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Demà dissabte s’inaugura i durarà fins dimarts

Moció de l’Europarlament per evitar nous desastres com el Castor

Castor: Mai més!!!
El Parlament Europeu ha aprovat aquest dijous, en sessió
plenària, exigir indemnitzacions per als afectats per desastres
en operacions relatives al petroli i al gas mar endins, com els
que va provocar la plataforma 'Castor'.
P2
Avui és notícia

La Fira d’Amposta
La Fira de Mostres de la capital del Montsià, que tindrà lloc del
3 al 6 de desembre, arriba a la seua 56a edició.
P3

Tortosa
Amb una modificació
del pressupost de
217.000 Euros, es
desencallen les obres
P4
del pont.

Terres de l’Ebre
Inversió de 26,5
milions per al
territori, en els
pressupostos de la
Generalitat.
P4

Flix
El Govern liderarà la
resposta integral al
conflicte ambiental
del municipi de la
Ribera d’Ebre. P8
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Utopia/distopia?

Al llarg de la història, filòsofs, escriptors i pensadors han tractat d'imaginar el que podria ser una societat perfecta. De Plató a Tomás Moro... que pensaven que
les estructures polítiques i socials per viure amb societat s'aconsegueixen amb un equilibri i amb els mínims defectes possibles i que l'objectiu seria l'harmonia i
l'alegria de tots els individus... Està clar que, en general, les utopies es construeixen en oposició a una societat existent de la qual en són crítiques. Al Més Ebre,
revelem errades, debilitats i injustícies per tal que evolucione el nostre territori. Utopia, distopia? Ja sabem que la distopia s'oposa a una societat ideal, opressiva, totalitària, indesitjable... una societat aleshores fictícia?
Agraïm les mostres de suport via correu electrònic, telefònic, etc... però de cap manera contestarem a una (de moment, només hem rebut una) carta anònima.
Primer, perquè no sabem on enviar-la i segona perquè només ens agrada la ficció per pantalla.

EL PARLAMENT EUROPEU RECLAMA

Indemnitzacions pels afectats per
desastres com el del Castor
El Parlament Europeu ha aprovat
aquest dijous, en sessió plenària,
exigir indemnitzacions per als
afectats per desastres en operacions relatives al petroli i al gas
mar endins, com els que va provocar la plataforma 'Castor'
davant les costes de les Terres de
l'Ebre i nord de Castelló.
L'informe s'ha aprovat per 506
vots a favor i 106 en contra i 15
abstencions i proposa incorporar
les víctimes de danys col·laterals
relacionats amb prospeccions, estudis i funcionament d'instal·lacions mar
endins. És a dir, que en cas que una situació com la del Castor es tornés
a repetir, els veïns que van patir els terratrèmols poguessin reclamar compensacions, d'acord amb la normativa europea. L'eurodiputat grec,
KostasChrysogonos, que ha incorporat el cas de les Terres del Sénia en el
seu informe, considera la situació com "un gran escàndol". El text aprovat denuncia explícitament el cas del Castor i el mig miler de terratrèmols
que van patir els veïns de les Terres del Sénia. Segons ha explicat
Chrysogonos a l'ACN, "necessitem noves normes a la Unió Europea per
garantir que una situació com la del Castor no es repeteixi en el futur".
"Les operacions d'explotació de gas i petroli mar endins són òbviament
un perill pel medi ambient i per tota l'economia, perquè poden tenir
impactes greus, com indica el cas del Castor", ha recordat Chrysogonos
a l'ACN. "Hem de garantir que la societat no assumeix el cost causat per
les empreses privades", ha reiterat. La menció en aquest informe sobre
els greuges patits a les Terres del Sénia es va incloure gràcies a les esmenes de l'eurodiputat català Francesc Gambús. "Si hagués existit aquesta
amortització de la legislació europea que reclamem des del Parlament
Europeu en el moment en què van succeir els terratrèmols a les Terres del
Sénia, ara els veïns podrien reclamar indemnitzacions pels danys indirectes que van patir", ha apuntat Gambús. Però també celebra que per primer cop un text europeu faci referència al desastre del Castor "es posa
de manifest la gravetat dels centenars de terratrèmols que van patir
davant les costes de Tarragona i de Castelló i la seva afectació en el medi
ambient i en milers de ciutadans europeus que hi viuen". Per la seua part,
la Plataforma del Sénia també celebra com una victòria diferida la moció
de l'Europarlament per evitar nous casos Castor.

UN DESAFIAMENT PEL SEGLE 21

Educació emocional a l’aula
Fins a 32 docents del
Col·legi Teresià de Tortosa
han participat en un curs
presencial
d’educació
emocional que ha impartit
el col·lectiu tortosí “Taller
d’educació
emocional
Smile”. El curs, de 15
hores de duració, s’ha
celebrat durant sis setmanes a les instal·lacions del
propi col·legi i respon a
motius d’ordre social, educacional i professional.
En un món cada cop més complex, el domini de les eines emocionals
s’està destacant com una competència bàsica per als professionals del
segle 21. La gestió emocional permet fer objectives les dificultats i empatitzar amb les persones. També són de gran utilitat en l’àmbit de les relacions socials i la gestió de conflictes.
Les aules d’ensenyança són un entorn on els docents poden arribar a
veure’s desbordats per comportaments o situacions en les que s’està
qüestionant l’efectivitat de les respostes tradicionals basades en arguments purament racionals.
Amb les eines emocionals es pretén que des de l’observació del propi
context i les persones involucrades, el docent pugui prendre una postura més objectiva de la situació per tal de poder gestionar-la millor i evitar en la mesura del possible les posteriors càrregues emocionals negatives.
D’entre els diferents objectius del curs cal destacar el desenvolupament
de la intel·ligència emocional, l’aprofundiment en els estats d’ànim per
entendre els alumnes, la gestió de les emocions i l’aprenentatge de la
comunicació no verbal.
Un curs on s’han prioritzat, primordialment, activitats d’ordre pràctic
consistents en dinàmiques de grup en les que han participat tots els
assistents. Aquest curs s’ha integrat dintre del programa d’intel·ligències
múltiples que el Col·legi Teresià de Tortosa ve desenvolupant des de
2012.
El “Taller d’educació emocional Smile” és un col·lectiu format pels psicòlegs Pere Clotet i Jose Maria Moya i el mediador de conflictes Alfonso
Villora. La seva missió és estudiar i desenvolupar eines pràctiques dirigides a una millor comprensió de les relacions humanes des de l’àmbit de
la intel·ligència emocional.
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56 edicions de la Fira
de Mostres

Amposta estrena la
residència d’avis

D’Amposta. Demà dissabte s’inaugura

La Fira de Mostres d'Amposta, que tindrà lloc del
3 al 6 de desembre, arriba a la seua 56a edició. Ho
farà mantenint les principals novetats introduïdes
l'any passat: la seva gratuïtat i l'horari partit,
d'11h. a 14h. i 16h. a 21h.
En aquesta 56 a edició serà l'alcalde de la ciutat
francesa agermanada amb Amposta, Saint Jean de
la Ruelle, Christophe Chaillou, qui inauguri la
mostra demà dissabte a partir de les 12 h.
Imatge: Fira Amposta.
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Dimecres es va fer el trasllat
Amposta ha estrenat, finalment, la
nova residència d’avis. Amb l’ajuda de
Creu Roja i els familiars, el personal i
els usuaris han culminat aquest dimecres el trasllat de l’equipament. "Crec
que tanquem una etapa: el canvi és
molt positiu però també ha estat fruit
de discrepàncies polítiques", ha valorat l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs.
Tal com informa ebredigital.cat, l’espai va ser inaugurat fa 18 mesos, just
abans de les eleccions municipals, que
van representar un canvi d’alcaldia de
CiU a Esquerra. El nou espai, on
també hi ha places de centre de dia i d’usuaris amb malalties neurodegeneratives, té més
metres quadrats i prestacions. I, a les 77 places de residència, s’aniran afegint també les
78 noves públiques que subvencionarà la Generalitat. Gràcies, precisament, a aquestes
noves places, la gestió no s’externalitzarà.
Oposició
D’altra banda, el grup de CiU Amposta va criticar la gestió que ha realitzat el govern en
majoria absoluta d'Esquerra. Segons informa ebredigital.cat, la portaveu de
Convergència, Isabel Ferré, es va mostrar molt contundent i crítica en totes les accions
que es van dur a terme en referència a la residència d’avis, que s’ha posat en funcionament: “si no la fan viable serà perquè són uns ineptes. Si una residència en 30 places pot
ser viable, imagineus una de 150 concertades o col·laboradores. Viable, és absolutament
viable la gestió pública”, ha retret Ferré. A més, ha afegit “que no posen més excuses i
amb el trasllat dels iaios de la residència vella a la nova ens donarem per satisfets, per la
lluita que hem tingut en aquests 18 mesos. 18 mesos per gestionar una llum i 18 mesos
per canviar una porta de l’informe de bombers em sembla excessiu”.

S’aproven els pressupostos de l’Ametlla
Per al 2017: són de 12,8 milions d’euros
El ple de l'Ajuntament va aprovar el pressupost. Un
pressupost «continuista, de contencio de la despesa i
sense inversions significatives» que ascendeix als
12.817.542 euros –en el consolidat entre l'ens local i
les empreses publiques municipals–, tot i que en conjunt els ingressos seran de 14.107.633 euros. El pressupost de l'Ajuntament es d'11.457.957 euros –un
6,87% menys respecte a l'exercici del 2016–. Els
comptes contemplen uns ingressos per valor de
12.155.957, prop d'un 1% inferior als d'enguany, perque cal destinar una partida de 698.000 euros per
equilibrar el romanent de tresoreria, donat que el
resultat del 2015 va ser negatiu. Tot plegat, obliga a
tenir uns pressupostos «limitats», assegura el govern
municipal. Entre els ítems més destacats, cal remarcar
la congelació dels impostos, el control de la despesa i
el pagament de deute pendent, i la disminucio de la
partida d'inversions en un 85% perque «no hi ha

marge de maniobra per fer inversions», encara que
esperen rebre ajuts del Pla d'Accio Municipal (PAM) i
del Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOSC) per incorporarlos en una modificació pressupostària, i així executar
projectes de millora i noves inversions al municipi.
Segons la nota de l’Ajuntament, encara que no figurin
als comptes, des de l'equip de govern van apuntar que
es contemplen inversions de la Generalitat, com ara
prop de 800.000 euros de Ports per als nous equipaments del Port, de 510.000 euros de l'Agència
Catalana de l'Aigua per millores als col·lectors en alta
del clavegueram, i de 300.000 euros per a la recuperacio del port natural de l'Estany. El pressupost es va
aprovar amb els vots a favor dels regidors de l'equip de
govern –els quatre d'ERC i els dos de Compromís per
la Cala– i d'un regidor de Plataforma Calera, i els vots
en contra dels 5 de CiU al·legant que “no s'havia
comptat amb ells per l'elaboracio dels pressupostos.
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EN UN MINUT

Més notícies
*EL PROPER DIA 6 l’assemblea territorial de
l’Assemblea
Nacional
Catalana a Deltebre, juntament amb els grups municipals favorables al dret a
decidir (PDECat Deltebre,
Compromís d’Esquerres –
Socialistes, ERC, CUP) han
organitzat un conjunt d’actes que començaran a les
9h amb l’obertura de les
portes de l’Ajuntament. De
les 9h i les 11h els regidors
estaran a disposició de la
ciutadania. Finalment, a les
11h es celebrarà una taula
rodona en format col·loqui
a la sala de plens entre els
regidors i la ciutadania per
tal de discutir sobre els tres
eixos de la moció impulsada per l’AMI i aprovada pel
ple. Amb aquest acte, ANC
Deltebre i els grups locals
pretenen deixar clar que el
dia 6 de desembre “no
tenim res a celebrar”.
* LA DIPUTACIÓ aprova
un pressupost de gairebé
150 ME dels quals 35 es
destinaran als municipis a
través del Pla d'Acció
Municipal (PAM).

Treball investiga l'Ajuntament calero
Jordi Gaseni: “estic convençut de la legalitat de la
nostra actuació. És només una mesura de pressió”
El Departament de Treball investiga suposades irregularitats en
contractacions de personal a l'Ajuntament de l'Ametlla, arran la
denúncia presentada per representants sindicals dels funcionaris
municipals. Segons l’ACN, en un comunicat, els denunciants
assenyalen, concretament, els contractes dels advocats Miquel
Nolla i Oriol Auqué –que treballaven ja com a assessors del consistori en matèria urbanística i laboral des de l'època que CiU
governava el consistori- així com d'un nou enginyer municipal,
que cobriria eventualment la baixa de l'anterior, investigat en l'operació 'Térmyca'. També expliquen que han posat en coneixement de Fiscalia suposades contractacions de familiars i persones
"afins" al govern municipal que vulnerarien els principis de
"publicitat i lliure concurrència". L'alcalde, el republicà Jordi
Gaseni, s'ha mostrat convençut, en declaracions a l’ACN, de la
legalitat de l'actuació del seu govern, ha rebutjat les acusacions i
ha contextualitzat la denúncia com una mesura de pressió en el
marc de les negociacions del nou conveni laboral municipal.
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Tortosa desencalla les obres
del pont de l'Estat
Amb una modificació del pressupost de 217.000€
L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, va anunciar la represa de
les obres de rehabilitació integral del pont de l'Estat, que
es van reempendre dimecres. L'anunci es produeix després d'un procés que Bel va qualificar d'"atípic" i "complex", però que s'ha fet "defensant els interessos de la
ciutadania i prioritzant la represa de les obres el més ràpid
possible". Finalment, els treballs els farà la mateixa Unió
Temporal d'Empreses (UTE) però amb Acciona assumint
el lideratge de l'obra. L'alcalde ha volgut recordar una
vegada més que en l'adjudicació de l'obra no hi va haver
baixa temerària, ans al contrari, ja que l'Ajuntament va
incrementar els nivells de seguretat habituals per evitar
situacions com aquesta. Així, el projecte es va adjudicar a
la UTE per 1.002.858 euros, amb una baixa del 12,50 per cent sobre el preu de licitació.
El modificat d'obra serà finalment de 248.000 euros, que amb la baixa queda en 217.600
euros, un 21,7 per cent sobre el preu d'adjudicació. L'alcalde va carregar durament contra els portaveus dels grups municipals del PSC i de Movem, a qui va acusar d'haver mentit a la ciutadania i d'haver buscat paralitzar l'obra. "Ni PSC ni Movem s'han dirigit en cap
moment a mi o a la regidora d'Urbanisme. Però no tots els portaveus s'han comportat
igual. La CUP ha obrat diferent”. Bel ha afegit que Roig "ha volgut fer qüestió política
d'una qüestió tècnica", "posant en dubte la decisió dels membres de la mesa de contractació", i li ha recordat "el forat d'un milió d'euros que va deixar quan dirigia l'IDECE".
"Està desqualificat per gestionar recursos públics", ha reblat. En relació a la proposta de
Movem de fer pas alternatiu al pont mentre durin les obres, l'alcalde ha respost que
aquesta decisió significaria col·lapsar la ciutat. Pel que fa als terminis d'execució de l'obra,
l'alcalde ha manifestat que l'empresa està estudiant el calendari per valorar com optimitzar els temps, tenint en compte que s'han perdut unes setmanes.
El PSC ha insistit aquesta setmana: “el Pont ens costarà 217.600 € més als tortosins i tortosines per la mala gestió del govern”. I ha informat que ha presentat una moció al ple
per demanar que es minimitzin els efectes que estan ocasionant les obres. Per la seua
part, Movem Tortosa ha denunciat 'mala praxis' pel sobrecost de les obres del pont.
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Inversió de 26,5 milions a
les Terres de l'Ebre
En els pressupostos de la Generalitat 2017
Les Terres de l'Ebre rebran el pròxim 2017 de la
Generalitat 26,49 milions d'euros, pràcticament la
mateixa xifra d'inversió que la prevista per enguany i
es destinarà a completar les actuacions econòmicament més voluminoses incloses en els comptes actualment vigents i dels últims anys. Les partides amb més
pressupost estan destinades a la finalització de l'edifici
de les delegacions de la Generalitat a Tortosa, amb
4,53 milions d'euros, i les obres de construcció del CAP
d'Amposta, amb un cost de 2,99 milions. Segons informa ebredigital.cat, el Govern també ha previst destinar
2,51 milions a la constitució del cens emfitèutic de l'edifici de l'Hospital de Móra d'Ebre, aquest cens es tracta d'una fórmula de pagament ajornada que no es
comptabilitza com a deute convencional. Una altra de
les actuacions en sanitat és la que destinaran al CAP de
Roquetes i la base comarcal del SEM, amb una partida
de 771.000 euros. En matèria viària, el pressupost preveu una partida d'1,88 milions d'euros a l'adequació
dels sistemes de contenció de vehicles en diferents
trams de la carretera C-12. Les inversions previstes a
les Terres de l'Ebre representen el 3,3% del total de
Catalunya, un percentatge només per davant del de
l'Alt Pirineu i l'Aran.
Una altra de les partides, de 510.000 euros està destinada a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) perquè
executi millores als col·lectors en alta de l'Ametlla de
Mar, municipi on Ports de la Generalitat preveu invertir 700.000 euros en la urbanització i zona nàutica de
ribera de la infraestructura portuària.

