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Terres de l’Ebre. La Plataforma en Defensa
de l’Ebre avisa que la proposta de PP i C’s
podria ser un PHN encobert.

P3

Esports. L’Amposta supera el Tortosa en el
derbi ebrenc (3-1) i és el nou líder de la
Segona catalana.                                    

P11

Flix. L’alcalde de Flix i l’eurodiputat Gambús
es manifesten a Brusel.les denunciant la
paràlisi dels treballs de descontaminació.
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Les Terres de l’Ebre celebren que són una de les 100 millors destinacions verdes, segons l’associació internacional Global Green

L’Assemblea (ANC), Òmnium, l’Associació de Municipis per a la Independència (AMI) i l’Associació
Catalana de Municipis (ACM) van convocar concentracions davant dels Ajuntaments per ahir
dijous. L’acte central a l’Ebre va ser a Xerta, poble natal de Forcadell. Va estar dirigit per Andreu
Carranza, i va comptar amb la lectura del manifest per part de l’Alcalde de Xerta, Roger Aviñó. I va
tenir intervencions de Jordi Gaseni, alcalde de l’Ametlla de Mar, en nom de l’Associacio ́ de Municipis
per la Independeǹcia (AMI), Dolors Roó (Òmnium) i Manel Alves (ANC Ebre).                          

L’Ebre dóna suport a Carme Forcadell, en un acte a Xerta

Les Terres de l'Ebre són una de les 100 millors destinacions sostenibles del món. Així ho ha decidit recentment l'associació interna-
cional Global Green Destinations, en reconeixement a la seva gran biodiversitat i als seus valors mediambientals i a un model de
turisme sostenible. Aquest dilluns el sector turístic ho va celebrar en una trobada (imatge de portada) organitzada conjuntament
pel Patronat de Turisme de la Diputació i pel Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE).                          P3
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L’opinió del diari queda reflectida
exclusivament a través de l’edito-
rial. Els articles de la secció d’o-
pinió expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa seus

necessàriament.
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SERAN PUBLICATS A MÉS EBRE

15.000 exemplars 

Plena cobertura de serveis de
joventut a les Terres de l’Ebre

OPINIÓ

La regidoria de Participació Ciutadana de l’ajuntament de l’Aldea infor-
ma dels resultats de la votació popular sobre el proceś participatiu que va
engegar el Govern Municipal, per permetre que els veïns i veïnes del
municipi de l’Aldea poguessin decidir sobre una part de la despesa muni-
cipal. La partida destinada a aquest projecte per al pressupost 2017 és de
50.000 euros. Adjuntem els resultats obtinguts amb la votació i l’opció
guanyadora.

OPCIONS                                                  VOTS

1. INSTAL.LACIÓ PISTA FUTBOL 7 - GESPA ARTIFICIAL              1
2. ELIMINACIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES, 
MEGAFONIA I PISSARRES DIGITALS ALS COL.LEGIS 
- REMODELACIÓ I MILLORA PLAÇA DELS INFANTS                142
3. ENLLUMENAT CAMÍ XOPERAL DE L'ERMITA                        54
4. PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL DE L'ALDEA               16
5. CIRCUIT DE CÀMERES DE VIDEOVIGILÀNCIA I 
SEGURETAT     16
6. PUMPTRACK L'ALDEA                                                         2
7. ENLLUMENAT TORRE DE LA CANDELA                                3
8. DESFIBRIL.LADOR EXTERIORS ALS CARRERS                       24
VOTS NULS                                                                           15

TOTAL VOTS 273

Dilluns d’aquesta setmana obria
les portes la nova Oficina Jove de
la Ribera d’Ebre. Així doncs, el
jovent de la Ribera d’Ebre ja té
una Oficina Jove de referència a
la seua comarca. Un equipament
obert, expressament per a joves,
on poden adreçar-s’hi per dema-
nar informació, per què les pro-
fessionals de joventut que allí hi
treballen els orientin i acompan-
yin per completar amb èxit els seu
procés d’emancipació i, d’aquesta manera, afavorir la igualtat d’opor-
tunitats i la proximitat en els serveis.
L’emancipació és, per tant, un procés vital que inclou una bona salut,
una formació suficient per tenir un treball de qualitat, un habitatge
digne o, també, la capacitat d’anar a l’estranger a millorar personal i/o
professionalment i, evidentment, retornar amb les millors condicions
possibles. L’Oficina Jove de la Ribera d’Ebre és fruit de l’esforç i el tre-
ball compartit entre la Generalitat de Catalunya i el món local. Aquesta,
forma part de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil; una xarxa d’in-
formació juvenil que acompanya als joves per a què arribin a adults
amb les millors condicions possibles, amb la voluntat de facilitar-los tot
allò que puguin necessitar amb qualitat i des de la proximitat. És per
això que, des de la Direcció General de Joventut del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, estem
completant el desplegament d’Oficines Joves a totes i cadascuna de les
comarques del país. I des de dilluns, amb l’obertura de l’OJ de la Ribera
d’Ebre completem la cobertura a les Terres de l’Ebre, i per tant, vol dir
que ara, per fi, tots els i les joves de les Terres de l’Ebre tenen a la seua
comarca una Oficina Jove de referència. És per això que aprofito
aquestes línies per animar al jovent a anar-hi i utilitzar-la perquè hi són
amb les portes completament obertes per vosaltres!

Norma Pujol Farré
Coordinadora Territorial de Joventut a les Terres de l’Ebre

Resultats votacions 
pressupostos participatius

A L’ALDEA

Dissabte passat dia
10 de desembre els
taurins van tenir
una cita, al
Restaurant Delta
Hotel, on aquest
any l’Agrupacio de
Penyes i Comissions
Taurines de les
Terres de l’Ebre va organitzar la seva V Gala. La Gala fou tot un èxit amb
la participació de més de 300 persones. Com és habitual, van haver-hi
mencions i reconeixements i els parlaments que van centrar-se en l’ac-
tualitat de l’Agrupació. 

Gala de l’Agrupació de Penyes i
Comissions Taurines 

Editorial
«Ens declarem impotents?»

La massacre, el genocidi, els crims de guerra... La situació a Alep està empitjorant ràpidament cada hora. Segons l'ONU, "al voltant
de 100.000 civils segueixen atrapats en els barris de la ciutat, sent controlats pels rebels. Alguns es neguen a fugir, altres tenen por del
que els podria succeir. El Portaveu dels drets humans de l'ONU, Rupert Colville comenta: "Els civils són utilitzats com a peons". Les
imatges són terribles. La caiguda d'Alep és una carnisseria indescriptible davant els ulls impotents. Els testimonis parlen d'un diluvi de
foc i sang on dones, nens i civils d'edat, moren cada dia ... De 2 milions d'habitants queden unes 80.000 persones. Als carrers, els cos-
sos s'amunteguen i els ferits, que no poden rebre ajuda, estan morint lentament. Que podem fer? Ens declarem impotents? 

Els arquitectes ebrencs celebren enguany el 75 aniversari de la presèn-
cia del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) a les Terres de l’Ebre
(1941-2016) i els 20 anys de la Demarcació de l’Ebre. Per això, amb
motiu d’aquesta efemèride, “hem organitzat una sèrie d’actes que
inclouen una exposició, visites guiades a edificis modernistes i l’acte ofi-
cial d’homenatge a alguns arquitectes de la demarcació. 
Entendre els inicis del COAC a l’Ebre és analitzar la implantació de la
Direcció General de Regiones Devastadas (DGRD) al territori des de
1941 per això hem fet una mostra que, sota el títol Ciutats reconstruï-
des. Acció conjunta de Regiones Devastadas i COAC  Ebre. Actuacions
a l’Observatori de l’Ebre i a la Diòcesi de Tortosa, es desenvolupa en
dues exposicions que pretenen mostrar el paral·lelisme dels dos organis-
mes en els primers anys de postguerra i fer un recorregut per alguns dels
projectes realitzats”. Una altra de les activitats programades és la visita
a tres edificis modernistes emblemàtics de Tortosa: Casa Piñana, casa
Bernardo Grego i casa Bau “són els habitatges triats per mostrar la
rellevància del Modernisme en l’arquitectura i l’urbanisme de la ciutat”.

