manera
totalment desinteressada, aquesta pel·lícula no s'hauria pogut fer.
Un dels aspectes més macos
d'haver-la produït és veure l'agraïment de la gent, el desinterès
de la gent per sumar-s'hi, per aju-

ME: Una de les poques pel·lícules referents a la Batalla de
l'Ebre. Per què creus que no se
n'han fet més?
OM: Imagino que no som un país
de producció de cinema bèl·lic,
sumat a què potser encara el dia
d'avui hi ha cicatrius que no han
cicatritzat del tot... no ha fet gens
fàcil produir aquesta pel·lícula i
pot desencoratjar a altres productors a produir aquest tipus de
cinema.
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Ascó: 12
jornades sense
perdre
L’Ascó va empatar sense
gols diumenge passat al
camp del Palamós. Un partti obert i intens en el que els
gironins van pressionar
moltíssim, sobre tot a la primera meitat quan els
ebrencs van passar angúnies. A la represa, el partit
va estar més equilibrat i
obert. L’Ascó ja va poder tenir més profunditat i va fer
també les seues aproximacions. L’equip de Castillejo
és ara cinquè. Diumenge
rebrà el cuer el Sabadell B.

DIMECRES VINENT

Jordi Fabregat
s’enfrontarà al
‘Cholo’ Simeone

Jordi Fabregat va debutar
diumenge passat com a
tècnic del Grijuelo, del
grup 1 de la Segona B. El
seu equip va empatar al
camp de l’Izarra (2-2).
Demà dissabte rebrà al
Mutilvera, rival amb el
que està empatat a 15
punts a la part baixa de la
taula. I dimecres vinent,
dia 30, el tècnic tortosí
viurà un partit històric,
de Copa del Rei. El
Grijuelo rebrà a l’At de
del ‘Cholo’
Madrid
Simeone.
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DAVANTER QUE ESTAVA AL VILANOVA

Samu Blanes fitxa per l’Ulldecona
La directiva, a hores d’ara, confia plenament amb el tècnic Enric
Samu Blanés és nou davanter de l’Ulldecona. L’equip
del Montsià ha perdut els darrers quatre partits i s’ha
complicat a la taula. I la junta ha buscat un fitxatge que
podria no ser el darrer. Samu estava al Vilanova i va jugar també amb el Tortosa i el Jesús i Maria, la lliga passada. Debutarà diumenge al camp del Roda.
El president, Josep Queralt, ha manifestat que
“creiem que l’equip necessita reforçar-se i mirarem de
fer més incorporacions”. Sobre la confiança amb el tècnic Enric Alaixendri, Queralt aclaria que “a hores d’ara,
és maxima. Confiem amb ell per revetir la situació i poder canviar la dinàmica, admitint que la classificació actual no és la que voldriem”. El tècnic Enric (a la imatge) assumeix la “responsabilitat que em correspon perquè no estem on voldriem i hi ha coses que no han anat, fins ara, com esperàvem.
Jo sóc l’entrenador i, per tant, el màxim responsable de la planificació de la temporada. Esperem
que la incorporació de Samu pugue ser el positiva que desitgem i que ens recuperem aviat. La
veritat és que dels dos darrers partits, a Batea i diumenge a casa amb la Cava, no hi ha res que
dir de l’actitud dels jugadors, van treballar molt. Potser mereixiem més en aquests partits perquè
diumenge, del 2-1 vam passar a l’1-2 a darrera hora. Però la dinàmica és aquesta i el que hem
de buscar és canviar-la”.

PRIMERA CATALANA . DIUMENGE A LES 17 HORES

La Rapitenca té necessitat, a Viladecans
El Jesús i Maria visitarà el Balaguer, segon classificat
La Rapitenca va perdre diumenge a Vilaseca (1-0), amb un gol fantasma al darrer minut. Segons German Inglés, el tècnic, “vam fer un partit molt complet, sent molt compactes en l’aspecte defensiu. És cert que a la primera meitat no vam tenir molta arribada però a la represa
vam fer diverses ocasions per marcar. I quan més control teníem, va arribar una jugada estranya i un xic desafortunada, que fou el gol del Vila-seca. No obstant, després encara vam fer un
travesser, per poder empatar. La victòria dóna oxigen al Vilaseca i a nosaltres ens complica principalment perquè no estem trobant premi al joc i al treball i això pot crear desconfiança. Però
estic content del joc i hem de seguir esperant que arribin els bons resultats, conscients que ho
han de fer aviat per no veure’ns compromesos a la taula”. La Rapitenca ha sumat 4 punts de
15 i és onzena. Ivan, Gabi i Raül seran baixa a Viladecans mentre que Jack és dubte. D’altra
banda, informar que el club està de dol per la mort de Maso de Baila, col.laborador molts any
de la Rapitenca. El Jesús i Maria, per la seua part, va perdre a casa, dissabte passat, contra el
Sant Ildefons (1-4). Va reaccionar al primer temps al gol visitant, empatant Adrià amb un golàs.
Però a la represa, dos gols visitants matiners i gairebé seguits van ensorrar a l’equip de l’Aube.

SEGONA CATALANA

Jornada 12: primera derrota del Tortosa
Diumenge comença el Tourmalet: a casa contra el Camarles (17h)
El Tortosa va perdre a Hospitalet (3-1) el primer partit del present campionat. Després d’11 jornades guanyant, no hi ha excuses a la derrota al camp de l’Arenal de l’Hospitalet quan el conjunt
del Baix Camp va ser més intens i va merèixer la victòria. El Tortosa, tot i començar marcant, va
anar desapareixent del camp i a la segona meitat, a l’inici, va rebre el 2-1 i ja fou impotent sense
poder reaccionar. No va haver manera. L’actitud no fou la desitjada i es va produir la primera ensopegada. Era un partit molt important per a poder mantenir distàncies amb els rivals directes i més
quan l’equip roigiblanc comença ara el Tourmalet. Diumenge rebrà el Camarles i després del descans visitarà l’Amposta el dia 11 de desembre. Gandesa, Segur, Valls i Reddis seran els rivals posteriors. En la propera jornada, el defensa Raul ja torna després de la sanció. S’ha de veure la resposta de l’equip després de la primera derrota. El Tortosa és líder, a tres punts de l’Amposta, segon.
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Insults zero
De les campanyes i les pancartes en prevenció perquè no hi hagi violència a l’esport ja n’hem parlat altres setmanes.
A mesura que passa la temporada, ens comencem a trobar en què hi ha àrbitres que paren els partits perquè han rebut insults. I clar,
ara arriben els greuges comparatius. En principi, tots els àbitres poden fer-ho. Doncs s’haurien de parar tots
els partits diverses vegades i a tots els camps. Hi ha àrbitres
que, imagino que amb els seus motius, ho estan fent. Altres
que no. Llavors, al camp on es fa, la gent es pregunta perquè
no va passar la setmana abans. O l’anterior. “I aquí sí?”.
Hem de partir de la base que no s’ha d’insultar a ningú. No
fa falta. Però a hores d’ara hi ha cert malestar per aquest motiu entre diversos clubs que ja es veuen apercebuts de tancament de camp per insults durant un partit. D’un d’aquests partits, els dos equips que s’enfrontaven asseguren que no hi
havia per a tant. Però el comitè actua sobre el que diu l’àrbitre.
Per tant, ell decideix quan sent que l’insulten i com. El tema ens
portaria hores de debat. Com també ens portaria debat el fet
que es tanque un camp (parlo en general) quan les incidències
les poden provocar des de l’equip visitant.
Llavors, la pregunta seria: s’hauria de tancar el camp als dos
equips?.

L’opinió de Joaquin Celma

Cas Reddis, digne
d’estudi
Crec que mai hagut un equip a 1a o 2a catalana, d'una mitjana de 20 anys, en el que no cobri cap jugador. Enguany a
2a Catalana, aquest cas el podem viure amb el Reddis. Equip
que, a més, està sorprenent en el pòdium dels millors. Té un
president de 27 anys. I darrere està Albert Viñas donant
suport.
Sóc un romàntic però crec que el futbol del futur va mal
encaminat. Els clubs que vulguin sobreviure hauran de canviar de model; en el primer equip hauran de tenir un mínim
de cinc jugadors entre 18/20 anys, i sempre quatre juvenils
de titulars que, a més, comportarà més il.lusió pels joves que
pugen del futbol base. Ara és tot el contrari, cada temporada es canvia mitja plantilla, i també l’entrenador. I arriben
jugadors d'altres localitats que no milloren els de la casa.
Jo crec que molts equips ebrencs estan caducs de jugadors
molt veterans, que comporten galons dins del vestidor. Jo
crec en la il·lusió dels futbolistes per jugar des que són ben
petits. Però, amb les polítiques actuals, quan arriben al juvenil comencen a desil.lusionar-se. No tots serveixen, però els
que més despunten haurien de passar al primer equip amb
16 anys i així mai deixarien el futbol. Avui el 50% de jugadors en edat de juvenil deixen de jugar per falta d'oportunitats; uns ho deixen perquè volen cobrar, altres perquè els
seus amics no juguen, altres perquè prefereixen la mala vida,
altres perquè els han cremat els entrenadors i milers de raons
més... Perquè aquest futbol canviï, cal anar al model del
Reddis: només joventut i a cost zero. Només així el futbol se
salvarà. I que la Federació obligués a tenir un mínim de subs21 i titulars. Els entrenadors han canviar de xip i els directius
han de tenir paciència. Potser el meu article serà una utopia
però dins de 20 anys el club que vulgui sobreviure haurà de
canviar de model. La filosofia l'actual està en declivi.
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INCERTESA A ULLDECONA, AMB QUATRE DERROTES SEGUIDES (1-2)

SEGONA CATALANA. VA GUANYAR EL SALOU (2-0)

L’Amposta, únic equip invicte

Gol d'or de Ferran per a la Cava

L'Amposta va guanyar el Salou per 2-0 i retalla distàncies amb el líder Tortosa. Els blancinegres són l'únic equip que no ha perdut encara al grup. Dos gols al primer temps van
decidir. D’Eudal i de Pau Valmanya, en rematar una falta. A la represa, aviat, l'Amposta es
va quedar amb deu (Jonatan Tomàs fou expulsat) i el Salou va pressionar més amunt creant diverses arribades, però sense poder superar l'entramat defensiu dels locals. Els del
Montsià, a més, van disposar de possibilitats a la contra, però sense molta convicció, fins
que en temps afegit van gaudir d'una gran ocasió amb un penal que va aturar el porter visitant. Albert Company, tècnic de l’Amposta, opinava que “d’entrada el Salou ens va sorpendre, quan va pressionar molt amunt i també al centre del camp, i ho va fer amb molta
intensitat. Però amb els mints va acusar-ho i en el darrer quart del primer temps, tot i que
no amb molta insistència, nosaltres ja vam poder arribar, fent els gols. La veritat és que vam
estar efectius i el 2-0 fou molt de premi, tal com havia anat el primer temps. A la represa,
aviat, ens vam quedar amb deu i vam haver de replegar esperant més darrera i buscant el
contraatac. El Salou va intentar-ho però vam estar molt segurs defensivament”. L’Amposta no ha perdut: “podem jugar millor o no, en segons quins moments, davant de rivals que
es tanquen molt, però no haver perdut indica que anem pel bon camí”.