Els personatges de Star Wars, a la Fira de Nadal del Nucli Antic
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Més
notícies
* ELS ENS LOCALS DE LES
TERRES DE L’EBRE rebran
3,5 milions d'euros del
PUOSC 2016-2017 per a
despeses de manteniment
d'equipaments i béns
públics. Les subvencions
tenen com a objectiu alliberar despesa corrent dels
ens locals per permetre
que es destini a accions
que garanteixin el benestar.
*L'ALCALDE DE TORTOSA, FERRAN BEL, va
adreçar-se dilluns al vespre
a la ciutadania en
Audiència pública per
explicar al detall el pressupost i les ordenances fiscals
de 2017.
*EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ contracta cinc joves titulats en
situació d'atur durant sis
mesos dintre del programa
de garantia juvenil en el
marc del programa operatiu del fons social europeu i
del programa operatiu d’ocupació juvenil.
* LA UGT de les Terres de
l’Ebre va celebrar a Tortosa
el seu 9è Congrés, on
Valentí Marín fou escollit
nou secretari general.

Avui s’inaugura i també s’obre la pista de gel
* TORTOSA: la fira internacional d’aus de raça s’inaugura avui divendres
(11 h) al Pavelló Firal de
Tortosa. Fins el dia 6.

La Fira de Nadal del Nucli Antic de Tortosa incorpora enguany, a banda
de les habituals activitats de tall nadalenc, la presència dels personatges
de la popular saga cinematogràfica Star Wars, els quals -gràcies a l'associació R2-T4 "Star Wars a les Terres de l'Ebre"- es passejaran per la fira,
la pista de gel i el Mercat Municipal per a saludar i fotografiar-se amb tothom que ho desitgi. El regidor de Comerç de l'Ajuntament de Tortosa,
Emili Lehmann, acompanyat pels presidents de les associacions de comerciants i de veïns del Nucli Antic (a la imatge), ha presentat la programació de la fira, que es desenvoluparà entre avui divendres dia 2 i el diumenge 4 de desembre. A les 18 h serà la inauguració de la Fira i encesa de
l’enllumenat de Nadal, als carrers de la Rosa/Bisbe Aznar. I a les 20h s’obrirà la pista de gel a la plaça de l’Ajuntament.

El Gran Recapte supera els 80.000 kg
A l’Ebre
Després de recomptar en
calma tots els quilos
recollits en totes les
poblacions de l’Ebre que
han participat en el Gran
Recapte d’Aliments, la
xifra total és de 80.891
quilos. Des de la delegació a l’Ebre “estem molt
satisfets amb aquesta
xifra, que iguala els resultats de l’any passat i que
servirà per pal·liar la
pobresa alimentaria del nostre territori durant un parell de mesos. La imatge, amb autoritats, correspon al mercat de Totosa.

*TORTOSA: descobriment
del bust de l'escultor Ángel
Acosta a la plaça del barri
de Sant Llàtzer que ja porta
també el seu nom. La plaça
es troba a la bifurcació del
carrer Barcelona i l'avinguda Canigó.

Nova Permanent Nacional de
les JERC
Presència destacada d’ebrencs

Les Joventuts d’Esquerra Republicana van celebrar el cap
de setmana passat el 26è Congrés Nacional a Benicarló,
on es va aprovar la ponència política que traça les línies
mestres a seguir durant els propers dos anys “per tal d’avançar cap a la llibertat nacional”. Aquesta era la primera vegada el màxim òrgan de les JERC que congrega a
tota la militància de l'organització i se celebra cada dos
anys, es convocava fóra de Catalunya. En el marc del
Congrés, les JERC van escollir una nova Permanent
Nacional, encapçalada per Pau Morales com a portaveu
nacional de l’organització. La canareva Anna Chillida i el
morenc Àlex de la Guia formaran part d’aquesta nova
Permanent. Chillida serà la nova Secretària d’Educació,
mentre que Àlex de la Guia serà el nou Secretari d’activisme i mobilitzacions.

*DELTEBRE: el coreògraf
Roberto Olivan ubica al
municipi un nou centre de
creació i desenvolupament
de les Arts Escèniques.
L'Ajuntament cedeix una
antiga nau que remodelarà
la companyia del ballarí.
*TORTOSA: l'escultor que
farà la figura de la Cinta
insta a netejar la façana de
la Catedral. Més informació al web de Més Ebre,
amb una entrevista.
*LA DIPUTACIÓ aporta
100.000 euros al Banc dels
Aliments de les Comarques
de Tarragona per atendre
persones necessitades.
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A L’ALDEA

Encesa de la
il.luminació
de Nadal
Avui divendres, 2 de
desembre, a les 19 h,
tindrà lloc la tradicional encesa de la
il·luminació de Nadal a
l’Aldea.
Enguany la població
disposarà de 120
punts de llum dels
quals 30 estaran instal·lats a l’Avinguda
Catalunya.
Arbres
LED, dibuixos nadalencs, estels, floquets
de colors i regals entre
d’altres formaran part
de la decoració de
Nadal que tindrà
l’Aldea per aquestes
dates. Com a novetat,
avui, es farà una xocolatada popular per a
tothom davant de
l’Ajuntament i s’encendrà l’arbre dels
desitjos.
S’ha convidat a tots els
xiquets per tal que
pengin el seu desig de
Nadal junt a aquest
l’arbre.
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L’equip de govern d’Alcanar respon
a unes declaracions del PSC
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Moció per protegir els
productors de cítrics
Presentada per ERC

“El que es va informar és fals”

L’equip de govern de l’Ajuntament d’Alcanar lamenta les declaracions del portaveu del
PSC-AM d’Alcanar, en què afirmava que “l’Ajuntament d’Alcanar va organitzar un acte
partidista el divendres passat a la tarda”. Segons l’equip de govern, “aquestes afirmacions són falses, ja que Lluís Llach fou convidat pel consistori com a membre del
Parlament de Catalunya i, concretament, com a President de la Comissió d'Estudi del
Procés Constituent i no com a representant de cap partit polític”. Així mateix, l’acte “va
tenir lloc en un equipament públic propietat de la Generalitat, i no pas de l’Ajuntament,
com afirma el grup socialista canareu”.
Amb tot, l’equip de govern assenyala “la reiterada mala praxi socialista de donar informacions esbiaixades i falses que provoquen, a la vegada, desinformació en la ciutadania”. De fet, considera que “aquestes declaracions són una continuïtat del que va passar en el Ple, en què el partit socialista es va veure obligat a retirar dues mocions que
contenien informació errònia”.
Plenari
D’altra banda, segons nota de l’Ajuntament, Alcanar continuarà assumint el transport
escolar no obligatori dels xiquets i xiquetes de Les Cases i Alcanar Platja. El Ple municipal també va aprovar altres qüestions com una moció per exigir l'alliberament immediat dels peatges de l'autopista AP-7 entre Peníscola i l'Hospitalet de l'Infant i una altra
per millorar el servei ferroviari a les Terres de l'Ebre i Catalunya.

El senador Miquel Aubà, acompanyat de l’alcalde
d’Alcanar i president de la Federació de l’Ebre d’Esquerra,
Alfons Montserrat (tots dos a la imatge), ha presentat la
moció que ha registrat a la Cambra Alta en defensa dels
productors europeus de cítrics. Aubà ha afirmat que ‘la
signatura de l’acord econòmic entre la Unió Europea i els
estats de l’Àfrica del sud posa en perill la supervivència del
sector del cítric ebrenc i del País Valencià’. Segons el senador, ‘l’amenaça d’aquest acord ve per dos motius: pel
perill de contagi de la principal malaltia dels cítrics, anomenada taca negra, i perquè pot enfonsar econòmicament els productors de cítrics ebrencs’. Davant d’aquest
fet, Esquerra demana que els protocols sanitaris europeus
siguin més estrictes, amb noves mesures per controlar que
les importacions de cítrics sud-africans i que es compleixin
els requisits fitosanitaris europeus. La moció també demana un control en l’obligatorietat de l’existència de contractes escrits de compravenda de cítrics, mesures legals
perquè el volum d’importacions de cítrics sud-africans no
perjudiquin la comercialització de las varietats europees, i
l’aplicació de compensacions als productors per l’impacte
econòmic i mediambiental que representi l’acord.
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Deltebre clou la campanya de
reducció de velocitat
“Amb més de 1900 controls”

La campanya de sensibilització per reduir la velocitat per dins del casc urbà de
Deltebre va finalitzar la setmana passada amb el control de 1.934 vehicles per part del
cos de la Policia Local. Les inspeccions es van realitzar en 12 vies urbanes i es van tancar amb, aproximadament, 80 vehicles sancionats per haver superat els 60km per
hora. Tot i que la velocitat permesa per dins del casc urbà no pot ascendir els 50km,
aquesta vegada s’ha decidit sancionar econòmicament només als qui superaven els
60km. Segons nota de l’Ajuntament, dels 1.934 controls realitzats, un 78% circulaven a una velocitat inferior als 50km, un 18% superior als 50 km i 4% superior als
60km. Tan sols aquests últims han estat sancionats econòmicament. Les estadístiques
mostren que el carrer es circula amb més velocitat és el Robert Graupera. Des de
l’Ajuntament s’aniran realitzant més campanyes de sensibilització.
“Construeix el teu futur”
D’altra banda, el programa, organitzat per Avalot (joves de la UGT) i amb la col·laboració i cooperació de l’Ajuntament de Deltebre, ha permès reorientar laboralment i
educativament a 12 joves del municipi que no estudiaven ni treballaven. Aquesta
acció, que es realitza des de finals de febrer, s’ha estructurat en tres etapes: una primera d’acollida, orientació i disseny del full de ruta de l’itinerari personal, una segona
d’execució del full de ruta i, finalment, una tercera d’inserció laboral i/o retorn al sistema educatiu. L’objectiu és que els joves que, a l’inici del curs no treballaven ni estudiaven, rebin una oferta d’ocupació i/o de formació.

El Consell Comarcal del Baix Ebre
concedeix l’XI Premi Solidaritat

www.mesebre.cat
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Marató de donació
de sang a la Ràpita
Demà dissabte

Demà dissabte 3 de desembre, se celebra la 5a edició de la Marató de St Carles
de la Ràpita al Pavelló Firal, de 9 a 21h. La campanya, organitzada pel Banc de
Sang i Teixits (BST), compta amb la implicació de l’Ajuntament de Sant Carles de
la Ràpita, l’Associació de Donants de Sang del Montsià i l’Unió de Comerç
Rapitenc.
Amb l’eslògan “Lo goig és donar-ne”, la Ràpita torna a acollir una Marató de
donació de sang, enguany amb l’objectiu d’aconseguir un nou rècord de donants.
Com a segon any consecutiu, les escoles del municipi acolliran el projecte d’aprenentatge i Servei del Banc de Sang i Teixits, Escola d’herois.
Aquest és un projecte recent del Banc de Sang i Teixits, adreçat als centres educatius del municipi que acullen una Marató de donació de sang.
Gràcies a la participació de tota la ciutat, cada any aconseguim que la
jornada es superi amb escreix les expectatives. L’any passat “523 persones
van venir a la Marató, que aquest any es volen mantenir o bé superar, i així fer
que St Carles de la Ràpita esdevingui un municipi referent de la donació de sang”.
Jornada de Turisme al Territori Sénia
D’altra banda, la Ràpita és l’escenari avui 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.

Pla d’Ocupació Local

A l’ONG Projecte Home Catalunya

Processos selectius per contractar personal, a la Ràpita

El Consell Comarcal del Baix Ebre ha concedit l'XI Premi Solidaritat a l'ONG
Projecte Home Catalunya per la creació a Tortosa d'un nou servei destinat a l'atenció, el tractament i la reinserció social de les persones amb problemes d'addiccions.
Aquest punt d'atenció, que es va posar en marxa fa un any, treballa en el tractament de tot tipus de drogodependències, amb especial incidència en els problemes
amb l'alcohol.

L’Ajuntament de La Ràpita ha
convocat tres processos selectius per a la constitució i posada
en funcionament de les borses
de treball temporal d’oficial primera de la construcció, tècnic
de promoció econòmica i educador social. Les borses de treball serviran per nodrir el personal previst en els Pla d’Ocupació
2016 que ha posat en marxa
l’Ajuntament, i també altres
eventuals places. L’anunci d’aquesta convocatòria ha sortit publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i
al Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona, de manera que el termini per presentar
sol·licituds finalitzarà el proper 15 de desembre. Els aspirants nodriran els llocs de treball que es generin a l’Ajuntament en les tasques citades, entre elles les que deriven
de la implementació del Pla d’Ocupació Local 2016, un programa que té com a objectiu dur a terme polítiques actives adreçades a fomentar l’ocupació per millorar les condicions de vida de la ciutadania i reactivar l’economia.
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EN UN MINUT

Més
notícies
* FLIX: el proper diumenge 4 de desembre se
celebrarà la setena edició
de la Festa de l’Oli de la
Reserva
Natural
de
Sebes. Es tracta d’una
jornada amb diferents
activitats que tenen com
a protagonista l’oli ecològic Mas de Pitoia.
* LA FATARELLA: aquest
cap de setmana es celebrarà la 18a Festa de l'Oli
de la Fatarella.
*MÓRA
D’EBRE:
L'Ajuntament comunica
a tots els interessats que
estan obertes les preinscripcions per diversos
cursos gratuïts de formació ocupacional subvencionats pel SOC.
*GANDESA: avui dvendres 2 de desembre, a les
19.30 h, al Casal de
Joventut de Gandesa
presentació llibre "Rèptils
i amfibis a la Terra Alta".

El Govern liderarà la resposta
integral a la problemàtica de Flix

Enderroc del monument
franquista del Coll de Moro
Cultura dóna el vistiplau

Es crearà una comissió d’experts per avaluar els terrenys contaminats
El conseller de Territori i
Sostenibilitat, Josep Rull (a la
imatge), s’ha compromès amb
l’alcalde de Flix, Marc Mur, a
impulsar la creació d’una
Comissió de Seguiment sobre
la problemàtica ambiental al
municipi, on hi participaran
l’Ajuntament i altres organismes i experts. És voluntat del
Govern de la Generalitat i de
l’Ajuntament abordar de
forma conjunta els problemes
ambientals que ha generat
l’activitat industrial d’ERCROS
i les millors tècniques possibles per a la seva solució des d’una visió global, tant pel
que fa a la contaminació del sòl com de l’aigua.
L'ARC verificarà la descontaminació dels terrenys industrials de Flix paral·lelament
als treballs que fa Ercros. L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) d’acord amb el
marc normatiu, ha desenvolupat actuacions des de l’any 2009 en el sector dels
terrenys adjacents a la fàbrica, coneguts com L’Aubal-Dipòsit. En aquest àmbit,
l’INCASÒL, primer, i ERCROS, després, han elaborat 13 estudis que l’ARC ha valorat.
En aquest sector l’agència hi té oberts dos expedients de Declaració de Sòl
Contaminat, que han comportat la realització d’un projecte de descontaminació.
Actualment s’està fent el seguiment del compliment de les condicions establertes al
projecte. Pel que fa al recinte de la fàbrica d’ERCROS, des de l’any 2007 l’ARC hi té
obert un expedient informatiu per avaluar la qualitat del sòl. L’ARC analitzarà de
forma global tota la documentació abans de pronunciar-se per establir les mesures.

Litterarum Móra d’Ebre serà present a la tercera
edició del Mercat de Nadal del Llibre
L’organitza el TR3SC a l’Antiga Fàbrica Damm
Litterarum – Móra d’Ebre participarà enguany en la tercera
edició del Mercat de Nadal del
Llibre, que organitza el Club
de Lectura TR3SC i que tindrà
lloc el proper dissabte 10 de
desembre a l’Antiga Fàbrica
Estrella Damm de Barcelona,
de les 11 a les 22 hores.
Considerat el Sant Jordi d’hivern, aquest esdeveniment
literari té per objectiu promocionar la literatura amb vista
al període nadalenc.
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El Departament de Cultura ha emès un informe favorable a l'enderroc del monument franquista del Coll del
Moro de Gandesa. Segons l’ACN, el projecte ja només
ha de passar per la propera sessió plenària de
l'Ajuntament i ja es podrà executar, si s'aprova. Cultura
ha requerit una verificació arqueològica del terrenys de la
zona en els quals s'acumulen túmuls de la necròpolis
romana, una de les més importants de Catalunya. El consistori de Gandesa preveu treure el monument franquista, cada cop més ple de pintades i de brossa, i després
endegar les prospeccions, abans de tornar a pavimentar
els terrenys. El monòlit d'homenatge al règim, ubicat en
un dels punts de comandament de Franco durant la
Batalla de l'Ebre, està en uns terrenys rústics propietat de
la Diputació que ha cedit a l'Ajuntament de Gandesa.