75 anys del Col.legi d’Arquitectes 
de Catalunya
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Les Terres de l'Ebre celebren que són una de les
100 millors destinacions verdes del món

Així ho ha decidit l'associació internacional Global Green Destinations

La Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE) ha con-
vocat aquest dissabte a Tortosa una reunió de tre-
ball amb activistes, científics i juristes per plantejar
com caldrà afrontar "una nova etapa", "complexa
i confusa", en la lluita per la defensa del riu Ebre i
altres conques catalanes i estatals. Segons l’ACN, la
plataforma ha alertat que caldrà mantenir la capa-
citat de mobilització i denúncia davant de "agres-
sions" difuses que poden venir en forma de conne-
xions d'abastiment d'aigua entre conques des del
canals de reg o a través d'un Pacte Nacional de
l'Aigua estatal que el PP i Ciutadans ja han propo-
sat que s'endegui. Com ja havien predit i alertat abans, la PDE veu en aquest pacte "l'avantsala" d'un
nou Pla Hidrològic Nacional que no descarta connectar les conques del Tajo, el Duero i l'Ebre.

Un nou PHN?

EN UN MINUT

El Patronat de la Passió
d'Ulldecona portarà al
Teatre Auditori Felip
Pedrell de Tortosa la
representació de l'obra
de Josep Maria Folch i
Torres "Els Pastorets",
una de les manifesta-
cions més populars, típi-
ques i reconegudes del
folklore català, la qual el
Patronat porta més de
30 anys representant al
seu teatre d'Ulldecona.
Enguany, l'obra arribarà
a Tortosa el demà dis-
sabte 17 de desembre, a
les 18 hores, amb un
preu d'entrada de 6
euros. 
Les entrades es poden
adquirir anticipadament i
també a taquilla al
moment de de la repre-
sentació, el mateix dis-
sabte. 

Les Terres de l'Ebre són
una de les 100 millors des-
tinacions sostenibles del
món. Així ho ha decidit
recentment l'associació
internacional Global Green
Destinations, en reconei-
xement a la seva gran bio-
diversitat i als seus valors
mediambientals i a un
model de turisme sosteni-
ble. Un reconeixement
que coincideix amb el pri-
mer aniversari de la marca
Terres de l'Ebre Reserva de
la Biosfera amb un cente-
nar d’empreses acredita-
des. Aquest dilluns el sec-
tor turístic ho va celebrar
en una trobada organitza-
da conjuntament pel
Patronat de Turisme de la
Diputació i pel Consorci de
Polítiques Ambientals de
les Terres de l'Ebre (COPA-
TE). L'acte va tenir lloc al
restaurant Antic Molí

d'Ulldecona, el qual
recentment fou reconegut
amb una estrella Michelin i
el seu xef, Vicent Guimerà,
va ser distingit cuiner de
l'any. Tot i que el lliura-
ment d'aquest guardó va
tenir lloc a Eslovènia
durant el mes de setem-
bre, prop de 200 persones
es van aplegar dilluns en
una trobada que va servir
per fer extensiu aquest
reconeixement a tots els
agents públics i privats de
l'àmbit turístic de les qua-
tre comarques ebrenques.
Precisament, durant l'acte
es va lliurar un diploma a
totes les entitats i empre-
ses que formen part de la
marca Terres de l'Ebre. En
aquest sentit, durant la
seva intervenció el presi-
dent de la Diputació, Josep
Poblet, va destacarque
aquest reconeixement

internacional és fruit de
"l'esforç col·lectiu i la feina
coordinada" del sector
turístic de les Terres de
l'Ebre en el seu conjunt.

Les entitats sobiranistes van convocar
mobilitzacions en suport de la presidenta
del Parlament, Carme Forcadell, que està
citada avui divendres a declarar al Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya.
Forcadell ha de fer front a una querella de
la fiscalia espanyola per presumpta deso-
bediència. L’Assemblea (ANC), Òmnium,
l’Associació de Municipis per a la
Independència (AMI) i l’Associació Catalana de Municipis (ACM) ja
van fer una crida per acompanyar a Forcadell avui. A més, van con-
vocar concentracions davant dels Ajuntaments per ahir dijous. L’acte
central a l’Ebre va ser a Xerta, poble natal de Forcadell, ahir la tarde,
i fou transmès en directe per Canal Terres de l’Ebre. 

Acte de suport a la Presidenta del
Parlament, Carme Forcadell

Ahir a Xerta

Els Pastorets
d’Ulldecona,
demà dissabte 
a Tortosa

La PDE avisa que la proposta de PP i C's per un Pacte Nacional de l'Aigua podria ser-ho

Dilluns va fer-se un acte de

reconeixement al conjunt del sector

turístic de les comarques ebrenques

Empreses i agents públics van rebre el distintiu de Turisme.
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EN UN MINUT

* AVUI DIVENDRES a les
18 hores tindrà lloc l’acte
d’inauguració de l’Edifici
Jove “Lo Carrilet”, on
s’ubicarà l’Oficina Jove
del Baix Ebre, els serveis
de Joventut i l’Espai Jove
de Tortosa.

* INAUGURACIÓ, demà
dissabte (12h), a la Sala
Antoni, de l’exposició de
les obres seleccionades
en el Premi de Pintura
Francesc Gimeno. Durant
l’acte es lliurarà el premi a
l’artista guanyadora,
Ariadna Magrané. 

*SEGONA RECOLLIDA
SOLIDÀRIA DE
JOGUETS dels Joves de
Movem Tortosa que
volen “mostrar el com-
promís amb la justícia
social a Tortosa”. Demà
dissabte instal·laran una
carpa a la plaça de l’Àn-
gel de Tortosa a partir de
les 17h de la tarda fins les
20h de la nit on tothom
qui vulgui podrà apropar-
se per fer arribar els
joguets que es destinaran
a les diferents ong’s que
hi ha a la ciutat.

* XERRADA sobre nutri-
ció i dietètica que es farà
al Centre cívic de
Ferreries demà dissabte
17 de desembre a càrrec
de Patricia Martínez
(11h). 

*EL PSC TORTOSA ha
informat que “el Ple del
passat 5 de desembre va
ser tota una mostra més
de la manca de projecte
de ciutat i del populisme
de Bel”. Davant d’aques-
ta actitud, Enric Roig, va
iniciar “la defensa de les
propostes socialistes
argumentant que a cada
insult que rebem, nosal-
tres una proposta, a cada
desqualificació, una idea,
i a cada exageració un
somriure”.

*QUICO EL CÉLIO, EL
NOI I EL MUT DE FERRE-
RIES enceten avui a
Barcelona la seua tradi-
cional gira amb ‘Lo
Misteri de Nadal’. El dia
25 estaran a Tortosa  a
l’Auditori Felip Pedrell, i el
dia 26 al Teatre Bravium
de Reus en doble sessió.

*DIMARTS 20 DE
DESEMBRE, a les 19 h, a
la Cambra de Comerç de
Tortosa, conferència del
coach Daniel Gabarró
"Educar per la felicitat".

Més 
notícies

El municipi del Montsià
tindrà des d’aquesta setma-
na i durant un any, alcaldia
del PP, amb Francisco
Aguiar, gràcies al pacte de
govern que van assumir al
seu dia el PSC i l’únic regi-
dor dels populars.
Per aquest motiu, a través
del pacte, fins ara, en
aquesta legislatura, Tere
Esmel (a la imatge) ha estat l’alcadessa, i durant el pro-
per any ho serà Aguiar, per tornar Esmel en el darrer
any i mig de mandat. 

Francisco Aguiar, nou alcalde 
de Godall
Durant un any

Vendre els actius al millor preu possi-
ble i enterrar l'entitat "amb honors".
Aquests són els principals objectius
que s'ha marcat l'actual president de
la Cooperativa de l'Aldea, Miguel
Carles (a la imatge), al càrrec des del
passat mes de juliol. Després dels
contratemps experimentats última-
ment en el terreny judicial, Carles
explica en una entrevista a l'ACN que
aquestes són les úniques opcions via-
bles per poder retornar 3,5 milions
d'euros als impositors afectats per la
fallida de la secció de crèdit, just ara
fa cinc anys.