Derbi de necessitat entre dos equips en dinàmica negativa. I es va notar, sobre tot durant els primers minuts quan tots dos van estar imprecisios i precipitats. Amb els minuts, la Cava es va trobar
més còmode i es va fer forta arran d'una ocasió d'Àngel, en una contra. La pilota va anar al travesser. Dins de la igualtat i del travat que estava el partit, l'Ulldecona, que va crear poc perill al primer temps, va gaudir d'una situació de gol en una acció de Roberto. I amb el 0-0, en un partit en
general ensopit, es va arribar al descans. A la represa, els locals van sortir amb més profunditat,
malgrat estar limitats per les lesions (Toni i Yassine es van lesionar). Els d'Enric van crear diverses
arribades. El partit, posteriorment, es va igualar i la Cava va millorar, però sense gaire verticalitat.
No obstant, una jugada de Ferran va propiciar un penal, protestat pels falduts. Chimeno, que tornava a Ulldecona, va marcar però per respecte no va celebrar el 0-1. El duel es va fracturar. L'Ulldecona, amb Amado i Ivan al camp, va ser més insistent en atac i va tenir dues opcions per empatar. En una contra, Roberto va marcar un gran gol. Amb l'1-1, semblava que el 2-1 estava més
prop, dins d'un partit trencat. No obstant, en una altra contra, a manca de cinc minuts, Chimeno
va assistir i Ferran va fer un gran gol, marca de la casa. Un gol que val tres punts d'or que donen
aire a la Cava. La derrota, quarta seguida, complica a un Ulldecona que té dubtes i incertesa i que
ja ha fet una incorporació: Samu Blanes (Vilanova). Podria no ser la darrera.

VA GOLEJAR EL CUER, EL CATLLAR (4-1)

ES VA FER LA PRESENTACIÓ DEL FUTBOL BASE

ELS LOCALS REMUNTEN A FALTA DE CINC MINUTS

El Camarles ja guanya a casa

El Gandesa cedeix un empat
contra el Reddis

Es torna a repetir la història per al
Batea, al camp de la Riera (2-1)

El Camarles va golejar el cuer, el Catllar per 4-1 amb gols de
Carles (2), que està molt fort, Edgar i Marcos. Segons Xavi Cid,
el tècnic, “el partit aviat es va posar de cara, amb els gols de Carles i d’Edgar. Guanyàvem bé l’esquena de la defensa rival i vam
tenir més ocasions per marcar el tercer gol. Primers 20 minuts
molt bons. A partir d’aquí, ens vam desconnectar i vam donar vida al rival. Ells van anar estirant-se, tenint alguna ocasió. Ens van
marcar el 2-1 i, incomprensiblement, el partit es va complicar.
Vam fer dos canvis que penso que ens van anar bé, recuperant a
la represa el control del joc. Vam aconsguir el 3-1 i després el 41, creant moltes més ocasions. Crec que vam fer una bona segona meitat, esvaint dubtes i reaccionant quan semblava que ens
podíem estancar de nou en un partit a casa”. El Camarles, que és
un equip molt perillós com a visitant i que ara, amb el primer
triomf a casa, s’ha estabilitzat a la taula, visita diumenge el Tortosa: “sabem que serà molt complicat. Haurem de jugar amb
molta atenció defensiva, amb mota intensitat i buscar aprofitar
les ocasions que puguem tenir. Intentarem mantenir la línia de fora casa amb un plus afegit perquè juguem contra un gran equip
que, a més, ve de perdre el primer partit i voldrà recuperar-se”.

El Gandesa va empatar a casa contra un altre rival de la zona alta de la taula (2-2). I ara porta una victòria en sis jornades,
coincidint amb el Tourmalet del calendari. Però també només
dues derrotes en 12 jonades i per la mínima. Segons Rafel Navarro, tècnic del Gandesa, “partit molt interessant i intens. Nosaltres vam sortir bé, molt posats, amb una ocasió inicial d’Ubalde amb rematada als pals i el gol de Genís, amb assistència
de Dilla. Però amb l’1-0, ells van arribar dues vegades i ens van
empatar. El partit estava obert, amb anades i tornades, sent intens. Dilla, aprofitant una passada de Gumiel, va marcar el 21. Però el problema és que ara, a diferència de l’inici de lliga,
ens marquen tenint els rivals menys opcions”. Rafel afegia que
“penso que el 2-2 al descans no era just; nosaltres havíem tingut més ocasions. A la represa, d’entrada més control d’ells,
sense gaires arribades. Fins ja el darrer quart del partit quan
vam recuperar el control i al final les oportunitats van tornar a
ser nostres. Em quedo amb la gran primera meitat i que, en general, fou un gran partit. Se’ns va escapar la victòria però cal
valorar l’empat per l’entitat del rival”. Va haver-hi gran ambient
per la presentació del futbol base gandesà.

El Batea, després de dues victòries seguides, va reviure una
història coneguda, al camp de la Riera (2-1). Adri Sales va marcar al minut 14 el 0-1. La Riera, més posada en el primer acte, va
empatar abans del descans. Però a la represa, amb Gustavo al
camp, els de la Terra Alta van controlar millor el partit i van tenir
diverses opcions. Així ho deia Joan Suñé, vicepresident del Batea:
“a la represa vam perdonar. Vam gaudir de diverses ocasions
molt clares per a poder-nos posar per davant. La Riera havia estat millor a la primera meitat, però la represa fou més nostra”. No
obstant, el gol del Batea no es va produir i el partit estava incert
perquè els locals, a manca de cinc minuts, i arran d’una falta, van
aconseguir el 2-1 que fou definitu. Segons Suñé, “va ser una llàstima perquè era un partit que, tal com va anar a la segona meitat, havíem de guanyar i se’ns va escapar altre cop a darrera hora. Semblava que en les darreres jornades havíem millorat en
aquest aspecte quan havíem defensat força bé l’avantatge que
teníem però diumenge ens va tornar a passar. Són punts, contra
rivals directes, que no podem perdre d’aquesta forma”.
El Batea rebrà diumenge el Torredembarra. Un altre partit de la
seua lliga “en el que no podem fallar”.

3A CATALANA. EMPAT A LA VENTONELLA (1-1). PARTIT QUE ES VA CANVIAR EL SEU ORDRE

Un Flix
recuperat i
crescut frena
l’Aldeana

Flix i Aldeana van empatar en un partit en què els aldeans presentaven baixes com les d’Eric i Marc Garcia, a més de Sergi Ventura, Uliaque i Moya. El Flix es va avançar
aviat amb un gol estrany, arran d’una pilota que se li va escapar a Sergi Auré. De falta, poc abans del descans, Àlex Alegre va empatar. La tanca va desviar l’esfèric. Al final,
1-1. Segons Oleguer, tècnic local, “fou el millor partit del Flix fins al moment, molt intens. L’equip va lluitar cada pilota, ben col.locat en un partit controlat en tot moment.
Penso que si algú mereixia el triomf érem nosaltres i, en els darrers minuts, es va accentuar la nostra pressió disposant de nombroses ocasions fent un pal”. Bartolo Meca,
tècnic de l’Aldeana, explicava que “penso que, pel treball, vam fer un dels millors partits fora de casa. Fou molt disputat, molt intens. El Flix va començar molt fort fent l’10. Amb els minuts el duel es va igualar i poc abans del descans vam empatar. Fou molt important. A la represa vam haver d’estar molt posats i això ens va permetre controlar el partit tot i que no vam poder crear ocasions perquè ells van treballar també moltíssim defensivament. Al darrer quart vam patir per la seu pressió insistent. Cal valorar el punt”. Els aldeans són coliders.

TERCERA CATALANA. PARTIT AMB JUGADES POLÈMIQUES (3-2)

Victòria amb doble valor del Cata, contra l'Ampolla
Partit molt disputat i incert fins el final. Els dos equips s'hi jugaven molt en la lluita per les primeres places. L'Ampolla, amb un gran gol de David Ramirez, el seu millor jugador, es va avançar en el marcador.
El Cata va acusar el gol, tot i que va reaccionar amb un parell de trets exteriors. L'Ampolla, encoratjada,
va perdonar el 0-2 amb una situació de gol dins de l'àrea, avortada per la defensa local, i amb un doble
remat al pal, arran d'una falta de Sanchez Barroso. Però quan l'Ampolla més posada estava, una indecisió defensiva va comportar l'empat. Leandro es va anticipar aprofitant un servei d'una falta lateral. Llavors va ser l'Ampolla qui va fer un pas enrera. I el Catalònia va capgirar el marcador en un córner. Es produeix una segona jugada i Javi Asin, en clar fora de joc, sota els pals, va fer el 2-1. Gol protestat,
lògicament, pels ampolleros. A la represa, també de falta, el visitant Regolf, que tornava a Jesús, va aprofitar un rebuig per empatar. El partit, amb el 2-2, va ser extraordinari per la intensitat. Podia succeir de
tot. Amb el 2-2, l’àrbitre es va equivocar anul.lant un gol a local Asín. El porter jesusenc, Sergi Serret, va
evitar el 2-3. Del 2-3, però, es va passar al 3-2. Arran una falta a favor dels locals, pilota penjada, passivitat imperdonable de la defensa ampollera, i Cristian definia després d'una assistència d'Asin. Fou el 3-2
definitiu. Tres gols a pilota aturada. El Cata rep demà dissabte (19h) el Roquetenc, derbi canviat d’ordre
aquesta setmana perquè la gespa de Roquetes encara no està per poder jugar-hi.

JOAQUIN CELMA

El Tortosa cau i la Cava resuscita
Algun dia havia de perdre el Tortosa. Sinó a la primavera ja seria campió. I
ho va fer davant d'un Hospitalet que va ser millor. Atenció amb els resultats
del Tortosa perquè, tot i ser un líder solvent, no han estat per tirar coets. I
ara li arriben els rivals durs: Camarles, Amposta i Gandesa. L'únic invicte
que queda és l’Amposta que està fent una temporada espectacular. Vaig dir
que Chimeno marcaria dos gols a Ulldecona i gairebé ho fa: un gol i una
assistència, enfront d'un Ulldecona que no està en un bon moment. Només
quatre victòries en la lliga i dues per la mínima. El Gandesa segueix la seua
mini crisi, últimes cinc jornades i només una victòria. El Batea continua amb
la seva tònica en camp contrari: marca primer i després cedeix. Ara té dos
partits assequibles que són claus. Al sisè partit a casa, el Camarles va guanyar i fa un pas de gegant per mantenir-se. I diumenge, a donar la sorpresa a
Tortosa. Un dels candidats, el Valls, en les últimes sis jornades només ha
guanyat dos partits i ja n’ha perdut tres. L'equip sorpresa de la temporada
és el Cambrils; per a mi no perquè ja vaig dir que no baixaria. A casa no ha
perdut i ha sumat 4 victòries a domicili. Ull que desperten la Riera i Roda
de Barà que aquesta setmana van guanyar.