Tivissa comptarà amb un
nucli zoològic
A l’antic Mas del Maco
La Comissió territorial d’urbanisme de les Terres de l’Ebre, presidida
pel director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí
Serra, ha aprovat definitivament el projecte per construir un nucli
zoològic al Mas del Maco, a Tivissa.
L’àmbit que acollirà la instal·lació és una parcel·la de 143.018 m2,
situada al sud del terme municipal, lluny del nucli urbà, i a tocar del
terme de l’Ametlla de Mar.
Es tracta d’un paisatge rural de muntanya, amb arbres de secà avui
abandonats, estructurat amb bancals de murs de pedra seca per
adaptar el desnivell als usos agrícoles. En part de la finca també es
troben pinedes amb un frondós sotabosc i elements patrimonials
com un pou de reg, una bassa petita i una barraca de pedra seca.
El projecte preveu implantar un nucli zoològic rehabilitant i adequant
el mas i els seus annexos, així com mantenint les masses forestals i
els antics bancals agrícoles. Aquests serviran per allotjar i exhibir els
animals, aprofitant la topografia.
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Més
notícies
*URV: Un total de 383
alumnes s’han inscrit al curs
de les Aules d’Extensió
Universitària per a la Gent
Gran que organitza el campus Terres de l’Ebre. S’ha
incorporat la Ràpita i ara ja
són set
els municipis
ebrencs que acullen aquestes aules d’extensió universitària.
*ICS: el Conseller de Salut
va lliurar el certificat d’acreditació de qualitat a 9
equips d’atenció primària
de l’Institut Català de la
Salut a l’Ebre.
* LA SEMBRA en sec de
l’arròs permet estalviar
aigua i reduir la dosi de
sembra fins al 30%. Els
assaigs realitzats per l’IRTA
demostren l’efectivitat d’aquesta tècnica com a
mètode de control del cargol poma. També s’està
avaluant altres tècniques
d’estalvi d’aigua com el reg
localitzat.

Neix un Joc de Taula inèdit:
‘Descobreix....les Terres de l’Ebre’
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Recreació històrica del final
de la Batalla de l’Ebre
A Flix, el cap de setmana passat

Pot ser el regal ebrenc d’aquest Nadal
Ebrejocs.cat, empresa creada pel jove emprenedor tortosí Marc Vericat (a la imatge), presenta avui divendres a Tortosa, i el 5 i 7 de desembre a Amposta i Roquetes respectivament, el joc
de taula “Descobreix... les Terres de l’Ebre”, que
ja és a la venda i pot ser el regal ebrenc d’aquest
Nadal. El joc consisteix en una maleta que, com
a símbol del viatge que els jugadors fan per les
poblacions ebrenques, inclou un tauler amb un
mapa inèdit del territori ebrenc, il·lustrat per Toni Térmens, així com diferents fitxes de les rutes
i diverses capsetes amb les corresponents preguntes per cada població, dos daus i un rellotge
d’arena. En aquesta primera edició, el joc, a més del tauler amb el mapa de les Terres de
l’Ebre i les preguntes corresponents, s’inclou l’opció d’escollir una segona cara del tauler
centrada en les poblacions de Tortosa, Amposta i Roquetes, feta amb la col·laboració dels
respectius ajuntaments, amb les corresponents preguntes sobre cadascuna d’aquestes
poblacions. Així els compradors podran escollir entre alguna d’aquestes poblacions a més
del joc general sobre les Terres de l’Ebre. Cal afegir que la maleta del joc “Descobreix...
les Terres de l’Ebre” conté un relat exclusiu de l’escriptora Francesca Aliern on explica com
va començar el projecte mitjançant una història que inclou els dotze personatges creats
expressament per al joc. El joc ja és a la venda, amb un preu de trenta euros. Ebrejocs.cat
destina un euro de cada joc venut a una entitat social de les Terres de l’Ebre. Els diferents
punts de venda es faran públics a www.ebrejocs.cat. La redacció de Més Ebre, al carrer
Cervantes 13, de Tortosa, n’és un d’ells, a partir del proper dilluns.

La redacció de Més Ebre, un dels punts de venda del joc

Alcanar engega un projecte per ajudar a trobar
feina a dones en risc d'exclusió social
Per retornar al món laboral
Carme Navarro, regidora d'Acció
Social de l'Ajuntament d'Alcanar;
Rosa Cardona, coordinadora de la
Fundació Gentis a Tarragona; i
Ingrid Borràs, directora d'Àrea de
Negoci de Caixa Banc a Amposta;
han presentat aquest dimecres el
conveni de col·laboració entre
Fundació La Caixa i Fundació
Privada Gentis per a impulsar un
projecte dirigit a millorar l'ocupabilitat de les dones rurals d'Alcanar. "Les beneficiàries del programa són dones amb
poca formació i amb situacions vitals de risc que necessiten treballar competències
per retornar al món laboral".

El cap de setmana passat es van celebrar a Flix diferents
actes per commemorar el 78è aniversari del final de la
batalla de l’Ebre, un esdeveniment històric que té especial rellevància a la població perquè va ser l’escenari de
la retirada de les últimes forces republicanes que havien
lluitat en aquesta batalla.
Per recordar aquests fets i homenatjar les víctimes de la
guerra civil espanyola, aquest cap de setmana hi van
haver diverses activitats de divulgació històrica i memòria organitzades per l’Associació Cultural La Cana i
l’Ajuntament de Flix.

Ruta de la Tapa de l'Ostra
de l'Ampolla
Del 3 a l'11 de desembre,
a set restaurants del municipi
Del 3 a l'11 de desembre, set restaurants de
l'Ampolla participaran a una nova edició de
l'OstraHeink.Tour, la ruta de la Tapa de l'Ostra de
l'Ampolla.
Després de l'èxit de l'any passat, des de
l'Associació d'Empresaris de l'Ampolla (ADELA), i
amb el suport i la col·laboració de l'empresa
Distribucions Colomines i la cervesa Heineken, s'ha
organitzat una segona edició d'aquesta iniciativa.
Els restaurants Casa David, Casa Llambrich Juani,
Can Piñana, Club Nàutic Casa Montero, Del Mar
Flamingo, Sol i Nova Devimar oferiran una tapa d'ostra crua o cuinada de diverses
formes amb una Heineken per 3 euros. Més informació a la plana 12.
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L'europeïtzació horària a Catalunya
AQUESTA SETMANA

Sr. Toni Gargallo, president de la Federació de Comerç d'Amposta
ACTUALITAT

El 2017 arriba La reforma horària que preveu modificar les
jornades laborals i de lleure de
Catalunya tal com vam informar en l'editorial del 30 de
setembre 2016.
L'europeïtzació
horària
a
Catalunya ens permetrà dormir
més i guanyar en qualitat de
vida segons indiquen els actors
implicats, ja que es buscarà un
equilibri entre els temps de treball i la resta de les necessitats
vitals. Un cop aprovada la llei
començarà el moment de transició cap a aquests nous horaris
que haurien d'estar totalment
en marxa el setembre del 2018.
Més Ebre: El que es busca amb
la reforma horària és alliberar
temps reduint i avançant la
pausa del migdia per encongir
la jornada laboral i guanyar
qualitat de vida?
Federació de Comerç d'Amposta:
Sí, es busca avançar horaris. Tant
d’inici de la jornada comercial,
com del temps de pausa al migdia. La majoria de països europeus, comencen les seves jornades laborals abans que nosaltres i
la pausa al migdia no sol superar
les 2 hores. Els nostres veïns
directes -França i Portugal- dinen
al votant de les 12:30 h i els
comerços solen tornar a obrir a la
tarda cap a les 14:30 h o 15 h
màxim.
ME: Això suposaria el replantejament de l'organització horària
en tots els àmbits de la societat i
de l'economia de Catalunya per
racionalitzar, de manera progressiva, els horaris quotidians. Que
en pensa?

FCA: És evident que per tenir èxit
en un canvi horari d’aquest tipus
s'ha de realitzar un canvi també
en l’àmbit social. Per tant, intentar adaptar els horaris escolars i
laborals dels pares, per poder
conciliar les vides familiars i aconseguir un canvi també en els
hàbits dels nostres consumidors.
En el nostre territori, ningú surt a
comprar a les 16 h a l’estiu. Per
aquest motiu podem trobar gran
part dels comerços que adapten
els seus horaris de manera estacional. De totes maneres, hem de
tenir en compte que l’adaptació
del comerç de proximitat a
aquest canvi horari hauria d’anar
acompanyat també d’una modificació dels horaris comercials de
les grans superfícies, per tal de no
perjudicar el petit comerç.
ME: Pel que fa als infants sembla
que amb aquesta reforma no
haurien d'invertir tant temps en
múltiples activitats extraescolars

per estar d'alguna manera «atesos» degut a les jornades laborals dels pares, ja que tantes
hores d'activitats els produeix un
cansament que podria estar a
l'origen del fracàs escolar. A
més, el prime time televisiu s'avançaria a les 20 h (actualment
és a les 22 h), però s'hauran de
canviar els horaris comercials,
entre altres. Com ho veu?
FCA: Com ja he comentat al punt
anterior, perquè això funcioni és
necessari fer extensiu aquest
canvi a tots els àmbits, i el comercial és un d’ells.
ME: Segons els seus impulsors,
la llei beneficiarà especialment
als nens, als treballadors i les
dones...
FCA: Personalment penso que
beneficiaria a tothom. Aquí fem
sempre les coses molt tard. I sempre com excusa diem que es
culpa del nostre clima. Però realment és un tema d’hàbits o, fins i

tot, cultural. Portugal o Itàlia
tenen la mateixa calor que nosaltres i poder les mateixes hores
solars, i encara així els seus horaris són diferents.
ME: Algunes empreses ja han
començat a fer proves pilot perquè els seus treballadors no pleguin tan tard, i sembla que les
millores són evidents. Podem
generalitzar entre empreses multinacionals, la petita o mitjana
empresa o l'empresa familiar?
FCA: No és el mateix poder fer
canvis en una multinacional que
en una petita empresa o familiar.
Les empreses petites i familiars
molts cops es veuen afectades
per les limitacions personals i
econòmiques. I de vegades el
competidor és l’empresa gran,
com passa amb els comerços
familiars i les grans superfícies.
Per això, la importància de limitar
i canviar els horaris comercials a
les grans superfícies també. Cal
pensar que una gran superfície
genera uns llocs de treball però
en global el petit comerç genera
molts més llocs de treball, i un
canvi horari d’aquestes característiques ens pot afectar molt
negativament si no es regula de
manera conjunta. És important
que a l’hora de redactar la llei, es
tinguin en compte a tots els
actors, i com es veuran afectats.
ME: Sembla que milloraríem en
salut, ja que dormiríem més, i
per conseqüència hi hauria
menys sinistralitat pel que fa a

accidents a la carretera o accidents laborals i més natalitat!
FCA: Bé, aquesta és la teoria.
Tenim establerts uns costums i
hàbits que penso que es poden
canviar encara que es necessitarà
temps: anar a dormir més d’hora
o prescindir de la migdiada, molt
arrelada a la nostra societat i
suposadament beneficiosa sobre
la salut i productivitat. No serà
tan fàcil. Pensem que hi ha
empreses americanes, que després d’observar els beneficies de
la migdiada, han establert zones
de descans a les seves
instal·lacions, perquè els treballadors descansin després del
dinar...
ME: Un horari més racional que
ara implica la complicitat de tots
els actors.... (administració,
escola, empresa, comerç...). Que
en pensa?
FCA: És totalment cert, si no
estan tots els actors implicats, no
funcionarà.
ME: S'apropa el Nadal (quines
novetats, propostes, activitats...
s'han presentat?)
FCA: Com sempre el Nadal ens
apropa a la família i a les persones
en general. Són dates de sorpreses i regals. I a Fecoam hem preparat activitats per grans i petits:
Xocolatada, Story Time (teatre
amb anglès), passejades amb
carruatge, concursos i també
regals pels clients dels nostres
comerços, entre altres coses.

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai privilegiat de
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Ratxa de
l’Ascó: i ja en
van 13
L’Ascó va guanyar el cuer,
el Sabadell B (2-0) i ja fa 13
jornades que no perd. Torna
a la quarta plaça. Als pocs
minuts de la represa, Víctor
Bertomeu de penal va establir l’1-0. I, poc després, Peke, que està fent una gran
temporada, va marcar el segon gol que ja va decidir.

A SALAMANCA (0-6)

Fabregat es va
enfrontar al
‘Cholo’
Jordi Fabregat va enfrontar-se, com a tècnic del
Grijuelo (2a B), a l’At de
Madrid, en la Copa del
Rei. Partit disputat a
Salamanca i en el que es
van repartir fins a 17.000
entrepans de pernil de la
població castellana. Gran
ambient a l’Helmàntico
on es va jugar el duel per
poder acollir més aficionats. Va ser una festa pel
Grijuelo i pel futbol de la
província de Salamanca,
que fa anys que està
lluny de grans cites futbolístiques. Els locals van
aguantar a la primera
meitat però van defallir a
la represa amb el tercer
gol matalasser. Al final, 06. Jordi Fabregat va viure
uns dies molt mediàtics
en mitjans d’àmbit estatal. El partit va crear
expectació a Salamanca,
però també al territori
ebrenc per la presència
del tècnic tortosí.
DARRERA HORA
El Godall-Aldeana es
recuperarà el dimarts
dia 6 a les 15.15h

ESPORTS

www.mesebre.cat

MINUT 91 VA AVANÇAR-HO DILLUNS, A CANAL TE

Teixidó, nou tècnic de l’Ulldecona
Debutarà en el proper partit dels falduts, després del descans
El cap de setmana vinent hi ha descans a la Regional.
Es recuperaran partits ajornats al seu dia. Quan torni la
competició, Antoni Teixidó debutarà com a tècnic de
l’Ulldecona. Ho farà contra el Vendrell. Teixidó indicava que “sóc persona de futbol i m’agrada entrenar. Dilluns vaig parlar amb la directiva de l’Ulldecona i em va
sembla gent seria i així també m’havien comentat que
ho són. Vam arribar a una entesa de seguida”. Sobre
l’objectiu: “primer que res he de conèixer l’equip. El
nostre objectiu, lògicament, ha de ser salvar la categoria. L’Ulldecona porta cinc derrotes seguides però la situació no és crítica. Jo el que crec que falta és revertir
la dinàmica actual i treballarem per aconseguir-ho. Hem de saber que la nostra lliga no és contra el Tortosa, l’Amposta o el Valls, tot i que lluitarem per ser competitius i intentar guanyar en
tots els partits. Però la nostra lliga és una altra i és aquí on hem d’assegurar els punts”. El tècnic
remarcava que comença aquesta nova etapa “amb molta il.lusió, com sempre que he entrenat.
I com sempre tindré mentre pugui entrenar”. L’ulldeconenc Edu Marin, que fa anys que forma
part del cos tècnic de Teixidó, seguirà amb ell. D’altra banda dir que a Roda de Berà va debutar
Samu Blanes, amb l’Ulldecona. El tècnic Enric Alaixendri va dimitir després del partit. Més informació a la plana següent. La imatge de Teixidó és d’ebredigital.cat

PRIMERA CATALANA

La Rapitenca no reacciona
En 6 jornades, només una victòria
La Rapitenca va perdre al camp del Viladecans (2-0). I arriba al descans amb dubtes. En sis
jornades, només ha guanyat un partit i n’ha empatat un altre. També és cert que ha jugat 4
partits fora en les sis jornades. Però no reacciona. A Viladecans, en un duel marcat per la pluja, els rapitencs van estar bé al primer temps, tenint ocasions com una rematada al pal. Segons
German Inglés, el tècnic, “la primera meitat va ser anivellada, però en la dinàmica que estem,
ens falta aquest encert en les oportunitats que disposem. A més, les errades ens penalitzen
molt com ens va passar a la represa, amb el primer gol del Viladecans. A partir d’allí, amb un
camp molt pesat per la pluja, ells es van adaptar millor al partit, sent un equip més físic i que
sap interpretar més el joc directe i buscar les segones jugades. I van sentenciar amb el segon
gol”. German afegia que “estem treballant bé, però ens manca una victòria per recuperar confiança”. La Rapitenca jugarà demà dissabte al matí a Sant Jaume, amb motiu de l’estrena de
la gespa artificial, amb la Cava i l’equip local.
D’altra banda, el Jesús i Maria va caure golejat al camp del líder actual, el Balaguer, per 6-1
en un partit en què no va tenir opció. Ferreres va fer el gol amb el 5-0, al minut 70.