“L’horitzó final per a la Cooperativa”
De l’Aldea

El Banc dels Aliments en col·laboració amb Tortosa Més i l’associació de
comerç del Nucli Antic han presentat  la recollida de llet a la pista de gel
de Tortosa. La intenció és poder recollir més aliments per compensar el
desequilibri produït durant el Gran Recapte 2016 degut a les fortes plu-
ges. A tots aquells qui portin llet se’ls invitarà a l’espectacle del tió el dia
23 de Desembre. 
Òscar Ologaray, coordinador de la delegació del Banc dels Aliments a les
Terres de l’Ebre, ha explicat que és molt senzill participar en aquesta cam-
panya: “tots aquells qui vulguin participar només han de venir a la pista
de gel i aportar llet”. “A tots aquells que facin aquest gest solidari se’ls
entregarà una invitació per l’espectacle del tió del Nucli Antic el divendres
23 de Desembre a la Plaça de la Cinta de Tortosa de 11.30 a 14h”. 

El Banc d'Aliments fa una crida per a donar llet 
Per compensar la davallada de donacions del Gran Recapte

El proper diumenge 18
de desembre tindrà lloc la
tradicional Marató de
TV3, enguany dedicada a
l'ictus i les lesions
medul·lars i cerebrals
traumàtiques.
La regidora de l'àrea de
Serveis a les Persones de
l'Ajuntament de Tortosa,
Maria Jesús Viña, ha pre-
sentat les diferents activi-
tats que es portaran a
terme per col·laborar
amb la Marató, acom-
panyada per represen-
tants de les entitats i
associacions participants
(a la imatge). Aquestes
són l'ATE (Atletisme
Terres de l'Ebre), amb l'activitat "24 hores corrent ininterrompudament"; el Club
Natació Tortosa, amb una gimcana infantil que es portarà a terme a la piscina munici-
pal; el Campus Terres de l'Ebre de la URV, amb una caminada popular des del Parc
Municipal fins al Pavelló Firal, amb actuacions de les escoles de dansa de la ciutat i del
pallasso Muniatto Xou; la XII Trobada Cicloturista de Jesús, amb pujada a Xerta i
Benifallet, i tornada per Tivenys fins a Jesús; JesúsEsport, que organitza un tornei de
pàdel; i finalment, EUSES, que oferirà un servei de fisioteràpia als participants en aques-
tes activitats esportives. Aquest programa d'activitats es desenvoluparà entre el dissab-
te 17 i el diumenge 18 de desembre. En el transcurs del cap de setmana, es podran rea-
litzar donatius per a La Marató. De la mateixa manera, tot el recaptat anirà al total de
La Marató, que s'anirà recomptant des dels estudis de TV3 durant tot el diumenge.

La Marató de TV3 
a Tortosa

Activitats per aquest cap de setmana

La regidora de Joventut de l'Ajuntament de Tortosa,
Cristina Girón, acompanyada pel representant dels
Voluntaris del Nadal Jove de Tortosa, Pepo Gasulla (a la
imatge), ha presentat la 24a edició del Nadal Jove.
Entre les novetats de l'edició d'enguany, hi ha un nou
rocòdrom, inflables de futbol-billar i de pèndol, una
room-escape, un toro mecànic, castells, tallers d'activi-
tats, i entre les actuacions que tradicionalment amenit-
zen les tardes del Nadal Jove destaca la presència dels
mags i els pallassos. Els horaris d'obertura al públic
seran de 10.30 a 13.30 hores pel matí, i de 16.30 a
20.30 a les tardes, tenint en compte que les dates del
23 de desembre i de l'1 de gener el Nadal Jove només
obrirà a la tarda, i el 31 de desembre només al matí. El
preu de l'entrada serà de 2 € per adults, 4 € els menuts,
i 3 € a l'entrada infantil si se li aplica el descompte per
família nombrosa.

24a edició del Nadal Jove
al Pavelló Firal

De Tortosa
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EN UN MINUT

*AMPOSTA: nova ope-
ració contra el tràfic de
drogues. En una inves-
tigació encara oberta,
els Mossos han desple-
gat un dispositiu aquest
dimecres al barri de les
Quintanes. Segons
fonts de la investigació,
hi hauria 6 detinguts,
tots ells veïns
d’Amposta.

*AMPOSTA: l'estació
de recàrrega ràpida de
vehicles elèctrics està en
funcionament. És l’úni-
ca entre Castelló i
Tarragona.

*UN PARC D'ATRAC-
CIONS al Parc dels
Xiribecs i la Caseta de
Nadal a la plaça del
Mercat, estrelles del
Nadal a Amposta.
Quant a activitats
solidàries s'ha progra-
mat el Festival de Sant
Esteve, la travessia
Neda el Nadal i la cursa
de Sant Silvestre.

*AL CONSELL
COMARCAL DEL
MONTSIÀ es va pre-
sentar dimecres
l'Associació d'Afectats
per l'Ictus Cerebral a les
Terres de l'Ebre. 

Més noticies

L'Ajuntament d'Amposta
ha adjudicat, aquest tram fi-
nal de l'any, fins a 15 projec-
tes per un import total d'1,8
milions d'euros. D'aquests,
1,4 milions d'euros revertirà
al municipi. I és que 12 pro-
jectes han sigut adjudicats a
empreses d'Amposta. "To-
tes elles han fet un gran es-
forç per ser competitives",
assenyala l'alcalde, Adam
Tomàs, "i això s'ha traduït
amb el fet que els diners que
invertirem amb projectes
importants per la ciutat, ge-
nerin riquesa també a Am-
posta". Tomàs (a la imatge) també ha explicat que a una de les licitacions que no s'han
adjudicat a Amposta, no s'hi va presentar cap empresa del municipi. I les altres dos es
tracta de la compra de lluminàries i de paviment asfàltic, productes dels quals no hi ha
oferta a la ciutat. Segons nota de l’Ajuntament, entre els projectes adjudicats hi ha l'a-
rranjament de camins, la urbanització de l'entorn de l'antic escorxador, la renovació de
l'enllumenat del barri del Grau (que s'ha licitat en tres lots diferents per un import d'ad-
judicació total de 533.000 euros), la substitució de la xarxa d'aigües residuals en dife-
rents carrers (prop de 190.000 euros), els pluvials del carrer Tarragona (prop de
200.000 euros), l'eliminació de barreres arquitectòniques (60.000 euros) o la segona
fase de renovació de l'enllumenat del Poblenou (106.000 euros). La previsió del con-
sistori, que ha adjudicat tots aquests projectes en les darreres setmanes, és iniciar gran
part de les obres a partir del dia 7 de gener, passades les festes nadalenques. Algunes
d'elles, no obstant, ja estan en execució.

El grup d’Esquerra Republicana al Congrés de Diputats ha
registrat una proposició no de llei, per ser debatuda al ple,
per instar el govern espanyol a elaborar una ponència
específica de rústica dins del sistema del cadastre per
corregir les valoracions actuals, ja que en allò que fa
referència a construccions en sòl rústic apliquen les matei-
xes regles per les que es fixa el valor dels immobles
urbans. La proposició, que signa el diputat Xavier Eritja,
recorda que el problema arrenca de la reforma fiscal de
2012, amb efectes en la llei del cadastre de 2004 i que,
tot i que està pendent d’una regulació específica, ‘va ator-
gar valor a totes aquelles construccions indispensables per
al desenvolupament d’explotacions agrícoles, ramaderes
o forestals’. Aquesta proposta dona continuïtat a la que
va defensar durant la passada legislatura el senador
ebrenc Miquel Aubà. Segons nota d’Erc, aquestes cons-
truccions han passat de no haver de tributar en la norma-
tiva que s’aplicava abans de 2002 a haver-ho de fer en
base a uns valors cadastrals que Esquerra considera abu-
sius, i més tenint en compte que s’apliquen en base a una
normativa provisional a l’espera que es fixin uns valors
propis. ‘Més enllà que tothom ha de contribuir fiscalment
en justícia i que es regularitzin immobles que fins ara no
estaven declarats de manera adequada’, assenyala Eritja,
‘aquest procediment incorre en situacions injustes respec-
te a les construccions rústiques indispensables per a l’acti-
vitat agrícola, ramadera o forestal, provocant greus reper-
cussions econòmiques sobre un sector ja de per si molt
castigat’.