DIVENDRES 25
DE NOVEMBRE
DE 2016

www.mesebre.cat

publireportatge

diarimés
ebre
15

DUPONT ™ LUMIVIA®, NOVA SOLUCIÓ PER AL CONTROL EFICAÇ DE
QUIRONÒMIDS AL CULTIU D'ARRÒS
El primer insecticida que combat eficaçment les larves de quironòmids,
amb autorització imminent per al tractament de la llavor de l'arròs
AMPOSTA 2016.11.24
Més de 200 agricultors s'han donat cita avui a
l'Auditori d'Amposta en el marc d'una jornada sobre
el cultiu de l'arròs organitzada per DuPont Protecció
de Cultius.
Durant la jornada, la multinacional nord-americana, ha
presentat el nou insecticida Lumivia®, una nova solució
per al control de quironòmids en el cultiu de l'arròs.
Les larves de quironòmids constitueixen la plaga més
important durant l'establiment del cultiu de l'arròs en
aquelles parcel·les on es realitza sembra directa sobre
una làmina d'aigua.
La jornada va començar amb la intervenció de Maria
del Mar Català. La investigadora de l'IRTA, va resumir tres
anys d'estudis i assajos de camp amb el producte que:
"evidencien l'elevada i significativa protecció dels camps
d'arròs tractats amb Lumivia® enfront dels danys produïts pels quironòmids".
Els llargs períodes d'inundació afavoreixen l'increment
de les poblacions de larves de quironòmids, que poden
arribar a destruir pràcticament la totalitat de les llavors i
plàntules, si coincideix el període de màxima pressió de
la plaga amb el de major sensibilitat del cultiu.
És en aquest moment quan actua Lumivia®, una nova

solució per al control de quironòmids en el cultiu. Formulat a base de clorantraniliprol, pertany a la família química de les diamides antraníliques i es tracta del primer insecticida d'aquesta família que tindrà ús autoritzat per al
tractament de llavors d'arròs. Segons explica David de
Scals responsable de màrqueting insecticides de DuPont
Ibèrica: "Lumivia® actua sobre els quironòmids per ingestió, causant el cessament immediat de l'alimentació i la
posterior mort de l'insecte afectat".
La seva aplicació, localitzada en la llavor, comporta un
baix impacte mediambiental, ja que evita la dispersió del

producte, així com, les tasques de baixada i pujada de nivell d'aigua a la parcel·la per la seva aplicació. Gràcies a
això, Lumivia® és perfectament compatible amb els requeriments de l'ecosistema de l'arròs.
En aquest sentit, Juan Martín Goñi, coordinador del Departament de Desenvolupament de DuPont Ibèrica, va
parlar de la compatibilitat en mescles i de l'estabilitat en
el temps de la llavor tractada: "la baixa solubilitat en l'aigua de Lumivia®, ofereix un període de romanència d'unes 4 setmanes, garantint un control eficaç de les larves
de quironòmids en les fases inicials del cultiu ".
Com a conseqüència d'aquestes característiques, el
cultiu d'arròs pot desenvolupar un bon sistema radicular
que afavoreix un fort ancoratge al terreny i un millor aprofitament dels fertilitzants.
En resum, l'ús Lumivia® proporcionarà una major quantitat i qualitat de la collita, simplificant les tasques del cultiu.
Rosabel Arbó Pérez, Cap del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de l'oficina comarcal
de Montsià, encarregada de clausurar la jornada va fer
especial èmfasi en l'ús sostenible dels fitosanitaris i en
l'ocupació del quadern d'explotació i va agrair a DuPont
l'organització d'aquesta trobada sobre un cultiu de vital
importància al Delta de l'Ebre, una de les principals zones
arrosseres a nivell nacional, amb unes 20,000 hectàrees
conreades.
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TERCERA CATALANA. COMIAT DE VILABRÚ AMB TRIOMF (2-0 AL SANT JAUME)

EL J I MARIA VENÇ EL GODALL (3-1)
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EL ROQUETENC S’ESTANCA (2-1)

Àlex Curto, nou tècnic de l’Ametlla

3 punts amb doble valor

Punts vitals pel Corbera

Marc Vilabrú ja va anunciar la setmana passada, a la junta que presideix Quintana, que passés el
que passés contra el Sant Jaume, deixaria l’equip. I així ha estat. Dissabte, després del partit i, tot
i la victòria, el tècnic es va acomiadar dels jugadors. Segons Marc, “en ocasions, un entrenador, tot
i les seues ganes de seguir entrenant, ha d’assumir les responsabilitats i ha de fer un pas al costat
perquè es pugui revertir la situació. L’estat de l’equip no era l’òptim a la classificació i ho he d’admetre i, tot i que em veig capacitat per tirar-ho avant, ho he meditat molt i penso que pel bé de
l’equip ha d’haver una nova inèrcia amb una altra persona”. Marc considerava que “tot i que en
tots els vestidors poden haver-hi jugadors que estan d’acord amb el tècnic i altres que no ho estan, no tinc la sensació que l’equip, en general, no estés amb mi. Penso que és un problema de
dinàmica i estic segur que canviarà”. L’Ametlla, en dia de la presentació del futbol base, va vèncer
el Sant Jaume per 2-0, gols d’Héctor i Igors. Del partit, Anton, tècnic del Sant Jaume, deia que
“victòria merescuda de l’Ametlla que es va imposar. Ens va pressionar molt, sobre tot al primer
temps, i ens va dificultar poder fer el nostre joc, decidint al contraatac. Felicitar-los pel triomf”.

Segons Ito Galve, del J. i Maria, “partit amb
més domini nostre, fent l’1-0. Però el Godall va
tenir 3 ocasions claríssimes que Masdeu va evitar
abans del descans. A la represa, ells van empatar
però vam reaccionar i Bryan, que va fer dos gols,
i Rullo, esplèndit, que va marcar l’altre, van decidir. Destacar l’equip i també l’estima als colors del
capità Torres”. Joan Subirats, del Godall, deia que
”el partit es va decidir per les individualitats de
Bryan, amb dos gols, i l’aportació de Torres en
defensa. Van jugar 8 del primer equip. Nosaltres
vam estar millor al primer temps però a la segona, tot i empatar Xescu, ens van superar”.

El Corbera va guanyar contra el Roquetenc en
un partit en què li feia molta falta la victòria. El
Roquetenc va començar ben posat i es va
avançar amb un gol de Cristian. Amb el 0-1,
però, el Corbera va reaccionar i va poder empatar abans del descans tenint ocasions per fer-ho.
A la represa, els locals van sortir amb molta intensitat i convicció. I aviat van avisar amb una
ocasió i, posteriorment, van empatar amb un gol
de Robert. Els corberans, més incisius, van decidir amb un penal que va transformar el pichichi
Roger. El Roquetenc, amb tres derrotes seguides, s’ha tornat a estancar.

TRIOMF DAVANT DEL R BÍTEM (1-0)

A S. BÀRBARA: ELS 2 EQUIPS LA NECESSITAVEN

Cinquena victòria seguida de la Sénia

L’Olímpic dispara

Victòria èpica i valuosa del Perelló

La Sénia va obtenir la cinquena victòria seguida, golejant el Vilalba, que es va presentar amb nou jugadors i dos porters. Els locals
ja van decidir al primer temps amb el 4-0 i són líders, empatats
amb l’Aldeana. Serrano, tècnic de la Sénia, indicava que “el Vilalba va venir amb només 11 jugadors. Vam parlar de sortir molt
concentrats per no tenir sorpreses. I així vam fer-ho. I la primera
part fou molt bona, en la línia de les darreres jornades”. A la represa, “vam donar minuts a més jugadors, vam seguir i Gerard
va marcar el 5-0. Amb els minuts vam perdre intensitat i arran
d’una falta d’atenció nostra ens van fer el 5-1”. Lleixà, David, i
Zaragoza (2), en ratxa, van marcar al primer temps. El porter Miki, jugador de camp diumenge, va fer el gol vilalbí.

L’Olímpic és cinquè, a 3 punts dels líders. Va obtenir la segona
victòria seguida, contra el R. Bítem, en un partit amb gran ambient per la presentació del futbol base. Un gran gol d’Aleix va
determinar. Segons Paco Muñoz, tècnic de l’Olímpic, “va ser un
gran partit, molt vibrant. Nosaltres vam estar molt bé d’entrada,
fent el gol, i tenint més opcions. A la represa, ells en van quedar
en deu i el partit es va trencar. Vam gaudir de contres per sentenciar però no vam fer-ho i vam patir davant d’un gran equip,
obtenint una victòria molt treballada”. Parra, del R Bítem, deia
que “els 20 minut inicials nostres van ser pèssims. Després ens
vam refer i el partit es va igualar, sent obert. Penso que un gol
anul.lat a Jota i l’expulsió d’Arnau al minut 58 van condicionar.
I amb això no trec mèrits a l’Olimpic”.

Santa Bàrbara i Perelló necessitaven la victòria per no complicar-se més encara. Toni Calafat, de penal, va marcar l’1-0 a la
primera meitat. El Santa no va sentenciar i el Perelló va estar viu
i va trobar premi en temps afegit amb l’empat de Pedrosa. També en temps afegit, arran d’una falta magistralment executada,
Xixo va marcar l’1-2, enmig de l’euforia d’uns i el malestar i la
decepció d’altres. Robert Cantó, tècnic del Santa, deia que
“vam anar de menys a més i si bé el Perelló va començar millor,
nosaltres després vam tenir opcions per encarrilar el partit, amb
un gol anul.lat. No vam decidir i en temps afegit ens van remuntar. Derrota dolorosa quan ens feia falta guanyar”. Molinos, del Perelló, “estic molt agrait als jugadors per la seua actitud. Mai van defallir i van propiciar una remuntada emocionant,
en temps afegit, fruit de la insistència”.

GOLEJADA A UN MINVAT VILALBA 5-1

0-1 CONTRA UN PINELL QUE ES DESUNFLA

L’Alcanar s’enlaira
Robert Avinyo, tècnic del Pinell, del partit (es va jugar
a Corbera), deia que “va ser molt intens i interessant.
Primera meitat, el Pinell va posar el futbol i l’Alcanar va
estar més replegat buscant la contra. Ells, amb un penal
clar, van fer el 0-1. Fins el desacns, vam tenir dues ocasions claríssimes. A la segona part ens va costar però
vam insistir i penso que mereixiem l’empat en un partit
que fou igualat”. El Pinell, limitat per les baixes, ha perdut els darrers quatre partits. José Fernando Mora, de
l’Alcanar, explicava que “fou un mal partit en general. A
la primera meitat, el Pinell va jugar amb moltíssima intensitat, sent en alguns moments massa agressiu i per
això ens va ser complicat poder jugar. La única opció
nostra fou un penal a Obi que, per a mi, era expulsió.
Segio Ruz va marcar. A la represa, el Pinell va baixar molt
físicament i nosaltres vam estar millor. En els darrers minuts, amb més espais, vam gaudir de fins a quatre situacions per marcar. Victòria merescuda, potser curta per
les ocasions del final. Satisfet per com l’equip es va
adaptar al partit, amb ofici i actitud”. Tercera victòria seguida de l’Alcanar que està a 3 punts dels liders.