SEGONA CATALANA. EL PROPER PARTIT SERÀ EL DIA 11: AMPOSTA-TORTOSA

L’Amposta és un equip de rècord
Des de primera divisió a Segona catalana, únic que no ha perdut
L’Amposta va golejar el cuer, el Catllar (0-5) i és segon a només un punt del líder Tortosa. Són 13
jornades i no ha perdut. Dels equips catalans, des de la Primera divisió fins la segona catalana és l’únic
que manté aquesta privilegiada condició. El tècnic, Albert Company, en declaracions a El Travesser, deia
que “la veritat és que són números que no es poden imaginar quan comences una temporada. En
qualsevol categoria i equip és complicat no perdre en tretze partits. Penso que el bon ambient al vestidor és una de les claus”. L'equip va patir dues baixes importants, Becerra i Gustavo i aquí és on generava certs dubtes. "Eren emblemes. En el moment que no seguien vam optar per una renovació molt
profunda". L’Amposta, després del descans, rebrà el dia 11 al Tortosa. D’altra banda, avui es farà la
presentació de l'album de cromos de l’Amposta (18:30 h). Finalment, l’ampostí Becerra, amb el seu
gol, va classificar el Bayamon, per a la final de la Puerto Rico Soccer League, de diumenge.
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La soletat
En ocasions he parlat de la soletat del periodista. També de la dels àrbitres. De la dels
directius. De la dels presidents. I de la dels
entrenadors... La veritat és que no m’he
plantejat mai ser àrbitre. Ho vaig intentar en
un partit de futbol sala que semblava que seria còmode. Coneixia a jugadors dels dos
equips i l’experiència em va dificultar tornar-la a prova. Per
això valoro tan la feina dels àrbitres. Tampoc m’he plantejat
mai ser directiu o president. He tingut experiència familiar en
aquest sentit. I puc opinar al respecte del complicat que arriba a ser posar-te al capdavant d’un club, deixar-te la vida per
ell, i el poc reconegut que està. Una vegada has deixat el càrrec, ets recordat molt pel que has fet malament. I pocs valoren el positiu i les hores i diners dedicats. És futbol. És vida.
De la faceta d’entrenador he parlat poques vegades. També
la veig complicada. Penso que un entrenador primer que res
ha de ser un gran psicòleg. Ha de dominar moltes facetes. I
ha d’estar preparat per estar sol. Per estar sol i més el dia que
deixa d’entrenar. No és fàcil. Però forma part del joc. I de la
vida. Per tant, opino que, en tots els àmbits (directiu, àrbitral,
tècnic o com a periodista) s’ha de viure el moment. Qui avui
et dóna suport, demà potser no ho faci. És esport. És vida. És
la realitat.

L’opinió de Joaquin Celma

9 canvis a les banquetes
Que difícil és estar a les banquetes de molts equips ebrencs,
gairebé cada temporada canvi de cromos. A la Rapitenca,
Teixidó, Garcia Sanjuán, Delfin, Pallarés, Crespo, German; a
Tortosa: Xavi Cid, Nando, Hilario, Dani Sereno, Ángel Garcia;
a Amposta: Gerard Zaragoza, Nacho Pérez, Teixidó, Beto. A
Ulldecona més del mateix. Van cessar a Sansano i va arribar
Pedro Garcia, que no va voler seguir, i el mateix que Sergi
Navarro que per continuar demanava donar la baixa a 7
jugadors. Ara estava Enric, que no va aconseguir els seus
objectius. Segons alguna veu profunda del vestidor: "hauria
d’haver estat més dur amb la plantilla".
Després d’unes grans temporades a Gandesa i de complir al
Catalònia, Enric va agafar les rendes de l’Ulldecona. Aquesta
setmana al minut 50, l’equip perdia 4-0 i va prendre la decisió definitiva de renunciar al seu càrrec buscant el millor per
a l’equip. I la junta volia que seguís. A això se li diu honradesa. Era l'entrenador més veterà a 2a. Catalana complia sis
temporades.
Arriba un míster molt rendible, Teixidó. Sempre que deixa un
equip, aquest acaba baixant. Només ha baixat una vegada i
fou l’any que la Rapitenca va començar a donar baixes de
jugadors a Tercera. Jo el vaig batejar com un míster filòsof.
Torna a l'escena. Mai ha entrenat a 2a catalana. Salvarà
l’Ulldecona, estic gairebé segur. La persona que va començar
els contactes fou Edu, que és d’Ulldecona, i la decisió final va
ser de la dona de Teixidó...Li va dir: "Vés a entrenar que a
casa t'avorreixes i així arribes a casa amb un altre caràcter".
Portem 9 canvis d'entrenadors entre 2a i 3a catalana, un gairebé per setmana. Que difícil és seure a la banqueta. Mentre
el jugador corre el perill de caure lesionat, l'entrenador té el
de ser cessat. És la llei del futbol. És millor fer fora un entrenador que a 20 jugadors. Però això ha de canviar perquè sinó
els clubs no poden tenir estabilitat esportivament.
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SEGONA CATALANA. EMPAT A CASA AMB UN CAMARLES ATREVIT (0-0)

DIVENDRES 2 DE DESEMBRE DE 2016

VA VÈNCER EL SALOU I ÉS SISÈ AMB 25 PUNTS (1-2)

El Tortosa perd eficàcia

Pas endavant del Gandesa

El Tortosa va empatar sense gols amb el Camarles. Fou un derbi igualat i molt intens. Els
camarlencs van sortir, d'entrada, a pressionar i així van tenir dues opcions, en accions de
Carles. El Tortosa, com és habitual, va forçar el seu joc ofensiu sent massa directe i això va
beneficiar el treball del conjunt visitant. Malgrat estar bastant espès, l'equip local també va
tenir dues opcions per a poder marcar que Aitor, porter camarlenc, va evitar. Durant el primer període, els camarlencs van reclamar un penal per unes mans del local Raül. Era penal.
El Tortosa també va protestar una falta no xiulada a Maikel quan enfilava l'àrea rival i un
fora de joc inexistent quan Arnau ja estava sol davant d'Aitor. A la represa, en els primers
vint minuts, el Tortosa va intentar obrir el camp i ser més combinatiu. El Camarles va haver
de fer un pas enrera. Poc a poc, el derbi es va anar igualant i el Camarles, amb el duel més
trencat, va gaudir de dues ocasions que va avortar Miquel Gasparin, porter roigiblanc. Els
visitants també van reclamar, a la represa, un penal no xiulat, a més d'un gol anul.lat per
un fora de joc molt dubtós. En els darrers minuts, amb els locals abocats, Xavi Anell va disposar de la millor ocasió. Al final, 0-0 i un Tortosa que comença la fase de partits complicats i que, a hores d'ara, no té l'eficàcia de les jornades inicials. Segueix líder però ha cedit
cinc punts dels darrers sis i l'Amposta ja només està un per darrera.

El Gandesa només portava una victòria en sis jornades coincidint amb el tram més complicat del
calendari. Si bé només havia perdut dos parttis i per la mínima, els de la capital de la Terra Alta es
podien quedar despenjats de les primeres places si no guanyaven a Salou. Però van fer-ho. Es van
imposar per 1-2 i ara són sisens a vuit punts de la segona plaça. Va ser un pas endavant per a mantenir-se prop de la zona capdavantera de la taula. L’equip, a més, en moments determinats, va fer
una bona sensació, recordant la millor versió gandesana en la lliga. Genís i Dilla van marcar els gols.
Rafel Navarro, el tècnic, comentava que “vam començar molt bé, trobant espais i així vam ser
capaços de progressar ràpidament i arribar a la seua àrea, creant diverses ocasions. En una d’elles,
arran d’un malentès del Salou, vam fer el 0-1, obra de Genís, amb una vaselina. Però, amb els minuts, el bon joc inicial va anar minvant malgrat que el partit el teníem controlat. A la segona meitat, el Salou es va estirar i va dominar, tenint més la pilota. Nosaltres estàvem prou tranquils en l’aspecte defensiu però perdíem la pilota amb facilitat i això creava incertesa. Fins que Dilla va aprofitar
una contra i va marcar el 0-2. El partit no estava sentenciat perquè arran d’una falta, rebuig de Rojas i ens van fer l’1-2. Vam patir els darrers minuts però vam conservar l’avantatge. Tres punts importants que ens donen moral per arribar al descans ja pensant en el duel contra el Catllar”. Per
llavors, el Gandesa recuperarà a Ubalde però perdrà a Dilla per sanció.

CINC DERROTES SEGUIDES

UN GOL DE DAVID BES DECIDEIX (85’) 2-1

NOVA DERROTA DOLOROSA DE LA CAVA (1-2)

Enric Alaixendri dimiteix com a
tècnic de l'ulldecona

Tres punts d’or per al Batea, contra
el Torredembarra

Aleix: “si no hi ha més compromís i
sacrifici, serà difícil reaccionar”

Després de perdre 5-0 al camp del Roda de Berà, diumenge
passat, el tècnic de l'Ulldecona Enric Alaixendri va presentar la
dimissió. Fou la cinquena derrota seguida de l'equip faldut. El
tècnic assumeix la responsabilitat que li correspon "perquè no
estem com 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. La veritat és que
en aquests moments detecto que és un problema de dinàmica
i quan això succeeix, un entrenador ha de fer un pas al costat.
Es una llàstima perquè hi havia molt bona comunicació amb la
directiva i he treballat molt agust però arriba un moment en
què s'han de pendre decisions i a hores d'ara crec que aquesta
és la més idonia, pensant amb el bé de l'equip. I és que al camp
del Roda amb el 0-0 va tenir fins a quatre ocasions per marcar.
No vam fer-ho i ells, amb ben poca cosa, ens van fer tres gols
abans del descans. Un altre entrenador, aire nou, pot possibilitar un canvi d'inèrcia i com que ho veig així, per això he pres
aquesta decisió". Enric no considerava que hi hagin jugadors
que li hagin fet el llit. Antoni Teixidó és el nou entrenador de
l’Ulldecona i ja debutarà el dia 11 de desembre, després del
descans, a casa contra el Vendrell.

El Batea va obtenir una victòria agònica, emocionant i necessària contra un rival directe, el Torredembarra (2-1). Adrià
Sunyer, ja a la represa, va fer l’1-0. Empataria el conjunt visitant a poc més de 10 minuts del final. Però David Bes, en la
recta final del partit, va marcar el 2-1 davant del deliri de l’afició. Jordi Roca, tècnic del Batea, considerava que “fou un
partit molt igualat; a la primera meitat, nosaltres, tot i no estar fluids, vam intentar portar la iniciativa. Però el Torredembarra, ben posat, recuperava al centre del camp i qualsevol
errada nostra de creació, va ser una contra clara d’ells. I així
van crear tres o quatre ocasions que Raül Jiménez, molt encertat, va evitar. A la represa, va seguir la mateixa dinàmica
però nosaltres vam tenir un xic més de profunditat i fluidesa.
Vam fer l’1-0, que era el més dificil, però ells van continuar
igual i arran d’una contra van fer una jugada elaborada i van
empatar. El partit es va complicar i molt. Però quan pitjor
estàvem, una jugada de David Bes va valdre el 2-1 i tres punts
valuosos per a nosaltres davant d’un Torredembarra que em
va semblar un equip ben organitzat, com tots els que entrena
Dani Sereno”. Miguel (sanció), Agustí i Eloi van ser baixa per
al Batea que ara té 15 punts i és desè.

La Cava venia de guanyar a Ulldecona i rebia un dels cuers del
grup, la Riera. Semblava que era el moment de fer un cop d’autoritat i donar un salt de qualitat a la taula. Però no va ser així.
L’equip va tornar a ensopegar i va perdre d’un forma dolorosa.
La reacció desitjada no es va produir. El partit ja va ser ensopit a
la primera meitat, i es va complicar amb el gol visitant a poc del
descans. A la represa, Chimeno empatava i quan semblava que
podia arribar la reacció cavera, fou la Riera qui va marcar l’1-2
que va ser definitiu. Una nova decepció i simptomes que es repeteixen. Va faltar intensitat i encert. I les errades van penalitzar.
És el que passa quan s’està en una dinàmica com la de la Cava.
Aleix Ferré, el tècnic, manifestava que “la situació no és crítica perquè encara queda molta lliga, però és delicada perquè l’equip no acaba de reaccionar i cada cop hi ha menys marge
d‘errada. No acabem de ser forts i som poc agressius quan no
tenim la pilota. Crec que és aquí on està el problema. Intentarem
treballar-ho durant els pròxims dies i que es transmeti al camp”.
Aleix afegia que “hem de ser tots conscients del que ens juguem
i si no hi ha més compromís i sacrifici serà molt difícil. A hores
d’ara confio amb els jugadors que tinc perquè que en alguns
partits han demostrat que si que són capaços de reaccionar. Però
si la situació no millora, estudiarem prendre mesures”.

DEMÀ DISSABTE (11H)

Inauguració
de la gespa
artificial del camp
de Sant Jaume

La U.E. SANT JAUME viurà un dia històric demà dissabte amb la inauguració de la gespa artificial. L’acte
inaugural anirà a càrrec del diputat Lluís Soler, en representació de la Diputació. Tindrà lloc a les 11 hores.
Posteriorment es disputarà un 3x1 entre la Cava, Rapitenca i la UE Sant Jaume. El cap de setmana de descans
servirà per a poder dur a terme la inauguració oficial.

TERCERA CATALANA. (1-1)

El derbi Catalònia-Roquetenc acaba amb empat
El derbi va ser molt interessant per la intensitat, sobre tot a la segona meitat. A la primera, el partit va
estar marcat pel respecte i va ser molt igualat i també travat. El Roquetenc va estar ben situat i va tancar bé el joc interior d'un equip local que no es va trobar còmode en el primer acte. Els roquetencs, a
més, van fer més sensació de perill, principalment amb una gran rematada d'Aleix que va evitar Sergi, porter local. El partit, al primer temps, era de 0-0, però una jugada del jesusenc Jordi Tomàs per la
dreta va propiciar l'1-0. Del rebuig del porter visitant, la pilota va topar en Ramon i va entrar. El Roquetenc, però, va empatar arran d'un córner que va rematar Cesc, al segon pal. L'1-1 era just al descans. A la represa, amb els minuts, el Catalònia va obrir el camp i va fer un pas avant. El Roquetenc
va haver de fer-lo enrera. Juanjo Rovira va fer forat per l'esquerra. Els visitants van tenir una ocasió
amb una jugada de Marc Alegre. No obstant, van ser els locals els que amb la seua pressió van asfixiar a un Roquetenc que va patir però que va saber fer-ho. Àlex, porter roquetenc, va estar molt encertat i va evitar, juntament amb el seriós treball defensiu del seu equip, que els locals puguessin guanyar. Al final, 1-1. Per la segona meitat, el Catalònia va merèixer el triomf però també cal considerar
que, pel bon treball defensiu, el Roquetenc mereixia puntuar. Els de Poy tornen a sumar després de
tres derrotes quan porten sis partits seguits fora de casa. Són onzens. El Cata és quart.