Amposta adjudica 15 projectes
per 1,8 milions d'euros

“Activar el cadastre 
per a la rústica” 

Dels 15, 12 s'han adjudicat a empreses locals

I reduir els valors ‘abusius’ que aplica el càlcul actual

Reclam d’Esquerra Republicana 

al Congrès de Diputats



DIVENDRES 16
DE DESEMBRE

DE 20166

diarimés
ebre TERRES DE L’EBRE

«»

Deltebre aprova el pressupost amb
el suport de 14 dels 17 regidors

Serà de 14,2 milions d’euros

La regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de la Ràpita ha habilitat un parc d’es-
gambi per a gossos de més de 6.000 metres quadrats, ubicat a la vora del barranc de
l’Aiguassera, en direcció a la Torre dels Moros. És, per la seva extensió, el primer parc
per a gossos d’aquestes característiques al municipi, i permet deixar lliure als animals
per tal que puguin córrer en una zona extensa i delimitada per tanques.
La Ràpita disposava fins ara d’altres dos espais, de dimensions molt menors, per por-
tar-hi els gossos a defecar: un a la part sort de La Devesa, entre el barranc de Solito
i l’Avinguda Sagrat Cor, i l’altre dalt de l’Institut, delimitat pel carrer Torner.

Una trentena de perso-
nes, principalment de
l’administració pública,
van assistir divendres pas-
sat a la jornada Inserció
laboral, metodologies
innovadores i formació,
que es va celebrar al
Consell Comarcal del
Montsià en el marc de les
jornades tècniques
Montsià Actiu. En la jor-
nada es va reflexionar sobre les possibilitats que obre la col·laboració entre les entitats
que ofereixen serveis per a la recerca de feina. En aquest sentit, es va analitzar amb
deteniment les polítiques d’ajuda a la recerca de feina i de creació de llocs de treball
que s’estan impulsant a la comarca.  També es veu molt necessari el programa d’ocu-
pació local. Es va destacar el programa d’ocupació local per a persones en risc d’ex-
clusió social.  En la segona part, en Francesc Roca Rossell, conseller de l’Ajuntament
de Tarragona, va fer èmfasi en la Formació dual i en la seva característica principal de
ser una inversió de present i futur.

La sessió plenària del mes de desembre ha debatut i aprovat, amb els vots favorables
de CDC, CE-Socialistes i PP, l’abstenció de la CUP i el vot en contra d’ERC, el pressu-
post municipal per a l’any 2017. El pressupost aprovat ascendeix a 14.220.000€, un
6,74% més respecte a l’anterior i preveu una ràtio d’endeutament del 58%.
Segons nota de l’Ajuntament, l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, s’ha mostrat “satisfet
pel consens que ha generat aquest pressupost” i ha donat les gràcies “a CE-
Socialistes, PP i CUP per les aportacions realitzades per tal de millorar un full de ruta
econòmic que s’encamina en la imatge de poble i la revalorització econòmica com-
portant en aquest cas una majoria àmplia i l’acord d’abstenció de la CUP”. D’aquesta
manera, i en relació a la Imatge de Poble, en el pressupost destaquen actuacions com
són el cas, per exemple, de l’arranjament de vies públiques, el soterrament de línies
elèctriques i la neteja i manteniment del casc urbà i Riumar, camins rurals, desaigües
i platges. Pel que fa la Revalorització Econòmica es continua apostant pel turisme, per
impulsar la DeltaFira i per fomentar les bases d’Incentius per a la Dinamització
Econòmica i Ocupacional al municipi amb ajudes a les empreses que contractin tre-
balladors, entre altres novetats. En relació amb les altres partides, es segueix apostant
per les polítiques socials, que respecte al 2015 s’han incrementat en un 120%, mit-
jançant les ajudes als tributs socials, urgències socials i, com a novetat, les beques de
voluntariat. Pel que fa a la cohesió social, es focalitza gran part de la partida en
reforçar el teixit associatiu. Finalment, en relació amb les inversions, cal destacar l’a-
rranjament de vies públiques, una partida per a part de l’adequació del Complex
Esportiu Municipal i el Pavelló Fluvial per valor de 350.000€. També les obres de
Riumar en la seva segona fase i una petita part de la tercera.

La Ra ̀pita obre una parc 
d’esgambi per a gossos

La inserció laboral centra 
la tercera jornada tècnica

De Montsià Actiu

De més de 6.000 metres quadrats

El director del Parc Natural del Delta
de l’Ebre, Francesc Vidal, va presentar
aquest dimarts el primer Anuari orni-
tològic sobre el delta de l’Ebre. També
hi van participar els autors de la publi-
cació, el responsable de l’àrea de pro-
tecció i recerca del parc, Toni Curcó, i
l’ornitòleg expert i guarda de fauna
David Bigas. L’anuari és el document
on es fan públiques totes les observa-
cions d’ocells més destacades que es
produeixen cada any en aquest territo-
ri. El volum inclou els registres més interessants realitzats al llarg del 2014, i existeix
la voluntat de donar continuïtat anual al projecte.  El delta de l’Ebre és conegut inter-
nacionalment per les aus. La seva elevada diversitat, les grans concentracions que
assoleixen en determinades èpoques de l’any i la relativa facilitat amb la qual es
poden observar són motius d’atracció per als naturalistes en general i per als ornitò-
legs més exigents.

Anuari ornitològic sobre el delta de l'Ebre

Document on es fan públiques totes les observacions d’ocells 

La Marató de TV3 i els nombrosos actes programats a la Ràpita per recaptar-hi fons,
d’aquest diumenge 18 de desembre, són una bona arrencada per al programa d’acti-
vitats que tindran lloc durant totes les festes nadalenques i fins al 19 de gener. Entre
altres, aquest cap de setmana, demà dissabte (18 h), al Maset: El carnaval dels animals,
amb Jas Dansa. També demà (20 h), a l’església de la Santíssima Trinitat: Concert de
Nadal amb l’Orfeó Pau Casals. Diumenge (9.30 h), des de l’Oficina de turisme: sorti-
da per visitar les oliveres centenàries i mil·lenàries. I per la tarda, a les 19 h, al Maset:
XIII Cicle de teatre de tardor, amb l’espectacle Dones de matrícula, de Xip Xap.

Un Nadal ple d’activitats a la Rap̀ita
Amb els actes per la Marató, tindran el tret de sortida 
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EN UN MINUT

* GANDESA: demà dis-
sabte entrega del Premi
de recerca i investigació
Dr Mossèn Manyà, a les
19 h a la Biblioteca.

*MÓRA D’EBRE: la
Biblioteca va acollir ahir
l'acte de presentació del
llibre 'Noms de lloc i de
persona de la Ribera
d'Ebre i altres estudis d'o-
nomàstica', editat pel
Centre d'Estudis de la
Ribera d'Ebre (CERE).

*MÓRA D’EBRE: la 20a
edició de la Fira de Nadal
tindrà lloc demà dissabte
a la plaça de Dalt.

*MÓRA LA NOVA: La
Fira de Nadal va tenir lloc
diumenge passat, amb
unes 25 paradetes de pro-
ductors principalment
locals amb productes
típics d’aquestes festes.

*TIVISSA: el conseller Rull
va inaugurar la V Fira de
Nadal, que va tenir lloc el
cap de setmana passat.

Més
notícies

El director de l’Agència de Residus de
Catalunya, Josep Maria Tost, ha presentat les
dades del 2015 de residus municipals. El Baix
Ebre és la comarca que concentra la quantitat
més alta de residus generats, amb 513,92
kg/hab./any, i és l’única comarca de la demar-
cació que supera la generació mitjana de
Catalunya. La Terra Alta és la que en genera
menys, amb 340,30 kg/hab./any. Pel que fa a
la recollida selectiva neta, el 2015 s’ha situat en
el 34,29 %, per sobre de la mitjana de tot
Catalunya. La Terra Alta és la comarca que
separa de manera més efectiva els residus, amb
un índex del 44,51% del total generat. Quant
a municipis, Miravet és qui els separa millor.

La Terra Alta, la comarca que més separa 
els residus a les Terres de l'Ebre

I el municipi que millor ho fa és Miravet

L’alcalde de Flix, Marc
Mur, i l’eurodiputat
Francesc Gambús han
denunciat aquest dime-
cres a la Comissió
Europea la paràlisi dels
treballs de descontami-
nació dels terrenys
d’Ercros. Segons l’ACN,
Mur i Gambús s’han
reunit amb el director
general de Medi
Ambient comunitari,
Daniel Calleja, per
advertir-lo que “la nete-
ja del fang no haurà ser-
vit de res” si no es fa el
mateix amb “el sòl i l’aigua, que també estan contaminats”. Mur ha alertat del “risc”
que “aquestes hectàrees, que haurien de quedar en perfecte estat per seguir tenint
un ús industrial, acabin sent un abocador amb sòls contaminats a l’aire lliure”. En la
reunió també ha participat el representant permanent de la Generalitat davant la UE,
Amadeu Altafaj. Mur i Gambús demanen a Brussel·les que tingui una “visió transver-
sal de la descontaminació dels terrenys d’Ercros a Flix”. Tot i que la UE ja ha cofi-
nançat amb més de 115 ME la neteja dels fangs del riu, li reclamen que ara no s’o-
blidi “del pantà i els aqüífers propers”. “Només cal anar a Flix per adonar-se que el
sòl, l’aigua i els fangs són un conjunt”, una “problemàtica ambiental de gestió”
d’Ercros “durant més de 120 anys”, ha explicat l’eurodiputat a Calleja. A la imatge,
l’alcalde de Flix, Marc Mur, l’eurodiputat Gambús i el representant de la Generalitat
a la UE, Amadeu Altafaj, a Brusel.les. 