4A CATALANA

Eulogio Giné: “va traure la segona targeta per la pressió del públic”
El Móra la Nova va golejar a l’Ebre Escola (7-1) i segueix líder, sense haver
perdut en 12 jornades. Segons Lizaso,
“crec que el resultat final va ser massa
inflat però nosaltres vam fer un gran partit i vam estar efectius. Ells van sortir
molt replegats i els dos primers gols nostres els van condicionar així com l’expulsió”. Eulogio Giné, tècnic de l’Ebre Escola, explicava que “els dos equips vam
sortir amb dos plantejaments diferents:
nosaltres tancats darrera i sortint a la
contra, donant tota la iniciativa al Móra.
Ells, portant tot el pes del partit, es van
avançar amb el 2-0, sent efectius. Fins
aquí, res a dir. Uns minuts després, arriba la jugada clau del partit quan es va
trencar totalment. L’àrbitre li anava a ensenyar la cartolina a un jugador nostre.
Es posa la mà a la butxaca, i s’adona que

La lliga es trenca

és l’únic jugador nostre i del partit que en
tenia una, injustament mostrada poc
abans. Llavors, es lleva la mà de la butxaca i no l’amonestava. Però baix la influència del nombrós públic, l’àrbitre va
canviar d’opinió i li va mostrar la segona
havent ensenyat 10 minuts abans la primera injustament”. Eulogio afegia que
“això no és una excusa, vull dir que haguéssem perdut igual, però el partit hagués estat al nivell del dos plantejaments
diferents. I el Móra no necessita cap ajuda per a poder treure còmodament els
seus partits. Felicitar al líder pel partit, ja
que el resultat hagués pogut ser més ampli. I la part negativa: la seva afició, que
en la seva pressió fan canviar decisions
claus de partits, a àrbitres jòvens que ja
tenen prou en arbitrar”.
L’Arnes va obtenir una victòria amb

doble valor a Deltebre (0-1) i és segon.
Segons el tècnic local, Mario Arques,
“ens van marcar aviat i això va reforçar
el seu plantejament. Nosaltres al primer
temps, tot i tenir opcions, vam estar un
xic precipitats però a la represa vam insistir i vam poder empatar, creant nombroses oportunitats, arriscant amb una
defensa de dos i això va propiciar que ells
tinguessen contres per fer el segon gol al
final”. El gol el va marcar Sergi. L’Amposta B va fer un altre pas endavant, guanyant a Ascó amb gols de Víctor i de Ferran. Triomf treballat perquè l’Ascó va
apretar a la represa quan va fer l’empat a
un. L’equip de Cristian recuperarà el partit pendent el divendres dia 2 de desembre a les 21 h, contra el Bot.
Més informació de 4a catalana a la
plana següent.

L’opinió de Joaquin Celma

Aquesta lliga de Tercera catalana ebrenca està molt difícil, dels set equips que la comanden, cap va guanyar amb claredat -excepte La Sénia (últimes cinc jornades, 15 punts).
L’Aldeana va empatar a Flix i porta 8 jornades invicte. Una lliga que es trenca: set equips ja es van distanciant de la resta i més ho faran en les properes jornades. Quan arribarem a l’equador de la lliga, d'aquests set equips, dos podrien estar molt ben posicionats per a l'ascens. Viurem una segona volta calenta. Serà apassionant.
Impecable l'Olimpic, ha guanyat els sis partits de casa. Això si, excepte un, la resta per la mínima. El secret segons el seu mister: "treball en bloc, en defensa i atac". L’Ampolla
va començar bé la temporada (cinc jornades guanyant). Ara li arriba la crisi: dues victòries en les últimes cinc jornades. Els ampolleros es queixen de decisions arbitrals importants que els han perjudicat darrerament, com dissabte a Jesús. El Catalònia està ferm en el seu camp on no ha perdut. Només, fins ara en la lliga, dues derrotes en camp contrari i per la mínima. Ni guanyant es va poder aturar la marxa del mister Marc a Ametlla. La decisió estava presa. Segueix fort l’Alcanar en camp contrari. Des de l'arribada de
Mora el vestidor és una pinya. Va guanyar contra el Pinell que porta 4 setmanes perdent i el diumenge visita l’Ampolla. Com el futbol alemany, que lluiten fins fins a l'últim
segon, això va fer el Perelló a S. Bàrbara. Perdia 1-0, minut 88, i va remuntar. Va despertant el Jesús i Maria amb Brayan que els marca a parells. Últimes cinc jornades només
una derrota, gran treball de Gerard Capera. De vegades, amb juvenils que juguen dos partits en el cap de setmana perquè el filial ha d’ajudar al primer equip. De vegades
també utilitza jugadors del primer equip que han jugat el dia abans. Per acabar, destacar que el Vilalba viatjava amb sol 11 efectius i el porter Miki, de davanter, va marcar.
1A CATALANA - Segueix sense estar fina la Rapitenca, en les últimes cinc jornades només una victòria. I en tres no ha marcat. El Jesús i Maria no va tenir el seu dia, en quatre minuts de la represa li van fer tres gols. El mèrit fou acabar amb sis jugadors del filial.
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Derrota amb orgull, contra el campió

Victòria televisada
ríode 16/13 i el segon ja per
un 25/18, traient un avantatge a la primera part de 10
punts (41-31).
El tercer període es perdria
per la mínima, 14/15, i el darrer reflectia una paritat a 18
punts. Cal destacar que el
equip roig va fregar gairebé
els 50 rebots totals, un 77 %
de tirs lliures i un millor percentatge de tirs de 3 punts,
el 40%. D’aquesta manera, i
la vuitena jornada, l’equip
tortosí defensava el fet de jugar a casa guanyant el partit
per 73-64 en un dia especial.
Una jornada més, l’equip
roig es manté en posicions
nobles de la taula classificatòria. En el següent partit
visitarà a Barcelona, el Càm-
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HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA (23-28)

CLUB BÀSQUET CANTAIRES LES VINYES DEL CONVENT (73-64)

Arribava el dia en què el
partit del Club Basquet Cantaires era retransmès per televisió per a tota Catalunya,
una fita impensable fa dues
temporades enrere, molt significativa per a la ciutat, el
club, l’afició i l’equip en si.
“En l’esdeveniment ens va
acompanyar el rival amb la
millor defensa de la Lliga, el
Lluïsos de Gràcia A”. L’encontre començava amb més
nervis de l’habitual i va ser
una línia que no abandonaria
l’equip local en tot el partit.
Moltes imprecisions, pèrdues
de pilota i presa de males decisions eren la tònica. Malgrat això, Les Vinyes del
Convent CB Cantaires aconseguia guanyar el primer pe-
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ping Bianya Roser A.
D’altra banda, aquest dilluns, el periodista Jordi Robirosa va estar al Museu de
Tortosa per presentar el seu
llibre Apostoflant, en un acte
organitzat pel Cantaires i
conduit per Jesús Ferrando.

Gran partit de les noies
de Mateu Castellà, dels millors de la temporada tot i la
derrota (23-28) contra el líder Castelló. Una primera
part espectacular quan les
ampostines van anar sempre per davant al marcador
amb diferències de 5 gols.
Al descans es va arribar
amb el 14 a 9.
A partir del minut 5 de la
represa, les castellonenques
van començar a reaccionar i es va notar la qualitat de la seva banqueta, empatant el partit
al minut 17 (20-20). L’Amposta va acusar els pocs efectius dels que disposava. En els darrers
10 minuts, el Castelló es va posar per davant fins el 23 a 28 final.
D’altra banda, el diumenge 27 de novembre des de les 9 del matí, al Pavelló Municipal
d'Amposta, I TORNEIG MINI HANDBOL CIUTAT D'AMPOSTA.

CLUB VOLEI ROQUETES

Jornada de condol
El Tortosa Ebre empata contra el Vilafranca (0-0)
El Tortosa Ebre, que juga la lliga de futbol Preferent
catalana, va empatar a casa amb el Vilafranca (0-0). Segons el seu tècnic, Xavi Subirats, “el resultat fou just.
Nosaltres vam tenir a l’inici tres ocasions clares però
després el partit va ser molt travat i igualat, amb poques oportunitats en general. Estic content. No vam
guanyar però creixem amb el pas de les jornades”.
Demà dissabte el Tortosa Ebre rebrà el Pardinyes (17h).

Jornada de dòl per al club volei Roquetes. Tots els equips abans de començar cada partit, van fer un minut de silenci, a causa de mort inesperada d'un pare d'una de les jugadores de l'equip infantil femení. A causa d'això, l'equip femení va aplaçar el seu partit
contra l'Escola Elisabeth (Salou). La resta d'equips que van disputar els partits de la jornada. El sènior masculí de primera catalana va rebre al Balàfia (LLeida) 3-0 amb parcials
(27-25, 25-20 i 25-19). El sènior de segona catalana, va rebre al C.V.Cunit. 1-3 amb
parcials molt igualats (30-28, 25-27, 23-25 i 25-27). El sènior femení rebia al cuer,
l'Hospitalet "B". 3-1 amb parcials (25-21, 28-30, 25-22 i 25-17).
El cadet femení va rebre al Torelló, 3-0 amb parcials (25-18, 25-21 i 25-16). Per últim
el cadet masculí va jugar a casa contra el C.V.Igualada. 3-0 amb parcials (25-11, 25-11
i 25-6).

HANDBOL

REM

Trofeu Cambra de Comerç
Aquest cap de setmana es
va disputar la tradicional
Regata del Descens de
l’Ebre i el I Trofeu de Rem
Cambra de Comerç. Com
a club, el primer classificat
va ser el RCN Tarragona,
seguit pel CN Amposta i
el CN Banyoles, segon i
tercers respectivament,
mentre que el CR Tortosa va ser quart.

HC PERELLÓ. VICTÒRIA A TORTOSA (19-21)

7 de 7
A la setena jornada de la primera fase d’handbol sènior femení Primera Catalana, grup C, l’HC Perelló va guanyar aquest passat diumenge a casa del CE Tortosa per 19-21. Tot i que va ser
un duel igualat, les perellonenques van portar un avantatge de
2-3 gols durant tot el partit. La bona defensa visitant va ser clau
mentre que les noies del Tortosa no van poder fer massa contrataacs, un dels seus punts forts.

4A CATALANA

Centre Esports Tortosa
Infantil Femení. CE Tortosa 23 (11)- CH Canovelles 19
(10). Extraordinari partit el disputat contra líder invicte del
grup. La bona actitud i la reacció en el moments complicats foren claus per assolir un gran triomf. Destacar globalment el treball de tot l'equip per la seva gran entrega,
però, menció especial aquesta setmana per Elba Martorell
amb 5 gols. Demà, desplaçament a la pista de l'handbol
Polinyà. “Volem aprofitar aquestes línies per agrair les facilitats que ens ha proporcionat aquest equip per poder fer
un desplaçament sincronitzat amb l'equip cadet”.
Cadet Femení. CE Tortosa 25 (9) - CH Vilanova
Hipersimply 37 (18). Partit sense molta història el disputat el passat dissabte al pavelló del Temple entre l'equip
tortosí i el líder del grup, el CH Vilanova. Cadet Masculí.
CE Tortosa 26 (13) - CH Salou 23 (12). Partit igualat entre
els dos equips que no es va decidir fins als últims 10
minuts. Cal destacar el bon partit de la porteria tortosina.
Sènior Femení. CE Tortosa 19 (11) - HC Perelló 21 (14).
Derrota contra el líder que va estar molt ferm en defensa i
no va cedir l’avantatge que va anar tenint. Sènior Masculí
“B”. CE Tortosa “B” 30 (17) - H Gavà “C” 30 (16). Un
empat contra l’H Gavà C en un partit disputat amb molta
intensitat. Sènior Masculí “A”. CH PROCER Cerdanyola
35 (17) - CE Tortosa 30 (14).