JOAQUIN CELMA

Aquesta categoria és molt dura
Això és la segona catalana, no és una categoria qualsevol. Encara que un equip tingui una gran plantilla no hi ha garantia d'èxit. També hi ha clubs que tenien grans
esperances, la Cava i Ulldecona, i no estan passant per un bon moment. Ulldecona
9 derrotes. La Cava només una victòria a casa i contra el cuer Catllar. I els entrenadors d’aquests equips van presentar la dimissió: Sergi Navarro primer i Enric
aquesta setmana. Està en crisi el Tortosa, ho sabrem quan jugui el derbi contra
l'Amposta. Si en les primeres 11 jornades va guanyar-ho tot, és normal que ara
pugui tenir una baixada. A casa, segueix amb la porteria a zero. I sorpresa, va jugar
Gasparin. I va estar molt bé. Jugarà el derbi? El Tortosa va empatar contra el
Camarles que segueix invicte en camp contrari. La millor ratxa del Batea des d'inici del campionat en 4 jornades 3 victòries i molt aviat tornarà Agus. El Gandesa,
com sempre, al pòdium dels millors. 25 punts: els mateixos que la temporada passada a la jornada 13. Desperten La Riera i Roda, dues jornades guanyant, i amb
això s’escalfen les posicions del descens. Només dos equips despenjats:
Torredembarra que només ha guanyat un partit i el Catllar que estrena nou míster, Ismael Sánchez, ex At Valls i la Selva. Aquesta lliga està molt clara: Tortosa o
Amposta per l'ascens. Reddis o Valls, un dels dos els poden inquietar.
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TERCERA CATALANA. VICTÒRIA CALERA EN EL DEBUT D’ÀLEX CURTO (1-2)

VA GOLEJAR EL J I MARIA B (8-0)

L’Ametlla sorprèn a l’Alcanar

La Sénia, líder

El Flix segueix creixent

L’Ametlla, amb qui debutava Àlex Curto, va sorpendre a un Alcanar que portava tres victòries seguides. Froi va avançar als caleros però Ion empatava a poc del final. Quan semblava que els locals podien remuntar, Froi va reflectir l’orgull de la Cala amb l’1-2. Segona victòria de l’Ametlla
que surt del pou. José Fernando Mora, tècnic de l’Alcanar, del partit, deia que “va ser estrany i
també inesperat, no esperàvem perdre ni tampoc empatar. Primera meitat igualada, davant d’una Ametlla molt conservadora amb molta gent darrera, no deixant espais. A la segona va canviar
tot. Una centrada d’ells per la dreta, la pilota puja i quan baixa sorprèn tocant al pal i entrant. A
partir d’allí, vam reaccionar tenint diverses ocasions molt clares, amb un pal i un gol anul.lat entre
altres. Ells molt replegats però ja podien contraatacar amb cert perill pels espais que nosaltres
deixàvem. Ion fa l’empat i vam disposar d’opcions per remuntar. Ja al final, en una contra, xut
llunyà semblava que la pilota anava fora però entra. 1-2 totament injust, sense menysprear la feina de l’Ametlla a qui felicito per la victòria”. Des de l’Ametlla es destacava que “vam fer un gran
treball defensiu, en un dia en què la sort que ens havia mancat fins ara, va estar al nostre costat”.

Sisena victòria seguida de la Sénia que, amb un
partit més que l’Aldeana, és líder en solitari.
El duel es va decidir aviat, ja al primer minut
amb gol de Joan Labèrnia. I al 20, el marcador ja
era de 4-0, gols de Marc, Gerard i David Callarisa. Al descans, 6-0, amb dos gols més de David.
En la recta final del duel, Capitan i David, que
culminava un pòquer de gols, van ampliar l’avantatge. La Sénia, en un gran moment, visitarà l’Aldeana després del descans. Des de Jesús i Maria
s’admetia que “la Sénia ens va passar per sobre.
Animar als joves que van jugar. Teníem 11 baixes
més els que van anar amb el primer equip”.

El Flix va guanyar el Corbera amb un gol d’Edgar en el descompte (1-0). Els locals van pressionar i mereixien la victòria però el Corbera també
mereixia puntuar pel seu joc i treball. Oleguer,
tècnic del Flix, deia que “nosaltres vam controlar
el partit, defensivament vam estar molt bé però
a l’hora de la creació no vam tenir claredat i va
ser mèrit del Corbera, equip ben posat i amb proposta de jugar la pilota. Ens va crear dificultats. A
la represa, amb els minuts, vam abocar-nos i els
vam tancar. I vam tenir més opcions i al final: pilota penjada i gol d’Edgar. Valorant el Corbera,
penso que, malgrat tot, mereixiem guanyar”.

EL PERELLÓ GUANYA EL VILALBA I REACCIONA (1-0)

EL R BÍTEM, DESAPAREIX A LA SEGONA MEITAT (3-1)

CINQUENA DERROTA SEGUIDA DELS PINELLANS

Efecte Molinos

Un Santa èpic s’imposa a la represa

L’Ampolla goleja el Pinell (4-1)

El Perelló, en el debut a casa de Molinos a la banqueta, va guanyar el Vilalba en un partit de necessitat en el que el més just hagués pogut ser l’empat. Un gol de Cuenca, a poc del final, va decidir (1-0). Segons Molinos: “mal partit nostre. El millor fou el
resultat. Tampoc mereixiem perdre perquè el Vilalba no va crear
ocasions. Però no vam jugar bé. Destacar l’actitud dels jugadors
i que vam assolir tres punts d’or perquè els necessitàvem. Però
hem de ser conscients que hem de millorar moltíssim”. No obstant, Molinos també admetia que “la necessitat de guanyar afecta. Per tant, valorar que l’equip va saber guanyar. És el que més
ens fa falta ara per poder creure amb el treball i tenir confiança
per poder aconseguir aquesta millora que hem de tenir”.

El Santa Bàrbara tenia urgències i a la segona meitat va remuntar contra un R. Bítem que està sent molt irregular (3-1).
Segons Cantó, tècnic local, “primera meitat igualada i el R. Bítem, d’entrada, va estar més ben posat i va fer més sensació de
perill, fins que Jota va marcar un golàs de falta. Poc a poc vam
reaccionar i Marc va empatar. A la segona part vam sortir més
connectats, amb bona actitud i vam fer el 2-1, gol de Roda. El
partit es va complicar perquè primer ens vam quedar amb deu i
després amb nou. Però vam treballar molt i vam tenir alguna
ocasió sentenciant amb el penal que va transformar Marc. Estic
molt content de l’actitud”. Ivan Cornejo ha fitxat amb el Santa.
Des de Bítem es reconeixia que “a la primera meitat vam estar
bé, però a la represa vam anar desapareixent del partit”.

L’Ampolla va guanyar el Pinell. David, en un moment clau, va
fer l’1-0. Gol protestat pels visitants. A la represa, Gerard, Ruibal i Gallego van decidir. Lluís marcava el gol d’un Pinell que fa
cinc jornades que perd. David Burgos, tècnic local, deia que “la
primera meitat va ser anivellada. Vam aconseguir fer el gol i ens
vam acomodar i llavors el Pinell va tenir dues opcions, amb un
pal de Raül. La represa nostra fou molt bona, del millor de la lliga. Molt completa”. Bona aportació dels joves Marc Estivill i
Gerard. Robert Avinyó, del Pinell, explicava que “partit igualat
a la primera meitat en la que vam fer un pal i vam tenir dos ocasions clares. Al minut 42, gol de l’Ampolla, per nosaltres en fora de joc. A la represa, l’Ampolla va fer canvis i es va imposar.
Nosaltres, entre les baixes i les lesions de jugadors com Madero, i tenint menys efectius, no vam poder contrarestar-ho”.

ELS MORENCS, INDIGNATS AMB L’ÀRBITRE

El Sant Jaume acaba patint
El Sant Jaume guanyava 4-0 al minut 50 però l’Olímpic va remuntar fins el 4-3 i va poder empatar. Segons
Anton Flores, tècnic del S. Jaume, “fins el minut 50, va
ser del millor d’aquesta temporada: excel.lent. No vam
donar opció a l’Olímpic. Amb el 4-0, ells acte seguit van
marcar el 4-1. Ens vam acomodar i també vam acusar el
desgast de la primera part. I l’Olímpic va reaccionar. Va
arribar el 4-2 i després el 4-3. I vam patir moltíssim els darrers deu minuts. Al final, vam sumar tres punts molt importants per afrontar els quatre partits que ens venen ara
contra rivals de dalt”. Paco Muñoz, de l’Olímpic, estava
molt molest: “admeto que a la primera meitat no vam
estar bé. Però el tercer gol del Sant Jaume fou amb un
penal inexistent. I a la represa, en un fora de joc clamorós (4 ó 5 metres), ens van fer el 4-0. Vam reaccionar i
vam pressionar. Ens vam posar en el partit i amb el 4-2 hi
ha un penal claríssim a Soriano, davant de l’àrbitre, que
no es va xiular. Després, Troyano va marcar el 4-3 i vam
insistir tenint ocasions per a empatar, com un remat d’Aleix al travesser. Estem indignats per tantes decisions adverses. Amb un arbitratge normal, no marxem de buit”.

4A CATALANA

L’Arnes referma la seva candidatura per a l’ascens
Jornada en la que van haver-hi quatre
suspensions a la Quarta catalana, per les
pluges i en el cas de l’Ebre Escola-Alcanar
per manca d’efectius dels canareus, que
van presentar-se per signar l’acta. XertaMóra la Nova, Catalònia-Ascó i TivenysDeltebre es van ajornar per l’estat dels terrenys de joc.
L’Arnes si que va disputar el seu partit a
Gandesa, on va jugar contra el Bot pel tancament del camp botenc. I va assolir una
victòria molt treballada que li permet seguir
en la segona plaça (1-2).
Va ser un partit marcat per les nombroses lesions, fins a sis, tres per equip, degut
a un camp pesat i amb molta aigua.
Els Arnerols es van avançar al minut 12,
amb gol de Raül després d’una pentinada
de Sergi. Els botencs van empatar la sortida d’un córner i van portar perill durant bo-

Quants punts necessitarà el campió?

na part de la primera meitat. A la represa,
nombroses ocasions arneroles que no van
definir, encara que el Bot també va tenir la
seva, molt clara. Al minut 80 Salva aprofita
una centrada d'Omar per fer el gol de la
victòria dels d’Arnes. “Una victòria molt
valuosa i treballada, havent de fer un gran
esforç contra un Bot també molt lluitador”,
deien des d’Arnes.
Per la seua part, el Ginestar va sorpendre
a l’Amposta B (0-1). Els de Poley es refan
amb dos triomfs seguits. Els locals van dominar a la primera meitat quan van tenir
ocasions, entre elles un penal que Rachid
va enviar al pal. A la represa, aviat, el Ginestar va marcar el 0-1 i es va replegar
força bé, a partir d’aquell instant. L’Amposta va insistir i va disposar de possibilitats
clares que el porter visitant va avortar. Al final, 0-1. Ensopegada que frena la ratxa.

Avui divendres, a les 21 hores, l’Amposta B
rebrà el Bot en partit de recuperació.
Segons Poley, tècnic del Ginestar, “del
que he vist fins ara, l’Amposta és el millor
equip, jugant bé a futbol. Però nosaltres
vam fer un gran partit, defensivament, tenint, a més, les nostres opcions. També és
cert que ells en van tenir fallant un penal.
En una contra, a la represa. Pinxo va fer el
0-1. Els dos equips ens vam quedar amb
deu. Nosaltres vam sofrir i vam saber ferho. L’àrbitre ens va xiular moltes faltes i la
segona part va durar fins el 53. Però vam
aguantar i vam aconseguir una gran victòria, contra el millor equip que hem jugat
fins ara”. El Masdenverge va guanyar el
Batea B, en partit disputat a Santa Bàrbara.
4-2 fou el resultat. Els arlequinats són cinquens.
(més informació a la plana següent)

L’opinió de Joaquin Celma

La mitjana per a ser campió de Tercera catalana en les últimes 12 temporades són 77 punts. I la segona plaça, 68. La lliga que el campió va tenir més punts fou la 2009/2010
quan el Jesús i Maria va sumar-ne 88. I la que menys, el Godall amb 67 (2014-2015). ¿Quants punts necessitarà el campió en aquesta lliga actual? Jo crec que amb 73 se
podrà ser campió. Els equips de dalt pateixen per guanyar els seus partits, excepte La Sénia que en aquesta jornada va tornar a golejar. Dels 7 primers classificats, van jugar 6.
Tres van perdre: Olímpic, Remolins-Bítem i Alcanar. Un va empatar a casa, el Catalònia, i dos van guanyar: Ampolla, que torna a la càrrega amb 4 gols (cadascun d'un jugador diferent), i la Sénia que va golejar per segona setmana seguida. Si aquest equip és tan ferotge, ho veurem al gran matx contra l’Aldeana. Destacar la reacció de diversos
equips: Flix, que porta ja cinc jornades invicte; el Perelló que guanya per segona setmana amb Molinos (però patint); el S. Bàrbara que va obtenir un triomf vital i amb qui ha
debutat Ivan Cornejo (Deltebre i veterans Amposta) i l’Ametla que amb Àlex Curto fa un joc més directe i ara busca ser fort en defensa i pràctic ofensivament. I va vèncer a
Alcanar. Per contra, caiguda lliure del Corbera i Pinell: últimes 5 jornades, l'equip de Joel només tres punts i el de Robert, zero. Esperem que els directius no es posen nerviosos, tot el contrari que a Vilalba on segueixen amb míster de casa i no passa res de moment. Els equips imbatuts en camp contrari són Aldeana, Alcanar i, a casa, Ampolla,
Jesús Catalònia i Olímpic
1A CATALANA. Jornada molt dolenta. Entrava en el guió que perdés per golejada el Jesús i Maria al camp del lider. Em comença a preocupar la Rapitenca: 6 últimes jornades, una victòria. Següent jornada s’enfronta a un dels cuers, el Rubí, partit trampa.
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I Torneig de Minihandbol ‘Ciutat d’Amposta’

Canviar el xip
una passada, saltar a un rebot o no. La ment tan feble
de l’equip tortosí, el va deixar fora del partit, creient
que la capacitat atlètica és
suficient, però quan no es
defensa i un s’enfronta a
un equip tan complet, s’acaba patint més del necessari. El partit i els seus punts
es quedaven a Barcelona
per 74-57, amb uns períodes de 19/14, 14/12,
23/15 i 18/16. En una competició tan exigent no serveix de res anar a mitges, no
aporta res el dubte. L’equip
ha de canviar la imatge enfront el C.B Viladecans Sant Gabriel A el proper diumenge a las 19 h, a Ferreries. Cal destacar el partit de
Tim Toler (a la imatge) que

amb els seus 18 punts, poc a
poc, c va entrant en la dinàmica de l'equip. D’altra banda, victòria del Sènior B dirigit per Sergi Galera que va
derrotar al CB La Ràpita per
118 a 38 i ara és de Sènior
Territorial.

Gran exit de participació i d'organització al I Torneig de Minihandbol "Ciutat d'Amposta"
que es va celebrar diumenge 27 de novembre al Pavelló Municipal, organitzat pel C.H.Amposta i on han participat mes de 200 xiquets i xiquetes, repartits en 25 equips vinguts de tota la provincia de Tarragona. El sènior femení va descansar i a la lliga catalana juvenil femenina, 8a.Jornada, Primera Fase, C.H.Amposta 22-33 H.Sant Quirze.

CLUB VOLEI ROQUETES

Jornada negativa

FOTO: FERRAN

III Ultra Trail Estels del Sud

Mala jornada per al volei roquetenc, on tots els equips perden menys el sènior masculí
"B", que una setmana més aconsegueix la victòria, per 2-3 contra el Viladecans amb
parcials (19-25, 25-11, 19-25, 25-22 i 9-15). El sènior masculí de primera catalana, es
va desplaçar al camp de la Blume. Aquests, presentaven nombroses baixes. 3-1 amb
parcials (25-16, 13-25, 25-22 i 25-23). El sènior femení també presentava moltes baixes davant el Vilanova. Es van notar i, a més, van realitzar un dels pitjor partits de la
temporada, perdent per 3-0 amb parcials (25-16, 25-10 i 26-24).
Per últim, l'infantil femení va anar al camp del Gavà. La gran superioritat de l'equip local
va fer que guanyessin per un contundent 3-0 amb parcials (25-11, 25-17 i 25-15). El
cap de setmana vinent hi ha descans excepte per a l'equip infantil femení, que jugarà
divendres la tarda contra l'Escola Elisabeth per recuperar el partit ajornat.

El delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, Xavier Pallarès, juntament amb Jordi
Pallarès, el director general de KeboEvents;
Cinta Espuny, representant territorial de
l’Esport a les Terres de l’Ebre, i Ismael Monsonis, Estels del Sud, han presentat III Ultra
Trail Estels del Sud, es disputarà del 5 al 7
de maig de 2017.