“Risc” que els terrenys d’Ercros
“siguin un abocador a l’aire lliure”

L’alcalde de Flix i l’eurodiputat Gambús es manifesten a Brusel.les

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, amb la col·labo-
ració de la Direcció General de Joventut i l’Ajuntament
de Móra d’Ebre, posen en marxa un nou servei a la
comarca: l’Oficina Jove de la Ribera d’Ebre on a partir
d’ara atendra ̀ els 3.194 joves riberencs. El nou equipa-
ment ha estat inaugurat aquesta dilluns (a la imatge)  per
la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors
Bassa, acompanyada de la presidenta del Consell
Comarcal de la Ribera d’Ebre, Gemma Carim; l’alcalde
de Móra d’Ebre, Joan Piñol; la directora general de
Joventut, Marta Vilalta; alcaldes, consellers i regidors de
tots els pobles. L’Oficina Jove de la Ribera d’Ebre està
situada als baixos del Consell Comarcal, en un espai que
havia ocupat la sala de plens, a la plaça de Sant Roc de
Móra d’Ebre. La consellera va estar dilluns a la comarca
riberenca, visitant diferents instal·lacions empresarials a
Flix, Riba-roja d’Ebre i Móra la Nova.

Nova oficina Jove a la 
Ribera d’Ebre

Inaugurada per la Consellera Dolors Bassa

Els centres residencials per la gent gran i
escoles bressol del grup L’Onada Serveis por-
ten setmanes organitzan diverses activitats
per recaptar fons per La Marató de TV3, arri-
bant a superar la quarentena activitats, mol-
tes de les quals han comptat també amb el
suport d’entitats i associacions ebrenques.
S’han portat a terme xerrades, mercadets,
berenars populars, mercadets, tornejos
esportius, exhibicions de ball o bingos oberts
que han tingut un alt grau de participació als
municipis. Per tancar els actes, aquest dissab-
te el centre de Gandesa organitza una masterclass de zumba i dilluns
se celebrarà entre tots els centres una gran rifa d’una cistella de pro-
ductes, en la qual es pot participar amb uns tickets solidaris que es
poden adquirir a cada centre al preu d’1€.

Els centres de L’Onada 
es bolquen amb La Marató

Amb més de 40 activitats solidàries per tot el territori
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*ASCÓ: un veí d’Ascó ha
estat condemnat a un any i
mig de presó per intentar
vendre diverses armes de la
Guerra Civil en un portal
web de compravenda
d’objectes de segona mà.

*EL DEPARTAMENT D'A-
GRICULTURA efectua,
aquesta setmana, un segon
pagament dels ajuts direc-
tes de la PAC del 2016 per
un import de 72 M€. Amb
aquest pagament ja s’ha
abonat un total de 217 M€
per ajuts directes.

* URV EMPRÈN organitzà
una jornada per contribuir
al desenvolupament socio-
econòmic i revitalitzar l'e-
conomia de les zones
rurals. La jornada va comp-
taramb una vintena d’ins-
crits  i com a conclusió prin-
cipal s’ha posat de manifest
la necessitat d’unir esforços
i coordinar els diferents
projectes d’emprenedoria
existents al territori.

Més
notícies

Aquells joves de la Ribera d'Ebre que
actualment no tinguin clar un projecte
de vida tenen, a partir d'ara, una alter-
nativa més per procurar-se un bon
futur. Es tracta del programa "Noves
oportunitats", impulsat pel Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC) i cofi-
nançat pel Fons Social Europeu en el
marc de la Garantia Juvenil, el qual
compta amb el suport del Consell
Comarcal de la Ribera d'Ebre. A totes les Terres de l'Ebre el projecte l'executa la
Fundació Privada Gentis a diferents poblacions, a través d’un conveni: a més de
Móra d’Ebre, també a Alcanar, Amposta, Deltebre, Roquetes i Tortosa.

'Noves oportunitats' ajuda els joves
riberencs a definir el seu projecte vital

A les Terres de l’Ebre, el programa l’executa la Fundació Gentis

La Junta de Govern Local del passat 10 de novembre va aprovar l’adjudicació de la sego-
na fase de les obres de reforma del mercat municipal d’Alcanar, que consisteix en la
construcció de 14 parades. L’import base de licitació de les obres era de 182.966,39 €,
finalment, i despre ́s d’estudiar totes les propostes presentades a licitació, l’empresa adju-
dicatària ha estat CONSTRUCCIONS FERRE ́ per un import de 171.860 €. Per a l’execu-
ció d’aquests treballs d’equipament interior del mercat, l’Ajuntament disposa d’una sub-
venció de 128.355,86 € provinent del Pla d’Obres i Serveis de la Diputació de Tarragona.
En els pròxims dies esta ̀ previst l’inici de les obres que tenen un termini d’execució de 4
mesos.
La regidora d’Urbanisme, Ivette Fibla, ha explicat que “un cop acabada la primera fase
en que ̀ s’ha fet la rehabilitació general de la caixa de l’edifici, ara ens resta iniciar els tre-
balls de la segona fase de l’obra, amb la qual quedaran construïdes les 14 parades inte-
riors i, per tant, l’edifici del mercat municipal estara ̀ totalment renovat”.

Segona fase per renovar el
Mercat Municipal d’Alcanar

Construcció de 14 parades

L'Ajuntament de l'Ampolla, amb la col·laboració d'altres
entitats locals, ha presentat el programa d'activitats d'a-
questes festes de Nadal. El tret de sortida és aquest cap
de setmana. Demà, a les 11.30 hores, tindrà lloc la cami-
nada de Nadal a benefici de la Marató de TV3, organit-
zada per l'Associació Cultural Sant Jordi de l'Ampolla. La
sortida serà des de la plaça González Isla fins a la Nova
Devimar, a l'arribar a la meta hi haurà una soltada de
globus i un vermut popular. A les 21.30 hores, a l'esglé-
sia Sant Joan Baptista, hi haurà el tradicional concert de
Nadal a càrrec de la Coral de l'Ampolla i amb la coral de
Benifallet com a convidada. Entre altres actes,
l'Ajuntament, com cada any, organitza el Parc de Nadal,
del 23 al 30 de desembre per a xiquets de 3 a 12 anys.

L'Ampolla es prepara per
rebre les festes de Nadal
Aquest cap de setmana, solidari per la Marató

El secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i
Societat digital de la Generalitat, Jordi Puigneró, va
reunir-se dilluns amb el Consell d’Alcaldes del Baix
Ebre per abordar el desplegament de la fibra òptica a
la comarca del Baix Ebre. Segons informa el Diari de
Tarragona, en concret Puigneró va avançar que la
Generalitat es troba estudiant dos projectes per tal
d’implantar la fibra òptica entre Lleida i Tortosa per
l’Eix de l’Ebre i a la Via Verda del Baix Ebre.  El secre-
tari va valorar que serà «fàcil» actuar sobretot al tram
de la Via Verda. «Pel que fa a l’Eix de l’Ebre ja tenim
totes les signatures necessàries i es determinarà la prioritat d’aquest projecte que s’ha
de fer, naturalment amb el Consell Comarcal del Baix Ebre però també amb els d’al-
tres territoris. Encara no podem avançar el calendari previst», va declarar.

La Generalitat dissenya un pla de millora de
la connectivitat  a les Terres de l’Ebre

Amb un túnel de fibra òptica a la Via Verda i a l’eix de l’Ebre
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L’Ascó va guanyar el líder
Peralada (2-1) i és quart,
havent reduit distàncies
amb els tres primers i ha-
vent-les ampliat amb el cin-
què, que està a cinc punts.
Un gol de Godia des del
centre del camp va valdre el
triomf (87’). Són 15 jorna-
des sense perdre.