A LA RÀPITA, AVUI DIVENDRES (20.30 H)

X Nit de l’Esport

Avui divendres 25 de novembre tindrà lloc al Pavelló Firal
de La Ràpita la desena edició de la Nit de l’Esport, un esdeveniment amb el qual
la regidoria d’Esports de
l’Ajuntament i el conjunt del Govern Local premia i ret
homenatge als esportistes locals per la seva trajectòria en
l’últim any. A la vegada, és també un reconeixement a les
entitats, clubs, entrenadors, professors i monitors que hi
posen també el seu esforç i dedicació per a la formació dels
esportistes. Enguany, la menció especial que atorga la regidoria d’Esports serà per a Andrea Navarro i Anna Zafra, del
Club Twirling Els Alfacs.

Malestar a la Fatarella: “no ens mereixem que ens passi això”
La Fatarella va vèncer el Catalònia (1-0). Durant el partit, l’àrbitre va aturar-lo per insults. Segons Àngel Guiu, tècnic local, “estic totalment en contra dels insults però cal valorar quins comentaris són els que
es fan i els que són greus o no. Ja vam viure una situació increïble contra el Camarles, quan els mateixos directius del Camarles ho han dit que no va passar res. I diumenge fou igual. A la Fatarella ve molta
gent al camp i si va poder fer-se algun comentari a l’àrbitre, penso que no va ser per parar el partit més d’una vegada. Els àrbitres han d’estar més pendents del partit i no de si els diuen algo, mentre no sigue
res greu. Crec també que la Fatarella està lluny i potser no agrada venir-hi. És una opinió. També potser si venen àrbitres de Tarragona seria millor pel tema de que ara són del comitè de Tortosa, propers als rivals que ens visiten. Però entre el dia del Camarles, i ara aquest, encara estarem més advertits quan no ha hagut cap incidència per estar-ho. No ho mereixem”. Del partit, Guiu deia que “he de felicitar l’equip
pel seu gran treball, defensant el gol de Víctor. A la represa ens vam fer enrera per la pressió d’un Catalònia que va perdonar, tenint moltes ocasions”. De la resta de la jornada, destacar el triomf del Benissanet, ferm a casa, sis victòries, contra el Masdenverge (2-1). El Batea frena el Tivenys (2-1) i el Ginestar es refà dels darrers resultats guanyant el Camarles. Els locals es van posar amb el 3-0 però els de Forastero van reaccionar i van fer dos gols. I van poder empatar. Del 3-3 es va passar al 4-2. El duel de cuers fou per l’Ametlla, a Alcanar (1-2) i el Bot va tenir més pegada que el Xerta (2-4).
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Tercera divisió

Els
resultats
de la
jornada

Equip
1. Olot
2. Peralada
3. Vilafranca
4. S Andreu
5. Ascó
6. Palamós
7. Terrassa
8. Figueres
9. Muntanyesa
10. Jonquera
11. Granollers
12. Pobla Mafumet
13. Cerdanyola
14. Santfeliuenc
15. Manlleu
16. Júpiter
17. Castelldefels
18. Europa
19. Vilassar
20. Sabadell

Ratxa
L’Ascó va empatar al
camp del Palamós (0-0) i
ja porta 12 jornades
seguides sense perdre, a
la Tercera divisió

Una acció d’un partit de l’Ascó, d’aquesta temporada.

RESULTATS

CLASSIFICACIÓ
J GF GC

RESULTATS
12a jornada, Primera catalana

P

G
13
12
11
7
5
6
6
5
5
4
5
4
4
3
2
3
3
2
1
1

E
0
1
1
3
8
5
4
6
5
7
3
6
5
7
8
5
5
5
7
5

P
2
2
3
5
2
4
5
4
5
4
7
5
6
5
5
7
7
8
7
9

GF
33
32
26
22
20
20
23
16
19
7
22
20
15
14
17
12
11
9
11
15

GC
14
8
14
21
15
23
15
16
17
7
25
23
18
19
23
20
20
17
19
30

P
39
37
34
24
23
23
22
21
20
19
18
18
17
16
14
14
14
11
10
8

S Andreu-Santfeliuenc
Muntanyesa-Vilassar
Castelldefels-Pobla
Granollers-Júpiter
Jonquera-Olot
Peralada-Vilafranca
Sabadell-Manlleu
Palamós-Ascó
Terrassa-Europa
Cerdanyola-Figueres

6-2
2-1
1-3
1-0
0-1
2-3
1-2
0-0
3-0
2-0

PRÒXIMA JORNADA
Santfeliuenc-Granollers
Vilafranca-Castelldefels
Ascó-Sabadell (diu 12 h)
Júpiter-Palamós
Europa-S Andreu
Vilassar-Terrassa
P Mafumet-Cerdanyola
Olot-Peralada
Manlleu-Jonquera
Figueres-Muntanyesa

Tercera catalana

CLASSIFICACIÓ
J GF GC

Equip

15a jornada, Tercera divisió

CLASSIFICACIÓ

J
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Segona catalana

Primera catalana
Equip

DIVENDRES 25
DE NOVEMBRE
DE 2016

RESULTATS
P

12a jornada, Segona catalana

Equip

CLASSIFICACIÓ
J GF GC

RESULTATS
P

12a jornada, Tercera catalana

1. S Cristobal

12 22 11 27

J i Maria-S Ildefons

1-4

1. Tortosa

12 29

6 33

Segur-Valls

2-2

1. la Sénia

12 37 19 27

Catalònia-Ampolla

3-2

2. Balaguer

12 22 10 25

S Cristobal-Viladecans

2-1

2. Amposta

12 22

6 30

Torredemb.-Cambrils U 1-2

2. Aldeana

12 33 15 27

Ametlla-S Jaume

2-0

12 28 10 24

Riera-Batea

2-1

3. Catalònia

12 32 18 24

Corbera-Roquetenc 2-1

Ulldecona-la Cava

1-2

4. Rem Bítem

12 23 13 24

Pinell-Alcanar

0-1

Camarles-Catllar

4-1

5. Alcanar

12 23 19 24

la Sénia-Vilalba

5-1

Hospitalet-Tortosa

3-1

6. Olimpic

12 21 20 24

Flix-Aldeana

1-1

Roda Berà-Vendrell

3-1

7. Ampolla

12 30 16 23

J i Maria-Godall

3-1

Amposta-Salou

2-0

8. S Jaume

12 21 24 18

Olimpic-Rem Bítem

1-0

Gandesa-Reddis

2-2

S Bàrbara-Perelló

1-2

9. Pinell

12 21 20 16

10. Roquetenc

12 21 25 15

11. Flix

12 21 25 14

12. Corbera

12 19 23 13

diumenge

13. Perelló

12 17 23 12

Godall-Aldeana (15.15h)

14. Vilalba

12 20 30 12

15. S Bàrbara

12 17 26 11

16. Ametlla

12 11 23 10

12 22 12 23

Santboià-Balaguer

0-1

4. Vilanova

12 23 20 23

Almacelles-Morell

4-0

4. Reddis

12 31 22 24

5. Santboià

12 22 16 21

Vilanova-V Alegre

2-1

5. Valls

12 19 14 24

6. V Alegre

12 20 12 19

Lleida B-Alpicat

0-1

6. Gandesa

12 16

7. S Ildefons

12 22 19 18

Igualada-Rubí

3-2

7. Camarles

12 23 17 19

3. Almacelles

8. Viladecans

Vilaseca-Rapitenca

12 13 12 17

Reus B-Suburense

1-0
2-2

9. Alpicat

12 19 21 17

10. Reus B

12 21 19 16

PRÒXIMA JORNADA

11. Rapitenca

12 21 21 16

Alpicat-Reus B

12. Lleida B

12 18 20 16

13. Vilaseca

Morell-Lleida

12 16 18 13

15. Igualada

12 18 22 11

16. Rubí

12 15 19 11

7 22

11 13 10 16

9. Hospitalet

12 21 21 14

10. la Cava

12 17 25 14

PRÒXIMA JORNADA

13. Ulldecona

Reddis-Segur (16h)

12 18 25 12

Cambrils U-Hospitalet (17.30h)

12 15 24 12

Vendrell-Valls (18h)

14. Salou

12 10 20 11

15. Roda Berà

12 10 16

8

16. Torredembarra

12

7

Catllar-Amposta (12h)

17. J i Maria

12 12 29

6

Suburense-Igualada

18. Morell

12

2

Viladecans-Rapitenca (17h)

3 26

CLASSIFICACIÓ
GF GC

1. M. Nova

41

9

32

Batea-Tivenys

2-1

M Nova-Ebre Escola

7-1

38

9

28

3. Amposta

35

11

28

4. Deltebre

35

19

23

6. Masdenverge

23

15
15

Xerta-Bot

22

19

Fatarella-Catalònia

1-0

Alcanar-Ametlla

1-2

Ginestar-Camarles

4-2

19
19

8. Benissanet

14

19

18

9. Ebre Escola

23

29

18

10. Tivenys

21

29

16

PRÒXIMA JORNADA

11. Bot

22

26

15

dissabte

12. Batea

20

34

14

13. Ascó

23

26

12

14. Xerta

18

27

11

Ascó-Amposta

GF GC

1. Fontsanta

33

10

28 Pontenc-La Roca

19

37

25

10
8

12

24

3. Cerdanyola
4. Pardinyes

27
37

11
20

23

5. S Andreu
6. At Prat

24
20

17
16

11

37

6

18. Ametlla

9

28

5

Equip

GF GC

21

16

8. AEM

22

22

16

9. S Pere

25

18

15

10. F Vilafranca

15

10

15

Masdenverge-Batea (16h)

2-3

S Gabriel-S Pere

1-3

Tortosa E-F Vilafranca

0-0

Pardinyes-Cerdanyola

1-3

S Andreu-Guineueta

2-0

AEM-Porqueres

2-2

Fontsanta-C Clar

7-2

Ebre E- Alcanar (18h)
Xerta-M Nova (12 h)
Bot-Arnes (16h)

PRÒXIMA JORNADA
Tortosa E-Pardinyes

11. S Gabriel

24

20

14

12. Molins

14

24

10

Guineueta-Pontenc

5

At Prat-Fontsanta

13. Tortosa Ebre

8

28

1. Alcanar

45

11

18

14. Guineueta

11

32

16. C Clar

18. Godall

12 16 34

4

Alcanar-Ametlla (16h)
S Bàrbara-Rem Bítem (17h)