HANDBOL

REM

Regata de promoció a Banyoles
Aquest cap de setmana va tindre lloc a Banyoles, la tercera
Regata promoció en categories aleví i infantil. Sebastià Cano en
1x Aleví; Noa Guasch i Carme Cercós en 2x Aleví, del Club
Nàutic Amposta van aconseguir la primera posició. La segona
posició va ser per Adrià Gisbert i Sebastià Cano en 2x Aleví; Noa
Guasch, Carme Cercós, Daniela Royo i Violant Rallo en 4x
Aleví. Adrià Gisbert, IonutMirita, Nil Sánchez i AlexRecio en 4x
Aleví; AnastasiaZakharova i Nerea Morales en 2x Infantil van
ser tercers. El Club de Rem Tortosa va aconseguir la primera
plaça amb el 4x aleví femení de Blanca Ferreres, Laia Monclus,
Ester Fores i Irene Fores, el 4x infantil masculí de Miquel Pellisa,
Jordi Cortiella, Éric Pastor i Pau Simó i el 2x infantil Miquel
Pellisa i Éric Pastor. La segona posició va ser pel bot de categoria infantil de Cinta Arasa i Martha Llop en 2x i el 4x Aleví masculí de Clement Guez, Pere Gisbert, Oriol Martinez i Axel Gas.
La tercera plaça va ser pel bot 2x aleví masculí format per Axel
Gas i Oriol Martinez i el femení de Laia Monclus i Ester Fores.
L'aleví Pere Gisbert en 1x també es vaendura la tercera posició,
així com els alevins Àngel Alvarez i Pau Simó en 2x i el 4x infantil femení de Martha Llop, Cinta Arasa, Angelina Rufí i Georgina
Simó.
4A CATALANA
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CLUB BÀSQUET CANTAIRES LES VINYES DEL CONVENT (74-57)

Les Vinyes del Convent
Cantaires Tortosa visitava a
la ciutat comtal, el Roser, un
equip que ostentava les mateixes victòries i derrotes de
l’equip tortosí (5-3). Un rival
tremendament ric tècnica i
tàcticament, que utilitza els
recursos defensius al límit.
Es començava amb dos primers quarts molt igualats,
anant al vestidor amb 3326. La resta del partit va ser
una passejada de l’equip local, amb transicions ràpides,
presa de bones decisions i
una concentració que duraria els 40'. Un partit més on
els espais es redueixen, el
col·lapse es feia present
però sobretot a nivell mental
que és qui dóna l’ordre de
defensar, parar el joc, fer
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Centre Esports Tortosa

X Nit de l’Esport

BM Polinyà 17 (6) - CE Tortosa 33 (18). Partit sense molta
història el disputat el passat dissabte a la pista del BM
Polinyà dins de la vuitena jornada del campionat infantil
femení. Cadet Femení. CH Martorell 25 (14) - CE Tortosa
23 (11). L’equip tortosí va oferir una actuació per sota del
seu nivell habitual, sobre tot en atac, i les locals ho van
saber aprofitar. Cadet Masculí. CH Canovelles 29 (11) - CE
Tortosa 30 (15). Partit en el que a la primera part els tortosins van ser superiors al Canovelles, cosa que va canviar
a la segona part més pels demèrits dels tortosins que pels
mèrits del Canovelles. Al final victòria per la mínima.
Sènior Masculí “B”. Llavaneres – Caldes d’Estrac Atlètic
26 - C.E. Tortosa “B” 26. Partit igualat i molt emocionant.
Sènior Femení. H Sant Vicenç – Bar Mi Casa 28 (13) - CE
Tortosa 30 (12). Aquest cap de setmana el sènior femení
del CE Tortosa es va desplaçar a Sant Vicenç dels Horts per
disputar un partit molt important per a les seves aspiracions. I amb molt de treball, el va guanyar.
Sènior Masculí “A”. CE Tortosa 32 (14) - CH Vilamajor
“B” 25 (10). L'equip sènior masculí es retroba amb la
victòria després de 4 jornades en blanc.
La propera setmana buscaran una nova victòria per sortir
de les últimes posicions de la classificació al camp del BM
Barberà.

Una vintena d’esportistes i equips de La Ràpita que han
destacat per la seua trajectòria i mèrits al llarg del 2016
van rebre divendres passat un reconeixement públic en el
marc de la desena edició de la Nit de l’Esport Local organitzat per la regidoria d’Esports. A més de tots els guardonats, enguany, la menció especial que atorga la regidoria
d’Esports ha estat per a Andrea Navarro i Anna Zafra, del
Club Twirling Els Alfacs. Totes dos s’han proclamat
enguany Campiones d’Europa de twirling i van quedar
setenes al Campionat del Món, celebrat a Suècia.

El Benissanet ho guanya tot a casa però fora també ho perd tot
L’Ametlla va assolir la segona victòria contra la Fatarella (1-0). Segons Guiu, tècnic visitant, ”primera part més nostra, amb control del joc i ocasions. A la represa, vam fer canvis i vam tenir també
dues ocasions, com una de Sergi Anguera que va anar de pal a pal. No vam marcar i ells en una de les poques aproximacions, arran d’un malentès nostre, ens van fer l’1-0. Penso que no fou just i
que era un partit per a puntuar. No li trec cap mèrit a l’Ametlla que és un equip jove que va treballar i va fer els seus mèrits. Però nosaltres vam fallar molt i potser també jo amb el plantejament del
partit. Ens ha de servir per tots”. Demà dissabte, 12 h, en plena Festa de l’Oli, la Fatarella rebrà l’Ascó en partit de recuperació. Per la seua part, el Camarles va guanyar el Benissanet (2-1). Els de la
Ribera ho han guanyat tot a casa però fora també ho han perdut tot. Segons Santi Forastero, tècnic del Camarles, “el Benissanet es va avançar al primer minut. I, amb el 0-1, va jugar ben replegat.
A nosaltres ens va costar molt però a còpia d’insistir, a la segona part, en tres minuts, 15 i 18, Alifonso i Oussama van remuntar. En general, vam fer el millor partit, tenint més opcions que el seu porter, encertat, va evitar, però patint fins el final per no decidir. Triomf meritori davant d’un Benissanet experimentat”. Moha, als 30 segons de joc, va fer el 0-1. El Camarles va capgirar el marcador però
va perdonar i el visitant Edu tindria l’empat en temps afegit. Al final, 2-1.
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Tercera divisió

Els
resultats
de la
jornada

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

Quarta catalana
L’Arnes va guanyar el
Bot (1-2) i és segon a la
Quarta catalana, amb
molta il.lusió per poder
fer història.

Plantilla de l’Arnes, equip que és segon a la Quarta catalana.

RESULTATS
CLASSIFICACIÓ

J
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
15
16
15
16
16
16
16
16
16

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

E
1
2
2
8
5
4
5
5
6
7
7
6
3
5
8
6
5
6
8
5

Segona catalana

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ
J GF GC

Equip

DIVENDRES 2
DE DESEMBRE
DE 2016

RESULTATS
13a jornada, Primera catalana

P

P
2
2
3
2
4
5
5
5
5
5
5
5
8
6
5
7
8
8
7
10

GF
34
33
27
22
23
22
23
21
16
7
17
20
22
15
18
12
13
9
11
15

GC
15
9
15
15
24
21
15
17
18
8
19
23
28
18
23
21
23
17
19
32

P
40
38
35
26
26
25
23
23
21
19
19
18
18
17
17
15
14
12
11
8

3-0
1-1
2-0
1-3
0-0
0-0
sus
1-1
1-0
0-2

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

PRÒXIMA JORNADA
Sabadell-Júpiter
Granollers-Europa
S Andreu-Vilassar
Muntanyesa-P. Mafumet
Castelldefels-Cerdanyola
Vilafranca-Olot
Jonquera-Ascó (diu 16h)
Peralada-Manlleu
Palamós-Santfeliuenc
Terrassa-Figueres

Tercera catalana

CLASSIFICACIÓ
J GF GC

Equip

16a jornada, Tercera divisió

RESULTATS
P

13a jornada, Segona catalana

Equip

CLASSIFICACIÓ
J GF GC

RESULTATS
P

13a jornada, Tercera catalana

1. Balaguer

13 28 11 28

Alpicat-Reus

0-3

1. Tortosa

13 29

6 34

Vendrell-Valls

0-2

1. la Sénia

13 45 19 30

Catalònia-Roquetenc 1-1

2. S Cristobal

13 22 13 27

Morell-Lleida

0-2

2. Amposta

13 27

6 33

Reddis-Segur

4-1

2. Aldeana

12 33 15 27

Godall-Aldeana

13 35 23 27

Cambrils U-Hospitalet 0-0

3. Ampolla

13 34 17 26

S Jaume-Olimpic

4-3

13 21 14 27

Catllar-Amposta

0-5

4. Catalònia

13 33 19 25

Perelló-Vilalba

1-0

la Cava-Riera

1-2

5. Rem Bítem

13 24 16 24

la Sénia-J. i Maria 8-0

Salou-Gandesa

1-2

6. Alcanar

13 24 21 24

7. Olimpic

13 24 24 24

8. S Jaume

13 25 27 21

9. Flix

13 22 25 17

10. Pinell

13 22 24 16

11. Roquetenc

13 22 26 16

12. Perelló

13 18 23 15

13. S Bàrbara

13 20 27 14

13 26 12 26

S Cristobal-Santboià

0-2

13 24 16 24

S Ildefons-Vilanova

5-1

5. Vilanova

13 24 25 23

V Alegre-Almacelles

0-4

6. S Ildefons

13 27 20 21

Rubí-Vilaseca

2-3

7. Viladecans

13 15 12 20

Balaguer-J i Maria

6-1

3. Almacelles
4. Santboià

8. Reus

Suburense-Igualada

13 24 19 19

sus

Viladecans-Rapitenca 2-0

9. V Alegre

13 20 16 19

10. Lleida

13 20 20 19

11. Vilaseca

13 19 20 18

12. Alpicat

13 19 24 17

13. Rapitenca

PRÒXIMA JORNADA
Dia 4
Santboià-Viladecans (12h)
Reus-Morell (17h)
Vilanova-Balaguer (17h)
dia 10
J.i Maria-S Cristobal (15h)
Dia 11
Igualada-Alpicat (11 h)
Rapitenca-Rubí (12h)
Almacelles-St Ildefons (16h)
Lleida-V Alegre (16h)
Vilaseca-Suburense (17h)

13 21 23 16

14. Suburense

12 16 18 13

15. Igualada

12 18 22 11

16. Rubí

13 17 22 11

17. J i Maria

13 13 35

6

18. Morell

13

2

3 28

CLASSIFICACIÓ

RESULTATS

GF GC

1. M. Nova

41

9

Equip

32

Tivenys-Deltebre

sus

Ametlla-Fatarella

1-0

Camarles-Benissanet

2-1

40

10

31

3. Amposta

35

12

28

1. Fontsanta
2. Cerdanyola

5. Masdenverge
6. Ginestar
7. Catalònia

35
27
23
28

19
17
19
15

5. Cambrils U

13 28 10 25

6. Gandesa

13 18

7. Camarles

13 23 17 20

8. Vendrell

8 25

Batea-Torredembarra 2-1
Tortosa-Camarles

0-0

Roda-Ulldecona

5-0

12 13 12 16

9. Hospitalet

13 21 21 15

10. Batea

13 20 26 15

11. la Cava
12. Segur
13. Ulldecona

diumenge dia 11

13 15 29 12

15. Salou

13 11 22 11

16. Riera

13 12 26 10

17. Torredembarra

13 10 18

7

18. Catllar

13

5

9 37

23

Catalònia-Ascó

sus

3. Porqueres

31
25

11
12
13

P

4-2

Amposta-Ginestar

0-1

Ebre E-Alcanar

sus

Xerta-M Nova

sus

4. Pontenc

26

31
26

21

8. Ebre Escola

23

29

18

9. Benissanet

15

21

18

10. Tivenys

21

29

16

PRÒXIMA JORNADA

11. Bot

23

28

15

dissabte dia 10

12. Batea

22

38

14

13. Ascó

23

26

12

14. Xerta

18

27

11

Bot-Arnes

21

Móra la N-Bot (16.30h)

5. Pardinyes
6. S Pere

37
28

20

Arnes-Tivenys (12h)

15. Camarles

21

38

11

Alcanar-Xerta (16h)

16. Fatarella

18

32

10

Ginestar-Catalònia (16h)

18

8

18. Alcanar

11

37

6

Deltebre-Masdenv. (16h)
Ascó-Ametlla (16.30h)

15. Ametlla

13 13 24 13

4-1

Guineueta-Pontenc

0-3

Hospitalet-Batea (16-15h)

16. Vilalba

13 20 31 12

Valls-Reddis (16.30h)
Amposta-Tortosa (17h)

7. S Gabriel

25

20

17

8. S Andreu

24

20

17

9. At Prat

21

19

16

10. AEM

23

26

16

0-1

S Pere-S Andreu

3-0

La Roca-Molins

3-3

F At Vilafranca-C Clar

sus

PRÒXIMA JORNADA

10

16

12. Molins

17

27

11

(15.30h)
S Gabriel-Cerdanyola

14. Tortosa E

11
8

26
28

9

18. Godall

12 16 34

4

5
5

Molins-Guineueta

Equip

GF GC

P

1. Alcanar

54

12

21

2. Aldeana

37

7

21

8a jornada
Ulldecona-S. Bàrbara

15. E Guineueta

11

35

5

16. Camp Clar

14

46

3

dissabte dia 10
Catalònia-Flix (16.30h)
Ametlla-Ampolla (17h)
diumenge dia 11
Vilalba-S Bàrbara (15h)
J i Maria-Perelló (15h)
Pinell-Roquetenc (15h)
Corbera-Godall (16h)

Alcanar-Oliímpic

18 S Jaume-J i Maria

0-3

4. Ulldecona

24

26

15 Arnes-Aldeana

0-6

5. J i Maria

27

25

12

6. S Bàrbara

15

13

12

Ginestar-R Bítem

14

19

8. S Jaume

26

25

12
9

9. Gandesa

19

26

6

10. Tortosa Ebre

11

32

6

7

30

3

10

35

3

11. Arnes
12. Rem Bítem

Aldeana-la Sénia (16.30h)
Olimpic-Alcanar (17 h)

RESULTATS
P 8a jornada

Equip

GF GC

1.Roquetenc

18

1

18

2. Alcanar

23

10

17

3. Tortosa

35

18

16

Rapitenca

9-1

28

7. Ginestar

Rem Bítem-S Jaume (16h)

sus

34

Fontsanta-La Roca
Camp Clar-At Prat

PRÒXIMA JORNADA

2-1

3. Olimpic

Pardinyes-F Vilafranca
S Andreu-Porqueres

1-2

CLASSIFICACIÓ

RESULTATS

Pontenc-S Pere
13. La Roca

Alcanar-Ametlla

Veterans

AEM Lleida-Tortosa E
15

13 19 37

1-3

Porqueres-S Gabriel

Dia 10

11. F At Vilafranca

17. J i Maria

Gandesa-Tortosa E

Prat-Fontsanta

4-1

Torredemb.-la Cava (16.30h)

18

Benissanet-Amposta (16h)
28

Gandesa-Catllar (16h)

18

diumenge dia 11
Fatarella-Ebre E (15h)

10

Cerdanyola-AEM

19

1-2

Batea-Camarles (15h)

17. Ametlla

sus

24

22
22

13 19 24 13

CLASSIFICACIÓ

Tortosa E-Pardinyes

At
Masdenverge-Batea

14. Corbera

Riera-Roda Berà (16h)

Femení 7 Ebre
9a jornada

Ampolla-Pinell

Camarles-Cambrils U (15h)

RESULTATS

GF GC
36

Segur-Salou (16.30h)
Ulldecona-Vendrell (15h)

13 15 16 11

1-0

dissabte dia 10

12 17 24 13

14. Roda Berà

Flix-Corbera

S Bàrbara-R Bítem 3-1

PRÒXIMA JORNADA

13 18 27 14

CLASSIFICACIÓ

P 13a jornada 4a catalana

2. Arnes

4. Deltebre

4. Valls

Femení. Preferent

Quarta Catalana
Equip

3. Reddis

sus

dia 4

PRÒXIMA JORNADA
Dissabte dia 3
Olimpic-Arnes (10h)
Diumenge dia 4
Ginestar-Rem Bítem (16h)
Dissabte 10
J iMaria-Gandesa (15.30h)
Aldeana-Ginestar (16h)
R Bítem-St Jaume (16h)
S Bàrbara-Tortosa E
(18.30h)
Diumenge dia 11
UlldeconaAlcanar (11h)

descansa

Roquetenc-Perelló

sus

S Jaume-J i Maria

1-3

Canareu-Aldeana

2-4

Ametlla-Alcanar

0-1

4. Vinaròs

16

13

13

5. Amposta

19

10

13 Catalònia-Tortosa

3-3

6. Aldeana

16

10

11 Vinaròs-Amposta

1-0

7. Canareu

17

19

8

8. Rapitenca

13

9

6

Alcanar-Catalònia

9. Catalònia

10

15

6

Aldeana-Ametlla

10. J i Maria

11

16

5

11. Perelló

6

15

4

12. Ametlla

9

16

3

Tortosa-Perelló

13. S Jaume

3

44

0

Rapitenca-S Jaume

PRÒXIMA JORNADA

Amposta-Canareu
J i Maria-Vinaròs
Roquetenc descansa
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L’EQUIP TITULAR
DE LA JORNADA

Radiografia del futbol ebrenc

RAÜL JIMENEZ (Batea)

EQUIPS DE LA SETMANA: ASCÓ I LA SÉNIA

VICENT BRULL (Perelló)

OMAR (Amposta)
BARAJAS (Flix)
GENÍS (Gandesa)

Top Secret

MARC ESTIVILL (Ampolla)
CRISTIAN (Camarles)

*El calendari de la Federació és surrealista: el 27 de novembre es va jugar la jornada
* Ull a la dada: últims 9 classificats de 1a catalana i 5 equips de Tarragona. El desas13 i en els següents 41 dies NOMÉS es disputaran dues jornades, els dies 11 i 18 de
tre a 2a catalana podria tornar a ser d’escàndol.
desembre i fins al dia 8 de gener no és reemprenen les competicions. En resum, des
*La passada campanya, ‘Mochi’, davanter del Tortosa, va marcar 32 gols. En aquesnovembre a gener, només dues jornades. Jo això ho veig de ciència ficció.
ta no arribarà a la xifra: ara només porta tres gols. Amb l’arribada de Virgili, és
*aquest
¿Què jugador
li passa aqui
la fa
Cava?
No ho
ni els són:
jugadors,
ni la
directiva,
ni el míster...
els gols.
Lessaben
preguntes
per què
tenir
dos davanters
que
esnonota
l'absència
de
jugadors
de
la
temporada
passada
importants
com
David
són barats? No seria millor tenir-ne només un?.
Ramirez
o Vilanova.
Laentrenat
lesió d'Eric
ajudaautonomies.
i també cal dir
que no hivahadebutar
sort. Si amb
la dinà*Jordi Fabregat
ja ha
enno
quatre
Diumenge
el
mica
no canvia,
hi haurà
Grijuelo,
població
de bonnovetats.
pernil. Al maig va tenir converses amb l’Ascó, però ell volia
un ser
equip
divisióMagi,
B. I li Agus
ha arribat
l’ocasió.
*entrenar
El generapot
un de
bonSegona
mes perquè
i Mohe
puguin tornar a jugar des*A
2a
catalana,
només
un
canvi
a
la
banqueta
i
a
3a
ja
en
portem
sis. I el setè podria
prés de les seves llargues lesions.
caure abans de Nadal. L'últim en arribar és Àlex Curto, exVilalba i exBatea
* L’Amposta
té un equip
deul'ideal
jugadors
gol. Amb
només
*A Vilalba,
baix elmolt
meu equilibrat;
punt de vista,
seriahan
quemarcat
tornés Gaspar
Estupiñà
guanyar aels
partits
de
casa
i
dos
fora
té
gairebé
la
promoció
assegurada.
Ja
ha
aconla banqueta. Ell diu que "terceres parts no són mai bones". Mai sé sap
si
seguit
6
punts
més
que
en
tota
la
temporada
passada.
podria ser-ho.