L'equip de la capital del Montsià es va imposar per 3-1 en el
derbi. Va ser un partit d'emocions en el que els locals van es-
tar més posats i van competir amb més compromís que no pas
un Tortosa que no passa ara pel seu millor moment. A més, els
roigiblancs van estar imprecissos en defensa i van oferir esclet-
xes que un Amposta ben aplicat va saber aprofitar. Els ampos-
tins van pressionar als centrals roigiblancs perquè no pugues-
sin desplaçar. I això va inquietar a un Tortosa que havia
d'utilitzar al seu porter per fer els desplaçaments directes. Lla-
vors, l'Amposta es rearmava per evitar les segones jugades i va
fer-ho bé. El Tortosa, a la primera meitat, va tenir més possessió però l'Amposta controlava el
partit i, a més, aprofitava les facilitats que li oferia el rival per crear perill. Així l'Amposta va
gaudir de diverses aproximacions fins que al minut 44 Ivan va fer l'1-0, arran d'un llançament
de banda. Gol psicològic. També va ser-ho el 2-0, al primer minut de la represa. Pèrdua de pi-
lota del visitant Galera i falta que es va traure ràpit (uns metres més avant d'on havia estat) i
gol de Quim (a la foto). A l'Amposta li estava sortint el partit somiat. El Tortosa, amb els mi-
nuts, va reaccionar. Però ja quan perdia 2-0. Va jugar més pausat i va mastegar més les juga-
des, circulant la pilota d'un costat a l'altre. Va reclamar un penal per unes mans, que van exis-
tir, i va reduir distàncies amb el 2-1, arran d'un córner que va rematar Puig al segon pal. Amb
el 2-1, semblava que el Tortosa podia empatar i va tenir una ocasió. Fou la fase en què va es-
tar posat en el derbi. Però l'Amposta, a la contra, va disposar de fins a tres arribades i ja al fi-
nal, Quim, amb espais per davant, va sentenciar amb el 3-1. Partit complet de l'Amposta i
victòria merescuda davant d'un Tortosa que no va estar a l'altura. Els ampostins, que encara
no han perdut són líders en solitari. Canal Terres de l'Ebre va fer un programa en directe el ma-
teix diumenge, amb una tertúlia amb un reportatge molt ampli del derbi. 

Ratxa de
l’Ascó: i ja en

van 15

Líder del derbi
L’AMPOSTA, EQUIP DE RÈCORD, SUPERA EL TORTOSA (3-1)TERCERA DIVISIÓ

L’equip blancinegre encapçala la taula en solitari

Fa molts anys que se sent dir que el futbol
és l’esport més arcaic, que no s’ha actualitzat
com altres que si que ho han fet amb modifi-
cacions més significatives del seu reglament.
Aquesta setmana, al Mundial de Clubs, s’està
fent una prova per modernitzar el futbol, amb
el video arbitratge...portem dos dies, dos par-
tits, i el món ja està commocionat amb la nova tecnologia...
La veritat és que, d’entrada, no encaixa. La meua opinió és

que la resolució actual té molts incovenients. Per tant, no cal
tocar el sistema i hem de seguir amb les polèmiques de sem-
pre, que tanta vida donen als periodistes. Si es pot trobar un
sistema més àgil per rearbitrar una decisió del col.legiat, pot-
ser amb el temps es farà, les noves mesures poden ser efecti-
ves. Però si no es pot aconseguir, no veig exitosa la nova pro-
posta perquè pot acabar amb l’essència d’aquest esport. No
obstant, deixaria un marge de temps perquè pugui millorar-
se i que un partit no s’hagi de parar tant de temps per deci-
dir, amb el greuge que comporta quan ja s’ha fet una vega-
da. Jo cada cap de setmana, mentre estic gravant, em trobo
amb aficionats que em pregunten si era penal o no...
No m’imagino a un àrbitre venint a veure la jugada on es-

tic amb la càmera...per poder decidir...
Qui sap...igual tot arriba...i acabo sent un videoàrbitre...

El videoarbitratge

Nacho (90’) va donar un triomf necessari en un partit fluix dels rapitencs (2-1)

La Rapitenca es va trobar amb la victòria
PRIMERA CATALANA 

L'equip de German necessitava la victòria i, de forma agònica, va aconseguir-la contra el Ru-
bí (2-1). Un gol del jove Nacho, que va entrar a la segona meitat, va decidir al minut 90. El re-
sultat fou el millor del partit perquè la Rapitenca, principalment a la segona meitat, va navegar
sense direcció. L'equip va reflectir que no viu un bon moment, amb jugadors que estan lluny
del seu nivell de l'inici de temporada. A la segona meitat, amb l'1-1 i el partit fracturat, la Ra-
pitenca va gaudir de diverses arribades però el Rubí va tenir l'ocasió més clara i, per moments,
semblava que podia guanyar. Ja al darrer minut, indecisió visitant i la Rapitenca, després d'u-
na jugada llarga, va aprofitar-la per establir el 2-1. L'equip ebrenc es va trobar amb el triomf
en el partit de diumenge, en un dia en què el Rubí no mereixia marxar sense puntuar. La Ra-
pitenca, que agafa aire i es distancia de la part baixa, visita diumenge el Suburense (17h), amb
les baixes d’Istoc (sancionat) i Jack i Marquès lesionats. Més info Rapitenca a la plana 17. 

Els de l’Aube van vèncer el segon classificat, el S. Cristóbal

Bryan, el Neymar del Jesús i Maria
PRIMERA CATALANA. VA TORNAR A SER UN TRIOMF HEROIC (1-0)

El jugador colombià, que va arribar enguany al Jesús i Maria per a jugar al filial, tenint possi-
bilitats d'estar al primer equip, com passa cada cap de setmana, va marcar  dissabte un dels gols
de la temporada. Bryan, batejat per Canal Terres de l'Ebre com el Neymar de l'Aube, va aprofi-
tar una concessió defensiva i va batre al porter rival amb una vaselina majestuosa pel gran gest
tècnic, amb l'empeine frontal però picant amb força la pilota per baix, amb una rematada de cu-
llera que va significar l'1-0. El Jesús i Maria, amb aquesta joia de Brayan, acabaria guanyant al
S. Cristobal, segon classificat. Diumenge visita el Santboià, quart a la taula. 

LA UNIÓ

ESPORTIVA

ALDEANA

comunica que les

participacions del

número 3676 fins

al 3700 del sorteig

extraordinari de

Nadal, del número

34299, queden

anul.lades.

David Escandell (a la
foto) entrenava el juvenil
A de la Rapitenca. El tèc-
nic ha tingut una propos-

ta per mar-
xar a
l’Acadèmia
de David
Villa, de la
que n’és
un dels res-
ponsables

l’ampostí Gombau. David
Escandell estarà com a
director a la seu de Santo
Domingo, a la República
Dominicana. Ja s’incor-
pora al gener. El rapitenc
Subi és el nou tècnic del
juvenil A de la Devesa. 

SUBI, NOU TÈCNIC

L’opinió de Joaquin Celma. 

A la dècada del setanta una selecció meravellava: Holanda,
amb Cruyff com a jugador. Aquesta setmana, la Sénia vestia
amb una indumentària gens habitual, de color taronja. Li va
donar sort i va guanyar a l’Aldeana. Gairebé tots els entrena-
dors de Tercera catalana coincideixen en què el millor equip
és La Sénia però la lliga és molt llarga. Crec que quedarà
entre els tres primers però penso que el milor seria que no
pugés. La Segona catalana és molt dura econòmicament.
L'èxit és el gran treball de Juanjo Serrano, mister que ja sap
el que és un ascens amb aquest equip, com a jugador en la
campanya 95/96 pujant a la Preferent. Aquest equip fa un
futbol atractiu, intens, ràpid, amb personalitat i amb molta
pegada: Joan Zaragoza, Pol, Gerard i Callarisa i un bloc de sis
babys amb Jordi Escobedo amb 19 anys i cinc juvenils que
entren cada setmana a la convocatòria: Capitan, Miguel
Fonollosa i tres jugadors de primer any de juvenil: Ferran
Tiscar, Òscar Querol i Gerard Gavaldà. Aquest club és un
històric. Si mirem les classificacions des de 1941, és el 118 de
Catalunya, 17è de Tarragona i 9è ebrenc. Les dues figures
d'aquest club són Pau "el carnisser" i Boro, president i vice-
president. Els dos van aconseguir amb el Godall ascendir de
Quarta catalana a Segona en dues temporades i van tornar
a casa trobant el club com gairebé un solar amb teranyines a
les finances. Ara van a per una altra fita: l'ascens de nou a la
Segona catalana on la Sénia ha estat 19 temporades, més 7
a Preferent, quan la Rapitenca i l’Amposta estaven a la
Primera regional. Tenen una gran estructura de futbol base
des de fa molts anys. Enguany, el juvenil és sisè, el cadet ter-
cer i infantil també destaca. Si es puja seria el sisè ascens i el
millor va ser el de la temporada 73/74 quan va marcar 145
gols. Tant de bo molts equips ebrenc puguessin continuar
l'estela d'aquest club, 6 babys en el seu equip, tots del poble,
i gaudint d'un gran futbol. L’afició torna a vibrar.