RESULTATS

CLASSIFICACIÓ
Equip

GF GC

P 7a jornada

31

7

71

1. Roquetenc

18

1

18

Rem Bítem-Arnes

4-0

2. Tortosa

32

15

15

Olimpic-Ulldecona

6-3

3. Alcanar

22

10

14

18

3. Olimpic

33

19

18

4. S Bàrbara

14

11

12

5. Ulldecona

22

25

12

6. Ginestar

14

19

12

8. J i Maria

26
24

22
25

9

9. Gandesa

19

26

8

23

4

la Roca-Molins

14

46

3

Vilafranca-Camp Clar

Tortosa-Ametlla

4-2

Alcanar-Canareu

3-2

Roquetenc-Catalònia 3-0
Aldeana-Alcanar

3-2

4. Amposta

19

9

Tortosa E-S Jaume

3-2

5. Vinaròs

15

13

6. Aldeana

12

8

8

7. Canareu

15

15

8

Ulldecona-S Bàrbara

8. Rapitenca

13

9

6

Amposta-S Jaume

Gandesa-Tortosa E

9. Catalònia

7

12

5

Tortosa-Ametlla

Alcanar-Olimpic

10. Perelló

6

15

4

S Bàrbara-Gandesa

7. S Jaume

Amposta-S Jaume 8-0

J i Maria-Ginestar

2-0

PRÒXIMA JORNADA

13

9
6

Perelló

descansava

10 J i Maria-Rapitenca

sus

Aldeana-Vinaròs sus

PRÒXIMA JORNADA

Alcanar-Canareu
Roquetenc-Catalònia

10. Tortosa Ebre

11

32

6

S Jaume-J i Maria

11. Ametlla

9

15

3

7

24

3

Ginestar-Rem Bítem

12. J i Maria

8

15

2

Perelló, descansa

10

35

3

Arnes-Aldeana

13. St Jaume

2

41

0

J i Maria-Rapitenca

Aldeana-Vinaròs

5

S Pere-S Andreu
15. La Roca

2. Aldeana

Cerdanyola-AEM

Porqueres-S Gabriel

Flix-Corbera (16h)
Ampolla-Pinell (16h)

4-0

Molins-At Prat

(dissabte 17h)

Amposta-Ginestar (17h)

9

P 7a jornada

16

23

12 19 29

RESULTATS

17

7. Pontenc

Perelló-Vilalba (16h)
la Sénia-Jesús i Maria (16h)

Veterans

CLASSIFICACIÓ

18

diumenge
17. Alcanar

Tortosa-Camarles (17h)

17. J i Maria

Femení 7 Ebre

Equip

Camarles-Benissanet (16h)
Catalònia-Ascó (16.30h)

16. Camarles

9 32

RESULTATS

1-2

Ametlla-Fatarella (15.30h)

31

5

0-1

Tivenys-Deltebre (15h)

18

12

21

Deltebre-Arnes

15. Fatarella

18. Catllar

Roda Berà-Ulldecona (17h)

2-4

Benissanet-Masdenverge 2-1

7. Ginestar

7

P 10a jornada

2. Porqueres

28

12 10 25

CLASSIFICACIÓ

RESULTATS
P 12a jornada 4a catalana

2. Arnes

5. Catalònia

17. Riera

Salou-Gandesa (16h)

S Jaume-Olimpic (15.45h)

Batea-Torredembarra (16.30h)

Femení. Preferent

Quarta Catalana
Equip

la Cava-Riera (16h)

Rubí-Vilaseca

9 16

dissabte
Catalònia-Roquetenc (19h)

diumenge

V Alegre-Almacelles

Balaguer-J i Maria (16.30h)

PRÒXIMA JORNADA

dissabte

11 16 20 13

12. Batea

S Ildefons-Vilanova

14. Suburense

8. Vendrell

11. Segur

S Cristobal-Santboià

12 16 18 15

3. Cambrils Unió

11. Arnes
12. Rem Bítem
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L’EQUIP TITULAR
DE LA JORNADA

Radiografia del futbol ebrenc

SERGIO LOPEZ (Ascó)

EQUIPS DE LA SETMANA: AMPOSTA I OLÍMPIC

ROGER (la Cava)

MAÑÀ (Corbera)
HÈCTOR (Ametlla)
XIXO (Perelló)

Top Secret

EUDAL (Amposta)
LEANDRO (Catalònia)

* Ull a la dada: últims 9 classificats de 1a catalana i 5 equips de Tarragona. El desastre a 2a catalana podria tornar a ser d’escàndol.
*La passada campanya, ‘Mochi’, davanter del Tortosa, va marcar 32 gols. En aquesta no arribarà a la xifra: ara només porta tres gols. Amb l’arribada de Virgili, és
aquest jugador qui fa els gols. Les preguntes són: per què tenir dos davanters que
no són barats? No seria millor tenir-ne només un?.
*Jordi Fabregat ja ha entrenat en quatre autonomies. Diumenge va debutar amb el
Grijuelo, població de bon pernil. Al maig va tenir converses amb l’Ascó, però ell volia
entrenar a un equip de Segona divisió B. I li ha arribat l’ocasió.
*A 2a catalana, només un canvi a la banqueta i a 3a ja en portem sis. I el setè podria
caure abans de Nadal. L'últim en arribar és Àlex Curto, exVilalba i exBatea
*A Vilalba, baix el meu punt de vista, l'ideal seria que tornés Gaspar Estupiñà a la
banqueta. Ell diu que "terceres parts no són mai bones". Mai sé sap si podria serho.

MARC BORT (Alcanar)
CARLES (Camarles)
ALEIX (Olimpic)
JORDI RULLO (J i Maria B)
Jugadors també destacats: Adrià (J i Maria), Àlex (Batea), Puig
(Tortosa), Yuri (Flix), Alegre (Aldeana), Istoc (Rapitenca), Dilla
(Gandesa), Roberto (Ulldecona) i Marc Lleixà (la Sénia)

TÈCNICS EBRENCS TERCERA I QUARTA CATALANA (3)
JOSEP LLUÍS POLEY

ÀNGEL GUIU

Va jugar al futbol base del
Dertusa, i al Benifallet. Als 29
anys va deixar el futbol.
Entrenador: cos tècnic juvenil
del Gandesa, cos tècnic
Gandesa B i cadet d'aquest
club, Vilalba, Tortosa cadet i
actualment Ginestar.

Era porter,
com el seu
pare i avi.
Començà al
futbol base
del Falset,
després, d’amateur, va jugar al
Vallecas
Borges,
Falset,
(Madrid), Olímpic Móra,
Marçà, Gandesa, Pinell i
Cabacés on va fitxar com a
jugador-entrenador. Va seguir
entrenant a Garcia, Olímpic,
Corbera, Benissanet, Móra la
Nova, Ginestar, Pinell i ara a la
Fatarella. Va estar 16 anys al
futbol base de l’Olímpic, com
a entrenador

ÀLEX CERVERA

MARC BEL

Jugador: futbol base Alcanar i
després, com amateur, a
l’Alcanar. Va recaure de la lesió
de lligaments i va agafar el filial
de l’Alcanar, després d'iniciarse com amister al futbol- 7 de
Vinaròs i Alcanar. És el míster
més jove del futbol amateur:
només té 20 anys.

Com a jugador es va
formar
al
futbol base
de l’Alcanar i
l’Amposta.
En amateur:
Alcanar primer equip i
filial. Tècnic:
fou coordinador futbol base de l’Alcanar i
entrenador juv. Alcanar a
Preferent. Va pujar a l’Alcanar
B a Tercera. Va estar al Càlig. I
fins fa quatre setmanes era el
mister del primer equip de
l’Alcanar.

SISCO MARTÍ

ESTEBAN FERNANDEZ

Jugador:
futbol base
Dertusa i la
Sénia. Com
a amateur:
Amposta B,
Campredó,
Vilalba,
A l d o v e r,
veterans
Tortosa i Roquetenc. Com a
base
futbol
tècnic:
Roquetenc, R. Bítem, i ara
amateur del Xerta. Entrenador
selecció ebrenca infantil i les
últimes 7 campanyes seleccionador sub-16 femení Terres
de l'Ebre.

Va jugar en
categories
inferiors
al
Sant Feliu de
Codines,
Llongueras,
Bufalà i Llefià.
En amateur, a
l’Aragó, amb
el
Maella,
Casp,
Mequinença
a
Preferent i 3a divisió al
Maella; 7 temporades a
Batea i una a Vilalba. I com
a entrenador, part de la
passada al Vilalba i aquesta
al filial del Batea.

ALFREDO FUSTER

ÀNGEL ALVAREZ

Com a jugador, al Cretense.
Va estar vinculat al futbol
base de la Sénia en tots els
equips menys el juvenil i tres
anys en el primer equip de la
Sénia i tres al Cretenc i aquesta temporada va estar al
Godall.

Va entrenar a l'Atlas,
Campredó, Pinell, la Galera, i
el Vilalba. Com a jugador:
Roquetenc, Tivenys, Aldover i
Bítem.

SANTI FORASTERO

PAU SAFONT

Com a jugador: Camarles,
Amposta, la Cava, Aldeana i
Deltebre. Com entrenador:
futbol
base
Camarles,
Aldeana, Ebre E. En amateur:
Camarles B (on està ara), Jesús
i Maria B i Roquetenc B.

Com a jugador: futbol base
l’Ametlla, l’Ampolla, i primer
equip de l’Ametlla durant 8
temporades. Com a entrenador: futbol base l’Ametlla,
Hospitalet 2 campanyes i ara a
l’Ametlla B.

NARCÍS LABORIA

ÀLEX CURTO

Com a jugador, es va
formar
al
Perelló
i
després va
fitxar
pel
juvenil del
Castelló.
Torna
al
Perelló i va
anar
2
temporades
a
l’Ametlla, acabant al seu
poble. Com entrenador: futbol base Perelló, Olimpic,
l’Ametlla, Deltebre i el Perelló,
en dues etapes. La segona va
acabar fa tres jornades.

Ha entrenat, entre altres,
Batea, Amposta, La Sénia,
Roquetenc i futbol base
Va
R.Bítem.
i
Tortosa
començar la lliga al Vilalba i ara
és el nou míster de l’Ametlla.
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CARÀCTER FALDUT SOBRE EL CAMP

«M’hagués agradat ser
veterinari»

70

AVUI: ALBERT CASTELL, JUGADOR DEL CF ULLDECONA
Albert Castell és un
dels valors de la
pedrera ulldeconenca. Una pedrera que
ha donat grans jugadors. Oriol i Aleix són
les referències faldudes a l’elit. Per darrera, hi ha referents, en
un àmbit més local,
com Albert Castell,
jugador que és tot
caràcter sobre el
camp. Avui el coneixem d’una forma més
personal.
Pregunta: La teua trajectòria futbolística.
Quan comença?.
Resposta:
Vaig
Començar amb 5
anys a l'Ulldecona,
passant per totes les
categories fins cadet.
Després d'una molt
bona temporada, l'últim any de cadet, em
fitxa el juvenil del
Castelló. Vaig jugar al
juvenil C el primer any
i el segon a l'A, a
Nacional. Llavors vaig
patir moltes lesions
amb rotures fibrilars i
esquinços i a l'acabar
la temporada no van
comptar amb mi.
Fitxo pel Tortosa juvenil de Preferent, fent
la pretemporada amb
el primer equip. En
acabar, no compten
amb mi per al primer
equip i marxo a
l'Ulldecona on estic
mitja temporada i
vaig a Traiguera a la
Preferent valenciana
on acabo la campanya. La següent fitxo
pel Sant Rafel també
de Preferent valenciana on estic un any.
Posteriorment, vaig al
Catalònia a Preferent
on estic 2 temporades, primer amb
Camarero pare i després
amb
Ximo
Talarn. Puc assegurar
que és el lloc on m’he
sentit més ben tractat.
Després de fer un bon
segon any amb el