ANDREU (S. Jaume)
FROI (l’Ametlla)
MARC BAIGES (S. Bàrbara)
CALLARISA (la Sénia)
Jugadors també destacats: Raül (Tortosa), Lleberia (la Cava),
Davide (Ulldecona), Ferreres (J i Maria), Cristian (Catalònia) i
Julve (Roquetenc).

*A la Sénia només li falten 26 gols per batre la marca de la temporada passada.
Callarisa va batre la seva pròpia marca de golejador. Ja porta 15 gols i és pichichi del
futbol regional català. El dia 11, matx contra l’Aldeana. Serà un empat. Per ser campió, a la segona volta es jugarà la lliga fora de casa, on tindrà més partits.

GOLEJADORS

*El Tortosa té un 70% de possessió en tots els partits. Però alguna cosa no funciona,
últimes jornades l'equip no ha donat sensació de ser un campió ferm.

Nº

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

*Tot i les baixes de Marc Prades, Gilabert, Povill i Otero aquest Roquetenc carbura i
amb molts jugadors de 4a catalana del filial desaparegut. Ara porta 6 partits consecutius jugats fora.
*Si volen seguir tots els partits en directe, Gol a Gol, al portal FUTBOL EBRENC, des
de la 1a fins la 4 catalana, i a més, les lligues nacionals des de 1a divisió a Tercera divisió i en rigorós directe.

JUGADOR
Virgil (Tortosa)
Marigot (Reddis)
Miguel (Batea)
arranz (Hospitalet)
amado (Ulldecona)
Blasi (Reddis)
Ivan G (amposta)
Carles (Camarles)
Ferran (la Cava)
Dani (Cambrils)
adri Sales (Batea)
Benito (Reddis)
Dilla (Gandesa)
Chimeno (la Cava)
llobet (Cambrils U)

3A CATALANA

GOLS

Nº

11
11
8
8
8
8
7
7
7
7
7
6
6
6
5

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

Nº

JUGADOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

artur Godia
Sergi Masqué
Jordi Martí
Héctor Rodriguez
Dani arliaga
Peke
andreu Guiu
Jonatan Toledo
Juan Osado
Victor Bertomeu
Enrique Socias

P.
33
31
27
20
19
19
18
15
12
10
9

G.
1
6
1
3
3
1
1
5

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

JUGADOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Cristian B.
Josep Vilanova
aitor arasa
Victor Pujol
Carles Kader
J. luis Rosales
Raul Teixidó
Edgar Samper
José luis leon
Pau Sansaloni
arnau Beltran

P.
48
28
19
18
16
15
13
12
9
8
4

JUGADOR
albert Torres
Brayan Hurtado
adrià Vallsells
Sebas albacar
Raul Gonzalez
Jesús Ferreres
Marc lucero
Fran Ortiga
Sergi Curto
albert March
Jordi Rullo

P.
39
39
24
24
19
12
8
8
7
7
6

G.
1
5

2
1

Nº

JUGADOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Oriol VallespÍ
Xavi Marquès
Pachu
Sergi José
Sam Garcia
Josué andreu
Pau Ripoll
albert Vilarroya
Àlex Borrull
Raul Istoc
Gabi Fernández

G.
3

7
1
5
3

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

JUGADOR
Jaume Gumiel
Enric Ubalde
Pere Martinez
Javier Dilla
Joan Batiste
David Rojas
Cristian Valles
alexis Pedraza
Frede Giné
Genís Navarro
Josep Domènech

P.
38
30
19
17
17
16
14
13
10
6
6

P.
42
40
39
26
26
20
20
16
10
5
4

G.
2
7
1
1

3

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

G.

Nº

4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2
6

1

2

JUGADOR
Roger Santaella
Jordi llaberia
Chimeno
Jose Ramon
Àngel Sanchez
Manel Vizcarro
Sergi Grau
Eric Fernàndez
Ferran Roig
Mario Valldeperez
agustí Castells

P.
39
19
17
16
14
13
12
10
10
8
6

JUGADOR
Isaac Casanova
Ivan Gonzalez
Pau Valmanya
David Medina
Jonatan Tomàs
aleix llobet
Joaquin Cardona
alex Iniesta
Eudald
Jonatan llorach
Felipe Guachapa

P.
31
26
23
17
16
15
14
13
11
11
8

G.
3
7
2
1
3
3
3
3

1
6
3

7
1

Nº

JUGADOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

albert Virgili
Manolo Puig
Raul Garcia
Dani Bel
Ivan Cristino
Xavi anell
Cristian Ventura
‘Mochi’
albert arnau
Ike Romera
Sergi Galera

P.
29
29
22
16
16
13
12
12
11
10
8

JUGADOR

Nº

Jordi Vilanova
Àlex almestoy
Kiko
adrià Sunyer
Miguel Reverté
adri Sales
Raul Jimenez
David Bes
alejandro Prats
Miquel adrià
Figo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

P.
39
32
26
24
21
13
11
10
7
5
4

G.
1
1
8
8
1

CF ULLDECONA

CD TORTOSA
G.

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

JUGADOR
Raul (arnes)
Sergi (arnes)
Yassine (M Nova)
Òscar (amposta)
Paquito (Ebre E)
J. Reverter (Catal.)
Romà (Masdenv.)
Vili (Bot)
Ricard Treig (ascó)
Joel Roig (Catal.)
lucas (M Nova)
J Sabaté (Ginestar)
Ivan Garcia (amp.)
Rafik (M Nova)
adrià (Tivenys)

GOLS
13
12
11
10
10
9
9
9
8
8
7
7
6
6
6

DARRERS 5 PARTITS

CF BATEA

CF AMPOSTA

CD LA CAVA

CF GANDESA

CF CAMARLES
Nº

UE RAPITENCA

JESÚS I MARIA

Nº

15
11
10
9
9
9
8
8
8
8
8
8
7
7
7
s

EQUIPS MÉS EN FORMA

LA REGULARITAT DELS NOSTRES EQUIPS: AVUI ASCÓ, PRIMERA I SEGONA CATALANA
FC ASCÓ

JUGADOR
Callarisa (la Sénia)
Marc Garcia (alde)
Àlex alegre (alde.)
Xescu (Godall)
Sisco M (Vilalba)
Sergio R (alcanar)
Brayan (J i Maria B)
Roger (Corbera)
Javi asin (Catal.)
Pau Diez (Catal.)
Zaragoza (la Sénia)
Jota (R Bítem)
Soriano (Olimpic)
Marc Baiges (SBar)
David R. (ampolla)

4A CATALANA

GOLS

G.

Nº

JUGADOR

11
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Moha Hadri
Davide Bisegilie
Roberto Márquez
Jordi adell
Fran Reolid
albert Castell
amado Clotet
José Mari
Toni Ondazabal
Pau Castro
Marc Tena

1
2
3
3
3

P.
34
23
22
18
16
15
15
10
10
9
5

G.
3

2
8
2
1

Nº

EQUIP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

la Sénia
Móra Nova
aldeana
arnes
Tivenys
amposta
Camarles
Flix
amposta B
Tortosa
Ebre Escola
R Bítem
Masdenverge
alcanar
Olimpic
S Jaume
Batea
ametlla
Gandesa
ampolla
Deltebre
Catalònia
Bot

P

Nº

EQUIP

15
13
13
12
12
11
11
11
10
10
10
9
9
9
9
9
9
9
8
7
7
7
7

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Perelló
la Cava
J i Maria B
Catalònia B
Ginestar
ascó
Benissanet
S Bàrbara
Fatarella
Camarles B
ametlla B
Rapitenca
Roquetenc
Xerta
Vilalba
Corbera
Batea B
Godall
J i Maria
Pinell
Ulldecona
alcanar B

P
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
4
4
3
3
1
1
0
0
0
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«El Sheriff del Roquetenc»
AVUI: RAMON CASTELLS, JUGADOR DEL CD ROQUETENC

Ramon Castells té 34
anys. Juga amb el
Roquetenc. És un dels
defenses experimentats de la categoria,
una referència per la
seua experiència per
als més joves del vestidor del club de
Roquetes.
Central
expeditiu, contundent
en ocasions, Ramon
deixa i ha deixat
emprenta per on ha
passat pel seu carisma. En un vestidor
amb molta gent jove,
ell és el Sheriff que
aconsella i ajuda als
companys. Coneixem
avui més de prop a un
dels veterans del nostre futbol.
Pregunta: Qui t’ha
recolzat més al futbol?.
Resposta: El meu
pare, que m'ha seguit
per tots els camps des
que vaig començar a
jugar. La meua dona,
Núria, qui també sempre ha estat al meu
costat, sobretot quan
he jugat a Roquetes,
la seua població. I no
me vull deixar a
Ramon
Zaragoza,
amic inseparable; el
futbol ens va unir de
ben petits fins avui.
P: Ets perfeccionista?.
R: No. Em considero
una persona pràctica.
P: Ets exigent?
R: Això sí. Molt.
Massa.
P: Què és una mare?.
R: Qui més et coneix.
La meua en té prou
amb una mirada. Una
mare sempre és qui
més et recolza i et
cuida.
P: Ets feliç?.
R: Sí, molt.
P: Què és la vida?
R: Un conjunt d’experiències.
P: Un desig?.
R: Salut per a mi i per
als meus.
P: La teua feina, família,
entrenaments,
partits,
desplaça-

ments... com ho portes?.
R: Amb il.lusió és pot
arribar a tot arreu.
P: El futbol, si comptes
les hores d'entrenaments, desplaçaments
i els partits, pel que et
paguen,
perds
diners?.
R: No he jugat mai per
diners. M'agrada l'esport en general i el
futbol en particular.
P: Has plorat en un
partit de futbol?.
R: Si, però quan era
petit. Alguna final de
futbol base perduda.
Al vestuari tot eren
plors sense consol.
P: Que és el més
humà que has viscut
en un terreny de joc?.
R:
Personalment
m'encanten
les
abraçades amb els
companys al final del
partit, després d'haver
guanyat.
P: Els tres plaers de la
vida?.
R: El sexe, menjar i
viatjar.
P: Quins altres esports
practiques?.
R: M’agraden les curses de muntanya, sortir amb bicicleta i anar
al gimnàs.
P: Compta’m una
anècdota?
R: L'any que vaig
jugar
al
Jesús
Catalònia, sancionaven als jugadors cada
5 targetes. A mi me’n
van ensenyar més de
15 i només vaig complir un partit de sancions en tot l'any. El
curiós del cas és que
m'ensenyaven la targeta al partit i esperàvem la sanció durant
la setmana i aquesta
no arribava i així anaven passant els partits.
Després es va comentar que la confusió
podia venir per una
errada informàtica en
el sistema que comptabilitzava les amonestacions.
P: Quina prioritat té el

futbol a la teua vida?
R: M'encanta i tot i ser
futbol regional/amateur intento implicarme al máxim assistint
al màxim nombre
d'entrenaments i partits. La família i la
feina van per davant
però el futbol té, després, prioritat.
P: Per què els hòmens
no plorem més?
R: Volem tenir el
caràcter fort.
P: Moment màgic del
dia?
R: Quan arribo a casa
i estic amb el meu fill i
la meua dona.
I
també tenir un bon
plat a taula, m’agrada
molt menjar.
P: Què t’hagués agradat ser?
R: Esportista d’elit,
sigui quin sigui l’esport.
P: Una illa deserta,
amb 50 dones. Què
faries?
R: Marxar nedant.
P: Què és el que més
‘morbo’ et dóna d’una
dona?.
R: M'encanten els ulls
bonics.
P: Resumeix la teua
trajectòria futbolística.
R: Ebre Escola (futbol

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.

base),
Ginestar,
Gandesa, Roquetenc,
Aldeana,
R-Bítem,
Catalònia
i
Roquetenc.
P: Com i quan vas
començar a jugar a
futbol?
R: Als 6 anys al col.legi
Sagrada
Família.
Teníem un bon equip
de futbol-7 en el que
els cracs eren Víctor
Curto i Javi Asín. La
veritat és que disfrutàvem molt.
P: Millors records?
R: Em sento un privilegiat per haver format
part de bons equips i
bons vestidors dins el
futbol regional i d’haver viscut dos ascensos
a
Preferent
(Roquetenc
i
Remolins-Bítem).
P: Els teus millors
entrenadors?
R:
Guardo
bons
records de tots i de
tots ells he après.
P: Entens els entrenadors?
R: Si i sóc dels que
pensa que se'ls ha de
facilitar el treball perquè les coses puguin
sortir bé.
P: Què és el que no
t’agrada dels entrena-

dors?
R: La inflexibilitat a
l'hora de prendre
decisions que és
poden valorar entre
tots. El fet que un
entrenador sigui inflexible.
P: Algun entrenador
molt estratègic?
R: Sí, en recordo un
que treballava fins
una estratègia en els
llançaments de centre.
P: Serveix un canvi
d’entrenador?
R: En un moment
donat, quan es fa, es
pensa que si que pot
servir.
P: Què prefereixes
tenir, un bon equip o
un bon entrenador?
R: Un bon entrenador.
P: Millor/pitjor record
d’un entrenador?
R: El millor, el bon
tracte al jugador. El
pitjor, quan un mister
perd les formes, mal
tracta sense adonarse’n que parla amb
una persona.
P: Quin és el millor
jugador amb el que
has jugat?
R: Aleix Robert, li he
vist fer tot tipus de
gols,
veritables
golaços.