‘Naranja mecànica’ senienca

David Escandell
marxa a Santo
Domingo
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El Gandesa va empatar a casa (0-0), contrapronòstic, davant
el cuer del grup, el Catllar. No va ser un bon partit dels gande-
sans que van estar espessos i que, d’aquesta forma, van deixar
perdre una oportunitat d’acostar-se a les primeres places. Va
ser un partit trampa. Rafel Navarro, tècnic gandesà, explicava
que “el resultat no va ser el que esperàvem i més en una jor-
nada en què hi havia enfrontaments entre rivals directes i que
ens podia permetre reduir distàncies amb els equips de dalt, cas
de guanyar. Però no vam estar bé. Vam tenir molta possessió
però ens van faltar idees en atac davant d’un equip que va ve-
nir a tancar-se. No vam tenir idees clares, vam estar massa lents
i ens va costar ser profunds i donar acceleració al joc. Vam cre-
ar ocasions però no les suficients i no el suficientment clares. El
que havíem parlat de fer no ens va sortir”. Després d’aquesta
ensopegada, el Gandesa visita diumenge el Tortosa: “un camp
molt difícil on la lliga passada no va guanyar ningú i fins ara no-
més el Camarles ha puntuat. El Tortosa, principalment pels re-
sultats, sembla que ara no està en el millor moment. Sabent
que visitem un rival amb un gran potencial, intentarem ser més
competitius que diumenge passat per a sorpendre i aconseguir
un bon resultat”. Dilla i Gumiel tornaran a l’equip.

El Gandesa ensopega a casa amb
el Catllar, el cuer del grup

EMPAT A ZERO

El Batea va caure golejat al camp de l’Hospitalet (5-1). Un par-
tit per oblidar en què els de la Terra Alta no van estar en situa-
ció al primer temps, quan va donar totes les facilitats, jugant sen-
se intensitat. L’Hospitalet, durant el primer temps, es va posar
amb el 4-0.  A la represa, Miguel va marcar el gol del Batea que
va millorar, fallant un penal (Adri Sales) i tenint altres opcions
com una rematada al pal. Però l’Hospitalet encara faria un altre
gol, que ja seria el definitiu 5-1.
Joan Suñer, vicepresident del Batea, explicava que “a la pri-

mera meitat no vam jugar bé. No vam estar ben posats des del
principi i l’Hospitalet estava millor col.locat i s’anticipava a les ju-
gades, per això va dominar el centre del camp i va crear ocasions
perquè té bons jugadors com Nico, Arranz o Roldan. A més, ells
van ser efectius i van resoldre amb el 4-0 amb el que es va arri-
bar al descans i que reflectia el que havia passat. A la represa,
vam millorar i amb els canvis l’equip va tenir un altre impuls. Mi-
guel va fer el gol, vam fallar un penal i vam tenir altes opcions
com un pal. Però, tot i intentar-ho, ja era tard per a reaccionar i
l’Hospitalet, replegat i sortint a la contra, va marcar encara el 5-
1”. Amb el Batea va debutar el defensa central Pau Castillo, que
la temporada passada jugava al Reddis.  

Un Batea desconegut surt golejat del
camp de l’Hospitalet

AL DESCANS, EL RESULTAT ERA DE 4-0

Isaac Fernandez debutava a la banqueta de la Cava i va fer-ho amb una victòria. L’equip
blanciblau, amb gols de Chimeno (2) i d’Àngel va remuntar a la represa, amb l’1-3. El To-
rredembarra va marcar el 2-3 i la Cava va patir però va acabar guanyant. Segons Isaac Fer-
nandez, “a la primera part, durant els primers 15 minuts, cap equip va imposar el seu joc.
A partir d’aquí, el Torredembarra va dominar i nosaltres vam perdre la posició al camp i vam
acusar-ho defensivament. No ens van crear opcions clares, però arran d’una falta, van mar-
car l’1-0”. Als 10 minuts Jonatan es va lesionar i va entrar Chimeno. Isaac afegia que “a la
segona part, l’equip va sortir molt posat fent 30 minut molts bons. I amb tres grans gols,
ben elaborats, va remuntar, tenint més ocasions. No obstant, un penal, que va comportar
una expulsió, va suposar el 2-3 i vam patir. Joab es va lesionar i, amb els canvis fets, vam
jugar amb nou, tot i que amb molesties, Joab va tornar a entrar per ajudar. Malgrat patir,
vam mantenir el resultat, sumant els tres punts. Satisfet per la victòria perquè és important
per la confiança, perquè la feina es vegi reflectida amb un resultat”. Isaac destacava “l’ac-
titud de l’equip i la seua resposta a les adversitats, amb treball i lluita. Al descans vam par-
lar de rectificar algunes coses, i es va fer. Estic molt content per la implicació, la il.lusió i les
ganes de millorar”. Ferran (lesionat) i Sergi Grau, Xino i Rai (sancionats) seran baixa. 

La Cava reacciona
SEGONA CATALANA. GUANYA A TORREDEMBARRA (2-3)

La Sénia va vèncer al camp d'una Aldeana que afrontava el duel amb diverses baixes (0-2). Era un partit en-
tre líders. Ara és la Sénia qui lidera la taula en solitari després de les set victòries seguides. 
La confrontació va ser anivellada, principalment a la primera meitat quan va haver-hi domini altern i molta
lluita al centre del camp. No obstant, els seniencs, a qui se’ls va anu.lar un gol, van fer més sensació de pe-
rill a partir de la mitja hora de joc, quan van agafar més el control del duel. L'Aldeana va treballar però no
es trobava tan còmode, tot i que va tenir les seues possibilitats. Primer amb una rematada que va evitar Ke-
vin i després arran d'una indecisió defensiva visitant que va ser un compromís pel porter senienc. Avançada
la primera meitat, quan la Sénia millor estava, una genialitat de Callarisa va obrir el partit amb un gran gol.
Bona jugada col.lectiva i perfecta culminació. Era el 0-1. A la represa, el partit es va trencar. L'Aldeana, amb
més cor que cap, va insistir arriscant i la Sénia, amb la qualitat de Pol entre línies, va poder contraatacar amb
claredat i així va tenir fins a tres opcions per decidir. Els locals van pressionar i van gaudir de dues possibili-
tats, en accions a pilota aturada. Però a darrera hora va arribar la sentència per part de la Sénia, amb un al-
tre gol de Callarisa, quan el conjunt del Montsià ja disposava de molts espais perquè els locals s'havien abo-
cat per trobar l'empat. Triomf de prestigi de la Sénia que és un líder ferm que creix amb les jornades. 

L'Ampolla va tornar a guanyar fora de casa i es manté a la zona alta de la taula. Va guanyar al camp d'una Ametlla que va pressionar molt en els darrers minuts, quan
va poder empatar. L'Ampolla, als 19 segons de joc, va tenir la primera ocasió. El partit, durant el primer temps, va ser controlat i dominat pels ampolleros, també per-
què ho propiciava l'Ametlla, que cedia la pilota i buscava la contra. No obstant, el domini ampollero no va representar grans ocasions. Va ser arran d'un córner, quan
el visitant Regolf va aprofitar un embolic dins de l'àrea local per fer el 0-1. A la represa, d'entrada, l'Ametlla va pressionar més amunt, avançant línies. Els locals van
fer treballar al porter rival, Enric, en un parell d'ocasions. Amb els minuts, l'Ampolla va fer un pas enrera. L'Ametlla va arriscar i a darrera hora va tancar al rival a la
seua àrea gaudint de dues possibilitats clares, amb un tret espectacular de Sergi al pal. No va arribar l'empat i en temps afegit l'Ampolla, amb molts espais, va tenir
dues opcions per a sentenciar, amb un gol anul.lat per un fora de joc posicional dubtós que fou la darrera jugada del partit. 