Catalònia marxo al
Tortosa a 1a Catalana
on per culpa d'una
lesió no puc jugar
molts partits.
Quan s'acaba la temporada tinc una oferta
del Roquetenc amb
Ximo Talarn, però
trobo
feina
a
Alemanya i decideixo
marxar.
Allí he jugat 3 temporades amb el FC 1920
Berg a la B Klasse, l'última temporada faig
de jugador entrenador, cosa que no faré
mai més per la responsabilitat i la feina
que comporta.
L’any passat decideixo
tornar a casa i em
vaig
oferir
a
l'Ulldecona ja que
després de 4 anys
fora, tenia ganes de
jugar al poble i evitarme els desplaçaments
que comporten jugar
una altra vegada fora.
P: El pitjor del futbol
són les lesions?.
R: Si, tot i que no
n'he tingut cap de
greu, vaig passar una
temporada amb 3 o 4
rotures i això et fa
replantejar
moltes
coses perquè perds
confiança
mentre
estàs lesionat. Ara
mateix també arrosego molesties després
del partit a Batea. Es
evident
que
les
lesions, en general,
però sobre tot en el
futbol amateur, són el
pitor enemic.
P: Algú de la teua
família ha jugat a futbol?
R: El meu pare va
jugar a l'Ulldecona i al
Rossell i el meu germà
va jugar per diferents
equips de la zona i va
estar un any al Vilareal quan era cadet.
P: Què t’hauria agradat ser?.
R: De petit astronauta, després futbolista i
potser el que més

m’hagués agradat és
ser veterinari, però
mai m'ha apassionat
estudiar.
P: Moment màgic del
dia?.
R: Arribar de treballar
i tirar-me al sofà a
mirar la tele, sense
cap dubte.
P: El sexe és perjudicial abans d’un partit?
R: Abans pensava que
si, però crec que és
psicològic.
P: Un vici?.
R: Els animals, sempre
he tingut gossos, ara
en tinc 2, també 2
cabres i 1 conill. Per
això hagués volgut
ser veterani.
P: Quina prioritat té el
futbol a la teua vida?.
R: Intento no fallar
mai als entrenaments
ni als partits però hi
ha vegades que no és
pot amb tot. És bastant prioritari però no
el que més.
P: Compta’m una
anècdota?.
R: L'últim partit que
vaig
jugar
a
Alemanya, abans de
tornar cap aquí. Vaig
fer sis gols, cada xut
entrava dins, mai
m'havia passat res

Minut 91 a Canal Terres de l’Ebre.
Dilluns a les 17.30, 21 i a les 23 hores. Dimarts a les 13 h.
Dimecres (Minut 91 o Hora del Pàdel) a les 20 h i dijous a les 13h.

igual. Però vam perdre 7 a 6. Una sensació agredolça.
P: Has plorat en un
partit de futbol?.
R: Crec que no, tot i
que de vegades costa
molt pair algunes cornades o decisions
injustes.
P: El futbol, si comptes les hores d'entrenaments, desplaçaments, els dies del
partit... pel que et
paguen gairebé perds
diners?.
R: Si jugues fora potser no perds diners,
però en comparació al
temps que et demana
el futbol, no surt a
compte. Però quan
t'agrada el que fas
això és una cosa
secundària.
P: Tens un malnom?.
R: Uns quants; a
Castelló em cridaven
el Culebra. No recordo perquè; a Tortosa
em deien Hummel
perque sempre entrenava amb roba d'aquesta marca. Anys
més tard, també amb
el Tortosa em cridaven
Homer,
per
Homer Simpson. A
algú se li va acudir

que m’hi assemblava.
I a Ulldecona, els
meus amics em criden
Ermo, de Guillermo, el
nom del meu pare.
P: Quina és la frase o
paraula més afectuosa que et diu la teua
parella?.
R: T'estimo infinitament.
P: Què és una mare?
R: Algú que fassis el
que fassis sempre
estarà allà. I que sempre m’ha ajudat, com
el meu pare.
P: Els teus millors
entrenadors?
R: Et destacaria a
Josep Lluís Millan a les
categories inferiors de
l'Ulldecona, més com
a educador que com
entrenador. A Pere
Soler, el primer entrenador que vaig tenir a
Castelló, amb ell vaig
aprendre de tàctiques
i
posicionament,
coses que fins llavors
mai havia treballat. A
Guillermo Camarero
fill, sent juvenil, el
destacaria pels entrenaments que feia i pel
bon tracte amb el
jugador. I a Talarn
perquè que ha sigut
l'entrenador que més
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rendiment m’ha tret,
perquè
m’entenia.
Gairebé no em feia fer
treball defensiu i em
permetia jugar alliberat.
P: Qué és el que no
t’agrada dels entrenadors?
R: D'aquestes categories, els que tracten
els jugadors com si
visquesen del futbol i
potser obliden que ho
fem perquè ens agrada i volem gaudir
jugant.
P: Què prefereixes,
tenir un bon entrenador o un bon equip?
R: Un bon equip moltes vegades pot fer bo
un entrenador; un
bon entrenador no
sempre fa un bon
equip.
P: T’agrada entrenar?
R: Si és amb pilota
sempre, sense pilota
la veritat és que no
gens.
P: Quin és el millor
jugador de les Terres
de l’Ebre amb el que
has jugat?
R: Aleix Robert, quan
jugàvem al Catalònia,
no he jugat amb cap
amb tant gol com ell.
P:
Un
company
curiós?.
R: A Alemanya, en
vaig tenir molts. 30
minuts abans del partit uns quants estaven
bebent cervesa i
fumant, i a la banqueta l'entrenador amb la
cervesa a la mà
durant el partit...
P: El més presumit?
R: Jo sóc dels que primer marxa del vestidor així que no veig
els que es passen
mitja hora engominant-se o eixugant-se
el cabell.
P: El més divertit?
R: Et diria que Àlex
Iniesta, he estat amb
ell un any a Tortosa i
part de lliga passada a
a l'Ulldecona.
P: Hi ha ‘capos’ dins

d’un vestidor?
R: Si, i de vegades
tenen més veu que
l'entrenador. Crec que
depen de persones. Si
és un bon company,
va bé tenir un referent
al vestidor.
P: Has demanat perdó
alguna vegada a un
entrenador?
R: Si, i tant. Més
d’una vegada. I més
de les vegades que un
entrenador m’ho ha
demanat a mi.
P: Per què els sers
humans no demanem
més perdó?
R: Per ego?
P: Si un nen se t’acosta i et diu que li dones
un consell, què li
diries?
R: Que gaudeixi i que
no pensi en ser el
millor, però si en
millorar dia a dia.
P: Si haguessis de
definir que significa el
futbol, què diries?
R: Un vici que t'allunya d’altres més perillosos.
P: És una droga el futbol?
R: Una mica sí, però
bona.
P: Què és el que més
t’ha aportat el futbol?
R: Amistats i bons
moments.
P: L’Ulldecona s’ha
complicat en les
darreres jornades?
R: Sí, però crec que la
dinàmica
canviarà
quan guanyem un
partit. I sortirem de
l’estat actual.

PROPER:

RAMON CASTELLS

També pots seguir a Canal TE els reportatges
dels partits del cap de setmana,
el diumenge a les 23 i el dilluns a les 14 hores
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MÉS EBRE RECOMANA

Rosbif al brandi

Pot ser una proposta per als vostres menús de Nadal, una d'aquestes receptes que és fàcil, espectacular i boníssima. A més es pot preparar amb antelació. Tant la salsa com la carn les podeu tenir preparades dies abans. A més és molt baixa en calories i si voleu controlar una mica la dieta, només heu
de vigilar amb les salses i les guarnicions.

INGREDIENTS:
• 1 peça de bou o de vedella d'un quilo i mig aproximadament (1/2 crostó de la part de darrere per exemple)..
Demaneu al vostre carnisser quina té que sigui adient
• 100 gr de mantega
• sal i pebre negre acabat de moldre
• el suc d'una llimona
• 150ml de brandi
PREPARACIÓ:
• Agafem el tall de carn ben net de pells, greix i tendrums i el salpebrem per tots cantons, després el posem
a macerar amb el Brandi i el suc de llimona. Una hora i
mitja per un cantó, el girem i el deixem el mateix temps
per l'altre cantó. Posem una paella de fons gruixut al foc
i afegim els 100gr de mantega, quan es fongui afegim
la carn, escorreguda del líquid de maceració i eixugada
amb un drap net i l'enrossim molt bé per tots cantons.
Un cop la carn ben rossa la col·loquem a una safata de
forn una mica fonda i hi aboquem la mantega a on l'hem daurat i el líquid de maceració prèviament colat per
separar les impureses. La coem al forn preescalfat a
200º durant 15 minuts, quan faci 8 minuts, la girem i
l'anem regant de tant en tant amb el seu suc. Si us agrada la carn molt feta, podeu deixar-la uns minuts més,
però és important que quedi rosada pel centre així que
no s'ha de coure massa, la textura canvia totalment. Un
cop ja està feta la carn la trèiem del forn i la deixem reposar almenys mitja hora a una cassola tapada o bé amb
paper de plata, que quedi ben hermètica la safata. Un
cop freda la guardem a la nevera. Rasquem el fons de la
safata del forn per desprendre els sucs de la carn que s'han quedat enganxats al fons, d'aquesta manera aconseguirem una salsa estupenda, els anglesos en diuen
"gravy" i s'assembla a la salsa espanyola. Si ens ha que-

dat massa líquida, l'escalfem una cullerada de mantega
a una paella, afegim una cullerada de farina i deixem
que s'enrosseixi una mica, aleshores afegim tot el líquid
de coure el roast beef, remenem per integrar totalment
la farina i ho portem a ebullició sense deixar de remenar
per tal que no se'ns enganxi al fons. Un cop comenci a
bullir remenem un minut més i apaguem el foc, ens
haurà quedat amb una consistència untuosa i genial.
Guardem per separat la salsa i la carn. Un cop freda la
carn la tallem a llesques molt fines amb un ganivet afilat, el de tallar pernil va molt bé. Aquí podeu apreciar la
importància de fer servir una bona carn, la recepta més
fàcil no pot ser però és imprescindible tenir una carn boníssima, no dubteu a demanar al vostre carnisser de
confiança que us assessori. Servim el roast beef fred i la
salsa calenta i per acompanyar unes bones patates duquessa o verdures al vapor per exemple.
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20/3 al 19/4

CATALUNYA

Balança

DIVENDRES 25 DE NOVEMBRE DE 2016

SECCIÓ PATROCINADA PER:

El temps. Previsió

L’horòscop
Àries
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TERRES DE L’EBRE

22/9 al 22/10

TEMPERATURES
En assumptes d’amor estàs més propens a
viure tensions i discussions , però sempre de
portes cap endins. Respecte a la teva salut, la
teva activitat mental i física augmenta.

En assumptes d’amor el vent bufa al teu favor.
Deixa’t dur per ell i no et penediràs. Les teves
molèsties poden ser resoltes si la teva actitud
a l’hora d’atendre-les és la correcta.