P:
Un
company
curiós?
R: David Cid, un referent, un exemple
d’entrega i professionalitat.
P: Un company divertit?
R: Nacho Orozco i
Marcos Garcia. He
tingut la sort d’estar
amb els dos al vestidor. Increïble.
P: Has ajudat mai a un
company que ho
necessitava?
R: Sí, un vestidor és
una família.
P: Hi ha ‘capos’ en un
vestidor?
R: Sí,
P: Si un nen se t’acosta i et demana un
consell, què li diries?
R: Molt de sacrifici a
l'entrenament i no
deixar mai d'aprendre.
P: Si haguessis de
definir què significa el
futbol què diries?
R: Una forma de vida.
P: El teu jugador preferit i al qui t’hi assembles?
R: El meu preferit és
Carles Puyol, que m’hi
assemble ja és una
altra cosa.
P: El jugador és egooista, tu ho ets?
R: No em considero
egoista. Intento mirar
sempre pel bé de l'equip.
P: Quin ritual segueixes abans d’un partit?
R: Molt de Ràdio Salil.
P: Alguna anècdota
als descansos?
R: La temporada passada
m’encantava
veure a Enric, el delegat, i Joan Alegret, el
fisio, repartint sobres
de sucre a la mitja part
dels
partits...ens
havien de veure molt
cansats!. Ho recordo
amb carinyo pel detall
que tenien amb els
jugadors, per cuidarnos.
P: Quan perds 2-0,
jugues millor?
R: Amb més ràbia.
P: Si t’insulten, t’ani-
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mes més?
R: Personalment, si
que em motiven els
factors adversos.
P: Quan perds, et canvia l’estat d’ànim?
R: Sóc d’aquells que li
pega mil voltes a les
derrotes. Llavors, és
quan el suport de la
meua dona m’ajuda a
trobar-me
millor.
Sempre ha tingut
molta paciència. Sap
com funciona tot això
perquè també ve
d’una família futbolera de Roquetes.
P: El partit que mai
oblidaràs?
R: La tornada de la
promocio d'ascens a
Preferent amb el RBítem. Jugàvem contra
la
Penya
Barcelonista Anguera,
em vaig lesionar al
partit d’anada i no
vaig poder jugar. Vam
patir molt però vam
aconseguir-ho.
P: El partit més calent?
R: He tingut el plaer (o
no) de jugar al camp
de la Iberiana.
P: A què fa olor un
vestidor?
R: A competició.
P: Entens els àrbitres?
R: Si, però no deixo de
protestar en tot el partit. Sóc molt pesat.
P: T’han expulsat moltes vegades?
R: Sí, de jove moltes.
Ara regulo més les
entrades.
P: Quan penjarà les
botes Ramon?
R: En ocasions se’m fa
dificíl jugar i entrenar
pels torns de feina
però mentre tingui
il.lusió i força, seguiré.

PROPER:

SERGI BEL

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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Pollastre de pagès en pepitòria

SalSa PePitòria
el pollastre a la pepitòria és un clàssic i la salsa pepitòria és una forma de cuinar diferents plats de
carn, generalment pollastre o gallina, però es pot fer amb conill, perdius, mandonguilles de carn, etc.
Per regla general, la salsa que es forma durant la cocció s’enriqueix amb una picada de rovell d’ou
dur i ametles mòltes. Una forma molt senzilla i gustosa per potenciar els sabors i convertir un plat
modest en un plat de festa. Si el feu amb pollastre de corral, la cocció és una mica més llarga i potser cal afegir una mica més de caldo.

INGREDIENTS:
• Un pollastre de pagès (o una gallina)
• Una ceba
• 3 grans d'all
• 50 grs. d'ametlla ratllada
• 2 ous
• pebre negre
• un raig de vi blanc
• uns brins de safrà
• farina
• oli d'oliva
• brou de pollastre
PREPARACIÓ:
• En una cassola de fang daurem els grans d'all i els reservem en un morter. Salpebrem el pollastre tallat a
trossos i els enfarinem. El fregim sense que quedi massa
daurat a la mateixa cassola, i el reservem.
Mentre es va fent el pollastre piquem la ceba i la fregim
la ceba sense que quedi fosca. Quan està cuita tornem
a posar els talls de pollastre, els grans de pebre negre i
el vi blanc. Evaporarà una mica i afegim 3/4 de litre de
brou de pollastre i es deixa bullir fins que estigui tendre.
Com que és un pollastre de pagès triga una mica més,
uns 40 minuts.
Mentrestant, bullim els dos ous durant dotze minuts, els

deixem refredar i els pelem. Els rovells els posem al morter on teníem els alls, junt amb el safrà i l'ametlla molta. Ho aixafem tot junt i ho afegim a la cassola remenant fins que s'incorpori a la salsa. Ho deixem 10 minuts
més perquè s'uneixin tots els sabors. Les clares les tallem ben petites i les posem per sobre del guisat amb
una mica de julivert.
Un plat per no parar de sucar pa!
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

L’horòscop
Àries

20/3 al 19/4
Perquè gaudeixis amb la teva parella tot
dependrà de la teva actitud. El millor és que
avui estiguis actiu i amb humor. Bon moment
per a les relacions.

SECCIÓ PATROCINADA PER:

22/9 al 22/10
Serà a través de teu propi món interior com
millor expressaràs la teva capacitat de donar
amor. Cerca noves vies que augmentin la
teva qualitat de vida.

Escorpí

20/4 al 19/5

22/10 al 21/11

En assumptes d'amor has d'apostar fort per
tu i deixar de costat tot el que et bloqueja.
Per millorar la teva salut , envolta't de coses
agradables i oblida't dels problemes.

El trànsit de Mart per la teva casa set fa que et
converteixis en una persona més desitjada i fascinant. Respecte a la salut, moltes coses estan
començant a ser diferents.

Bessons

Sagitari

20/5 al 21/6

21/11 al 21/12

És necessari que dialoguis més amb la teva
parella a fi de trobar la via que més t'interessa. És convenient no desgastar-te massa en
el treball.

Estàs vivint un període on et sorgeixen noves
trobades amb diverses persones del sexe oposat. Has de ser més conscient de les teves
coses que et fan feliç i anar a buscar-les .

Cranc

Capricorn

22/6 al 21/7

21/12 al 19/01

PASSATEMPS

El trànsit de Mart per la teva casa cinc indica
un període on et resultarà més fàcil comunicar
els teus sentiments i emocions més íntimes.
Cal millorar la qualitat de la teva alimentació.

Lleó

Aquari

22/7 al 22/8

20/1 al 18/2

Compte amb les sorpreses que et pugui donar
la teva parella. Has d'estar preparat per rebreles. Respecte a la salut ,és important parar
una mica la màquina.

Dintre de la teva relació de parella tot ho veus
de color rosa, però no et confiïs massa...
Augment de la teva energia però també et provoca més estrès .

Verge

Peixos

23/8 al 21/9

19/2 al 20/3

En assumptes d'amor la teva vida pot prendre un nou rumb. Ara es tracta que escullis
en camí adequat. Millora la teva autoestima
i la teva qualitat de vida.

El trànsit de Venus per la teva casa set indica un fort sentiment a la recerca dels teus
desitjós dintre de la teva vida sentimental.
Respecte a la salut, vés amb compte.

diari
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Balança

Taure

Venus transitarà per la teva casa tres facilita
que coneguis algú interessant. Et sentiràs
meravellosament i amb moltes ganes de passar una bona estona amb els amics.
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Un cafè amb... Marco Dueñas
REIAL ARXICONFRARIA DE LA CINTA

La Reial Arxiconfraria de la Cinta va presentar durant els actes commemoratius del 4t
centenari de l’entitat i l’Any Jubilar a la diòcesi de Tortosa l'escultura de la mare de
déu dempeus oferint la cinta a la ciutat. L'obra, que s'ubicarà a l'espai central de la
façana principal de la catedral, ha estat encarregada a l'escultor Marco Dueñas. La
imatge, feta amb marbre de Carrara, tindrà uns 3 metres d'alçada i ocuparà un lloc
preferent i central de la façana de la Catedral de Santa Maria.
Podeu veure entrevista amb Marco Dueñas a la secció un cafè amb...
de nostra web: www.mesebre.cat

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 )

FOTO: SALVA BALART
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IMMOBILIARIAÑ

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:

696 01 16 29
Preguntar per
Francisca
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

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
OCUPACIÓÑ

ES PRECISA
PERRUQUERA
en experiència
zona Roquetes

645888266
VARIS Ñ

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

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
SERVEISÑ

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.

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

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

TÈCNICS TITULATS EN
JARDINERIA

PUBLICITAT
877 180 170

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

comercial@mesebre.cat

PRESSUPOSTOS DE
NOVA CREACIÓ DEL
SEU JARDÍ I/O MANTENIMENT SENSE
COMPROMÍS
Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadèmica, ASSEGURANÇA de
responsabilitat civil, carnet
i CERTIFICAT d'aplicador
de productes fitosanitaris,
pla d'higiene i SEGURETAT
al treball en vigor.
Tel. 615 24 66 99
www.florestajardineria.com
florestajardi@hotmail.es

No t’ho pensis més!

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

Tlf. 664 149 258

classificats
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A SANTA BÀRBARA

ELS 20 ANYS DE LA FIRA DE L'OLI NOVELL, DELS CÍTRICS
I DEL COMERÇ DE SANTA BÀRBARA
PARLEM AMB

PARLEM AMB

Antonio Ollés

Judit Lleixà

Regidor de promoció econòmica i agricultura,
serveis i governació

Regidora de Fires i Festes

El terme de Santa Bàrbara es troba al bell
mig de la plana de la comarca del Montsià,
al nord del pla de la Galera que s’estén a
llevant del massís de Montsià i a ponent
dels Ports de Tortosa. Limita a l’est amb les
terres de Masdenverge, al sud amb el terme
de la Galera, a l’Oest amb el Mas de
Barberans i al nord amb les terres del Baix
Ebre de Roquetes i Tortosa. És un terme
planer, interior, mediterrani i de secà, situat
a una altitud de 70 m sobre el nivell de la
mar.
Més Ebre: ME: Una mica d'història... per
què el gentilici de planers i planeres?
Antonio Ollés: Els primers habitants que
van colonitzar les terres ermes del terme de
Tortosa van transformar els terrenys erms de
les Planes de la Galera (com es coneixia aleshores) en camps d’oliveres, passant a denominar aquelles terres com les Planes de
Santa Bàrbara (d’aquí el gentilici de planers i
planeres), un cop es va construir una capella
en el seu honor. Les perspectives econòmiques van provocar un augment de població
a finals del segle XVIII, iniciant la lluita cap a
la independència del poble, que s’aconseguí
finalment el dia 9 de maig de 1828, dia de
Sant Gregori, patró de Santa Bàrbara.
ME: Comencem per la Ruta de l'oli?
AO: La Ruta de l’Oli i l’Olivera per la comarca del Montsià uneix cinc municipis, des de
la Plana del Montsià fins al Parc Natural dels
Ports, on cada poble mostra vincles lligats al
món de l’olivera i l’oli: Santa Bàrbara, la
Galera, Godall, Ulldecona i la Sénia. A Santa
Bàrbara es pot descobrir gran part dels
secrets del nostre or líquid, passejant pels
camps d’oliveres, observant la transformació
a les dues cooperatives, visitant el Museu de
la Vida a la Plana o gaudint de les excel·lèn-

cies de l’oli d’oliva als diferents restaurants
del municipi.
ME: Santa Bàrbara, un municipi jove amb
tradicions: Sant Antoni, Sant Gregori, Santa
Bàrbara....
AO: Santa Bàrbara sempre ha estat un
municipi que ha tingut molt present les
seves tradicions. Tot i ser un poble relativament jove i no tenir grans tradicions ancestrals, sí que ha intentat mantenir al màxim
possible les seves tradicions a través de les
seves festivitats i de la seva cultura.
Sant Antoni, una festa de gran tradició arreu
de Catalunya i que també es viu amb molta
intensitat a Santa Bàrbara. El diumenge posterior al 17 de gener, el poble celebra la festa
amb la tradicional benedicció dels animals, el
repartiment de panoli, la romeria de carros i
la nit amb els cremallers i la ballada de jotes
tradicionals.
Sant Gregori, la festa més tradicional de
Santa Bàrbara se celebra el dia 9 de maig, en
honor al patró Sant Gregori, tot i que els
actes més multitudinaris esdevenen el cap
de setmana posterior al 9 de maig amb la
petició tradicional de les pubilles, la romeria
dels carros pels carrers del poble, el mercat
tradicional i els tallers de creació de productes d’abans, el ball de jota de Santa Bàrbara,
el tast dels productes típics com el panoli o
els pastissets, la cantada de cobles i la representació de llegendes i històries de Santa
Bàrbara.
Santa Bàrbara se celebra el 4 de desembre,
festivitat de la patrona, també amb actes
tradicionals per a l’ocasió.
I, finalment, també durant la segona setmana de juliol, la festa gran de Santa Bàrbara,
deu dies de gresca sense parar on també
s’organitzen actes tradicionals com el correbous, tradició arrelada a les Terres de l’Ebre i
amb un gran seguiment a Santa Bàrbara,
àpats populars i nits de festa i ball.
ME: No hi pot faltar la gastronomia!
AO: Sí, Santa Bàrbara és reconeguda per tot
arreu per la seva gastronomia, per la varietat
i qualitat dels seus productes i per la seva
restauració. La seva cuina combina els
sabors del mar i de la muntanya, de les
millors carns i una variada i excel·lent varietat de peix i marisc, gràcies a la seva posició
en el territori que li permet oferir una cuina
rica i diversificada, amb les principals
excel·lències gastronòmiques de les Terres
de l’Ebre. Recentment, han conclòs les XIX
Jornades Gastronòmiques de la Cuina de
l’Oli que se celebren al mes de novembre i
als diferents restaurants del municipi es pot
degustar la bona cuina del territori i les elaboracions més exquisides, regades sempre
amb oli d’oliva que elaboren les cooperatives locals. Durant aquestes jornades es pot
fer un tast de la nostra rica i elaborada cuina,
perquè a Santa Bàrbara ens agrada menjar
bé.

Més Ebre: Ja han passat vint anys. Una fira
més que consolidada.
Judit Lleixà: Si, sense cap dubte. I quan
gires endarrere en aquestes vint edicions i
veus que s’han superat anys difícils, quan la
meteorologia ens ha estat adversa o quan la
situació econòmica ens ha dificultat poder
mantenir els paràmetres de qualitat de la
fira. Per això, haver arribat a la vintena edició de la fira, és un motiu de gran alegria i
satisfacció, del treball fet i, sobretot, de l’ímpetu dels planers i planeres de seguir endavant amb la fira, la nostra fira.
ME: La producció de l'oli d'oliva de Santa
Bàrbara amb La Denominació d'Origen
Protegida (DOP) fa referència a la qualitat i
característiques del producte. Una tradició
que segueix ben viva a la Plana i una aposta ferma per a l'Oli Novell.
J LL: Som conscients del que significa el conreu de l’olivera i la producció de l’oli d’oliva
per a nosaltres. Va més enllà d’un producte
agroalimentari. L’oli d’oliva ha estat l’essència de Santa Bàrbara, part culpable de la
fundació del poble, del seu creixement
social, cultural i econòmic,... és part de la
nostra raó de ser. I clar, tant li devem al nostre oli d’oliva, al nostre oli novell, que cal
seguir donant-li aquesta importància que es
mereix, apostant per la fira, per les cooperatives, per la pagesia, per la gastronomia, per
la seva qualitat i valors i per tantes altres
coses. Hi creiem, hi apostem i ho defensem.
ME: l'Oli Novell a més de ser el primer oli
de la collita quines altres característiques
té?
JLL: Bé, un dels punts forts de la fira és sens
dubte el poder degustar el primer oli de la
temporada, que d’altra banda acostuma a
tenir unes característiques úniques. Per produir l’oli novell, l’oliva es cull directament de

l’arbre, fet que li dóna un sabor més intens i
afruitat, amb tocs amargs i picants i un toc
més dolç. És un oli equilibrat, amb uns aromes secundaris a fruita i verdura, com meló,
carxofa o tomàquet. Cal dir també que jo
només transmeto el poc que conec ja que,
per parlar-vos d’això ningú millor que les
persones que treballen a les dues cooperatives productores del poble, els autèntics protagonistes i els que més i millor en saben.
ME: Una fira que a més de l'Oli Novell
aglutina els cítrics i el comerç...
JLL: Bé, quan es va iniciar la fira, es va tenir
present que es volia aglutinar part de
l’essència del poble. I això significa també
incloure el cítric, que també té un gran
impacte a Santa Bàrbara i que coincideix en
l’època de la collita, i el teixit comercial local,
un dels principals motors econòmics. A
grans trets, agricultura i comerç són eixos
que vertebren la vida de Santa Bàrbara i
intentem que la fira en sigui el seu aparador.
ME: Enguany la fira va presentar novetats.
Ens pots fer cinc cèntims?
JLL: Principalment, destacar la carpa temàtica on aquest any es va dedicar al món de les
fofutxes o la Caravana dels Tresors de l’Oli,
que permetia a tots els visitants gaudir insitu de productes típics elaborats amb oli
d’oliva novell. I, com sempre, les activitats
de sempre i que continuen tenint una gran
acollida: la tapa de la fira (més de 300
racions repartides), tallers, xerrades, concursos, demostracions visites etnogràfiques,
degustacions populars,... és impossible avorrir-se a la nostra fira! Ah, i com no, les
Jornades Gastronòmiques, enguany les
dinovenes i que són el nostre més gran aparador de la cuina de l’oli d’oliva de Santa
Bàrbara.