Taure

Escorpí

20/4 al 19/5

22/10 al 21/11

Màxima

Mínima

13º

5°

MATÍ

PASSATEMPS

ENTRE POC I MIG ENNUVOLAT

Bon moment per destinar entre pensaments
una mica llunàtics i expectatives sense fonament dintre de les teves relacions sentimentals.

Estàs en una època ideal per viure moments
càlids i apassionats en la teva relació de parella. Aprofita el dia d’avui per desconnectar de
les teves preocupacions.

Bessons

Sagitari

20/5 al 21/6

21/11 al 21/12

Obre’t amb afecte i tendresa als altres i
seràs rebut amb braços oberts. Respecte a
la teva salut , et convé una dieta temporal
per netejar el teu organisme de toxines.

Gaudeixes de fortuna. Confia en el teu talent
pel que fa als teus assumptes sentimentals.
Estàs en un procés personal de canvi que et
duu a tenir més força i més energia.

Cranc

Capricorn

22/6 al 21/7

21/12 al 19/01

En assumptes d’amor és probable que es produeixin certs moments desagradables amb la
teva parella a causa d’un compromís que teniu
en comú.

La teva habilitat per conèixer les motivacions
de la teva parella és clau per dur les teves
relacions íntimes pel camí correcte. Els llocs
oberts afavoreixen la teva energia vital.

Lleó

Aquari

22/7 al 22/8

20/1 al 18/2

Comptes en aquest dies amb el suport de
Venus transitant pel teu signe per qualsevol
iniciativa que vulguis experimentar, Estàs en
una etapa per descansar.

Avui és un bon dia per aclarir una qüestió pendent amb la teva parella. Respecte a la salut,
per funcionar al cent per cent has de deixar a
un costat les tensions i els nervis.

Verge

Peixos

23/8 al 21/9

19/2 al 20/3

El trànsit de Venus per la teva casa dotze indica
que pots viure un enamoraments ocults, sense
que ho expliquis a ningú. Qualsevol susceptibilitat et perjudicarà.

En assumptes d’amor deixa’t conduir per la
teva creativitat, però no et deixis dur per somnis irrealitzables. Hauries de canviar certs
hàbits que perjudiquen la teva qualitat de vida.

TARDA

NUVOLS ALTS

Estat del cel
Cel serè o poc ennuvolat pel pas de núvols alts i mitjans que seran més abundants a partir de la tarda i al terç sud. A més, hi haurà algun interval de núvols baixos a punts del litoral, i estrats baixos que deixaran el cel molt ennuvolat o cobert fins a mig matí a la depressió Central, sobretot a ponent.
Precipitacions
No s'esperen precipitacions.
Temperatures
Temperatura mínima lleugerament més baixa. A més, hi haurà inversió tèrmica. La màxima serà semblant en general i puntualment més baixa a punts de la depressió Central. La
mínima es mourà entre els -2 i 3 ºC al Pirineu i Prepirineu, entre 0 i 5 ºC a la depressió
Central i al litoral, i entre 4 i 9 ºC al litoral. La màxima arribarà a valors d'entre 5 i 10 ºC al
pirineu, entre 7 i 12 ºC al Prepirineu i a la depressió Central, i entre 11 i 16 ºC a la resta.
Visibilitat
Visibilitat bona en general, per bé que de matinada hi haurà nombrosos bancs de boira i boirina
a valls i fondalades de l'interior que persistiran fins a mig matí a punts de la depressió Central.

Vent
Fins a migdia bufarà mestral a l'extrem sud, entre fluix i moderat amb algun cop fort. A
la resta el vent serà fluix i variable, amb domini del component oest arreu, més reforçat al
litoral central. Terral matinal i nocturn al litoral.

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 )
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 )

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

PUBLICITAT
610 20 33 25
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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COMPRO
PÀRQUING
“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527
LLOGUER LA SÉNIA: possibilitat de compra, LOCAL
COMERCIAL
totalment
equipat de 183m3. a. condicionat, parquet i bany. C/
General
Prim
Tel.
977576137

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

SERVEISÑ

AGENCIA
MAISOL
T’ajudem a trobar
La teva parella Ideal.
Serietat i honestedat.
Les Noies
fins a 35 anys

L’hi trobem parella

G R AT I S
695410052
www.maisol.com
TÈCNICS TITULATS EN
JARDINERIA

Preguntar per
Francisca

- Podes, gespa, escarificacions, control de plagues (palmeres i altres),
optimització del reg, rocalles, etc...

PARTICULAR ALQUILA
LOCAL CÉNTRICO EN
AMPOSTA.
13,75 m2, apto para joyería/peluquería, etc...
Aire acondicionado y muebles (económico)
973266178 - 680341620
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

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

696 01 16 29

OPORTUNITAT
A TORTOSA!!
Es ven local de
120m2, céntric, equipat per a bar-restaurant, Possibilitat de
lloguer o traspàs
659 728 249
LLOGUER
PÀRQUING
PLAÇA ESTADI
(FERRERIESTORTOSA)
639594527

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

877 180 170
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis
més!

OFERTA
CATALANA
PLANTA DE LUJO
MASAJES
RELAJANTES
COMPLETO 20€
DISCRETO
INDEPENDIENTE

Tlf. 664 149 258

www.florestajardineria.com
florestajardi@hotmail.es

OCUPACIÓÑ

ES PRECISA
PERRUQUERA
en experiència
zona Roquetes

HABITACIÓN
POR HORAS
Cerca de
Tortosa
(WhatsApp)
Tlf. 609 76 12 06

645888266

SE PRECISA
para empresa
en Amposta
teleoperadoras
con experiencia
sueldo fijo más
comisiones
642811128

SE PRECISA
PUBLICITAT

classificats

www.mesebre.cat

para importante
empresa en
Amposta
comercial con
experiencia llamar

642 811 128
VARIS Ñ
COMPRO Motos velles,
encara que no funcionen i
no
tinguen
papers.
Pagament
al
comptat.Tlf.680 968 290

Rezar 9 dias a Santa Rita
con vela encendida.
1 Padresnuestro y 9
Avemarias.
Pedir 1 favor de negocios y 2 imposibles.
Publicar enseguida. Se
cumple. C.B.C.

RELAXÑ

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

PUBLICITAT
877 180 170
comercial@mesebre.cat
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A l’última
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A FLIX

El 27 de novembre tindrà lloc la 3a edició de la recreació
del final de la Batalla de l'Ebre

Isabel Carrasco

PARLEM AMB

Francesc Barbero Escrivà
1r. Tinent Alcalde de l'Ajuntament de Flix
ACTUALITAT

La Guerra Civil espanyola (19361939), en temps dels nostres avis
i besavis, una espantosa guerra
civil que va causar milers de
morts, va destruir llars, va arruïnar
el país i va portar a molta gent a
l'exili. Diumenge 27 de novembre,
a Flix, tindrà lloc la recreació de la
retirada dels soldats després de
113 dies de combat intens, el final
de la batalla més cruenta i sagnant
de la guerra civil espanyola, la
batalla de l'Ebre. Una recreació
històrica que ens recordarà lo que
mai hem d'oblidar perquè no torni
a passar.
Parlem amb Francesc Barbero
Escrivà,1r. Tinent Alcalde de
l'Ajuntament de Flix

Més Ebre: El 14 de novembre de
1938 el triomf de l'exèrcit franquista es veu aturat durant 48 llargues hores... Que va passar?

Francesc Barbero: El Coronel
Tagüeña, comandant del XXVè
Cos d'Exèrcit republicà havia disposat una línia fortificada des
d'Ascó a Riba-roja d'Ebre passant
pels alts de la Fatarella per permetre una retirada ordenada travessant el riu per Flix, Ascó i Riba-roja.
A Flix, on quedava encara un pont
de ferro que permetia evacuar
material pesat va haver-hi encara
una darrera línia de contenció al
Tossal dels Montredons per protegir la retirada d'aquesta bossa. El
dispositiu va funcionar, en bona
part gràcies al sacrifici de les unitats
que el van protegir, i el gruix del
XXVè Cos d'Exèrcit va ser evacuat
mentre les unitats franquistes
intentaven trencar la resistència. La
voladura del pont de ferro de Flix la
matinada del 16 de novembre i un
cop retirades totes les tropes posa
el punt i final a la Batalla de l'Ebre.
ME: Cal recordar per evitar que
una tragèdia com aquesta no es
torni a repetir mai més?
FB: Per descomptat. Aquí focalitzem l'atenció en un episodi concret
sobre el qual fa encara no molts
anys hi havia cert desconeixement
històric. Sovint es parlava d'una
desbandada en la retirada i no del
moviment complex i costós en
vides humanes que els dos bàndols
van fer en aquest darrer moment.
En la mesura que millor coneixem
el conflicte més gran i evident es fa
la necessitat d'evitar patiments
com aquells en qualsevol altre
temps i lloc.
ME: El Passeig de l'Ebre tornarà a
reviure el final de la Batalla de
l'Ebre gràcies l'organització de diferents associacions i voluntaris com

el grup de recreació de Faió,
l'Associació La Cana, Flexus Teatre
o l'Ajuntament de Flix.
FB: Sí, el lloc històric de la voladura
del pont de ferro de Flix va ser al
pas de barca del riu de dalt. Avui
aquest pas ja no existeix (va ser
substituït pel pont de l'embassament) i per això el fem al pas de
barca del riu de baix. La zona del
Passeig permet una visió molt
bona del riu i de totes les recreacions que intervenen en l'acció,
alhora que hi estàs molt proper.
Creiem que és important aquesta
proximitat per gaudir de la gran
precisió en el vestuari, armes, etc.
que els grups sempre tenen.
Alhora és un lloc perfecte per veure
l'espectacle d'avions de combat
que tindrem al final de la recreació,
que recomano especialment, on
dos monoplaces caracteritzats de
l'època simularan una espectacular
batalla aèria damunt el riu Ebre.
ME: A més de la recreació històrica
de diumenge hi podrem trobar una
caminada pels espais de la Batalla i
una projecció el dissabte. Quines
seran les novetats d'aquesta 3ª edició?
FB: La principal novetat serà la projecció de la pel·lícula "Ebre, del
Bressol a la Batalla" al cinema de la
Unió Social el dissabte a les 18 h
amb entrada gratuïta. És un film
que s'estrenarà aquella mateixa
setmana per TV3 i que pensem
que emmarca bé la recreació de
l'endemà. Al matí també tindrem
una caminada per les trinxeres de
la línia del Tossal dels Montredons
amb explicacions sobre com es van
desenvolupar els fets.
ME: La Ribera d'Ebre és una

comarca que conserva patrimoni
notable relacionat amb la batalla
de l'Ebre. (búnquers, refugis, trinxeres...)
FB: Efectivament hi podem trobar
tota mena de trinxeres i edificacions de l'època i refugis antiaeris
museïtzats, com el del Carrer Sant
Josep de Flix, on va es van arribar a

construir fins a 9 refugis antiaeris ja
al principi de la Guerra per resguardar-se dels bombardejos de l'aviació feixista que tenien la fàbrica
com a objectiu però que van acabar sovint damunt la població. A la
comarca hi ha molt patrimoni relacionant amb la Batalla de l'Ebre
que mereix ser conegut.