La Sénia és líder en solitari en guanyar a l'Aldea 

L'Ampolla
pateix però
guanya a la
Cala (0-1) 

TERCERA CATALANA. AMB GOLS DE CALLARISA (0-2). 7 VICTÒRIES SEGUIDES

Després de cinc derrotes, l’Ulldecona va tornar a guanyar. Va
fer-ho contra el Vendrell (2-1), remuntant a la represa, amb un
gran gol de Miquel, des de fora de l’àrea, i un d’Amado, com
sempre revulsiu a les segones parts. Antoni Teixidó debutava.
Sobre el partit, deia que “l’important era la victòria, per tenir
confiança, i en aquest sentit estic satisfet. També he de dir que
hem de millorar en moltes facetes però em va agradar l’equip
per la seua reacció a la represa i per l’actitud que va tenir quan
va haver de sofrir en el darrer quart del partit, per conservar el
resultat, que era el que ens convenia en la situació que estem”.
El tècnic afegia que “a la primera meitat ens va costar molt.
També era normal perquè l’equip portava cinc derrotes segui-
des i va jugar amb molta tensió. I van haver més nervis quan el
Vendrell es va avançar. No obstant, a l’inici de la represa, es va
jugar amb més convicció i va ser llavors quan van arribar els
gols. Posteriorment, amb el 2-1, ja en el darrer tram de la con-
frontació, va haver una bona feina en l’aspecte defensiu per
conservar el resultat i per sumar una victòria que a hores d’ara
és el més important”. Diumenge, també a les 12 h, l’Ulldeco-
na rebrà la Riera, un dels equips de la part baixa. Samu, darrer
fitxatge, no segueix a l’equip ulldeconenc. 

L’Ulldecona remunta a la represa
en el debut de Teixidó

MIQUEL, GRAN GOL, I AMADO VAN MARCAR

ELS LOCALS SEGUEIXEN A LA PART BAIXA. ELS AMPOLLEROS SÓN TERCERS, A QUATRE PUNTS DEL LÍDER

El Camarles no va poder aconseguir la segona victòria a casa. Va empatar amb el Cambrils Unió
(1-1). Els locals van avançar-se al primer temps, amb gol de Robert, i van poder decidir. Però a la
represa, el Cambrils va demostrar que té moltes possibilitats i va acabar empatant. 
Xavi Cid, tècnic del Camarles, opinava que “va haver-hi una part per a cada equip. La primera

nostra fou molt bona. Vam ser superiors, dominant i creant ocasions, a més del gol de Robert. Fins
a tres de claríssimes en vam tenir, d’Edgar i dos de Carles. A la represa, amb l’1-0, ells van pressio-
nar més amunt i van dificultar el nostre joc. No ens van deixar sortir. Però cal dir que vam saber
defensar-nos i que no ens van fer ocasions, excepte una jugada en els darrers minuts en què no
vam estar coordinats en defensa, i Llobet, un gran jugador, ens va empatar”.
Xavi afegia que “si haguéssim marcat un altre gol a la primera meitat, quan vam tenir les op-

cions, haguéssim pogut encarrilar el partit. Però també admeto que l’empat va poder ser just per-
què el Cambrils, un molt bon equip, amb una plantilla àmplia, i que em va agradar, tot i que sen-
se disposar de moltes ocasions, va fer els seus mèrits i va demostrar que és un conjunt a tenir en
compte en el campionat”. Marcos i Ionita eren baixa en un Camarles que a més tenia diversos ju-
gadors amb molesties. L’equip blauigrana acabarà l’any visitant el Batea.  

El Cambrils deixa emprenta a Camarles
ELS DEL BAIX CAMP EMPATEN A POC DEL FINAL (1-1)

I si el Tortosa no puja?
Debutaven Isaac Fernández i Teixidó i com diu la dita “a entrenador nou
victòria segura”. No falla, però aquesta estadística no és real sobre una anà-
lisi que es va fer de 5000 partits des de la 1a divisió. Els resultats de la matei-
xa deien que només guanyaven el 37% dels tècnics que debutaven. En qual-
sevol cas, mèrit de l’Ulldecona i de la Cava que van remuntar els seus par-
tits. Gran derbi Amposta-Tortosa. Va guanyar el millor per intensitat i com-
petitivitat. Ara faig la gran pregunta: si el Tortosa no ascendeix, caldrà por-
tar jugadors de Barcelona? Amb Nando o Xavi cid ja estarien a 1a. Catalana.
Ull a  següents tres jornades: Gandesa, Segur, Valls i Reddis. Es pot compli-
car la situació. Si no es puja, crec que Arturo Llorca no seguirà. El Gandesa
va decebre. Tenia les baixes de Dilla, Gumiel i Cristian i només va fer un xut
a porteria. Gran Camarles, sis jornades invicte. Ni Tortosa, ni Valls, ni Reddis,
ni Cambrils van poder guanyar-lo. L’entrenador de l'Hospitalet, Joe, va posar
el seu càrrec a disposició del club, fa 5 jornades quan en portava 8 sense
guanyar. Van confiar amb ell i ja en porta 4 sense perdre. El Valls és com el
Madrid, últims minuts i dos gols de la victòria. La lliga s'està posant molt
interessant per dalt. I per baix, destacar que en els últims sis llocs, cap ebrenc. 

JOAQUIN CELMA
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Olimpic i Alcanar van oferir un partit vibrant, emocionant i incert fins el final. Els canareus es
van avançar en dues ocasions, amb gols de De la Torre, el més destacat, però els morencs van res-
pondre i van acabar empatant (2-2). Segons José F Mora, tècnic de l’Alcanar, “va ser un gran par-
tit. Als dos minuts, arran d’una jugada ràpida, De la torre es queda sol i va er el 0-1. Però no vam
poder aguantar molta estona el 0-1 perquè ells ens van empatar aprofitant una errada nostra. L’1-
1 ens va fer mal i des de llavors fins el descans , l’Olimpic ens va superar i es va imposar,  sent molt
superior, sense crear opcions clares però si moltes dificultats amb la seua pressió”. A la segona mei-
tat, segons Mora, “la dinàmica del partit va canviar. Vam estar molt bé, dominant, amb intensi-
tat, ben posats i creant opcions molt clares. Cal dir que el seu porter va estar excepcional. I, en
una acció d’estratègia, De la torre va marcar l’1-2. Semblava que podíem guanyar però a darrera
hora, una errada en la sortida de pilota va suposar el 2-2. L’empat podria ser just perquè va ha-
ver-hi una part per cada equip. Però penso que per ocasions mereixiem guanyar. Cal valorar l’em-
pa, fora de casa, i més al camp d’un equip com l’Olímpic que em va agradar molt”.

Olímpic-Alcanar, partit trepidant

TERCERA CATALANA. EMPAT A DOS GOLS

El Godall va guanyar a Corbera (1-4) i agafa
moral per creure en ell mateix, per poder sortir de
la cua de la taula. El Corbera va tenir opcions,
però va topar amb els pals. Tampoc va quedar
d’acord amb diverses decisions arbitrals.
Joan Subirats, tècnic del Godall, manifestava

que “vam fer un bon partit i per fí es va reflectir
amb un bon resultat. Vam començar bé, fent Fi-
del el 0-1. Però el Corbera, fins el descans, ens va
pressionar molt, empatant i tenint altres opcions.
A la represa, però, vam reaccionar i vam estar
força bé. Ramon va fer l’1-2 i Xescu va decidir
amb dos gols. Triomf vital per tenir confiança”.  

El Godall s’impulsa

TRIOMF DEL CUER A CORBERA (1-4)

J. i Maria i Perelló van empatar (1-1). Ito Gal-
ve, del Jesús i Maria, deia que “partit molt dispu-
tat amb una part per equip. Primera d’ells, amb
gran gol de Chicho. La segona va ser nostra, em-
patant Johan i buscant la victòria fins el final, do-
minant més nosaltres i mereixent més”. 
Segons Molinos, del Perelló, “primera part

nostra molt bona, la millor fins ara. A la segona,
en canvi, no vam estar tan bé, vam fer un pas en-
rera i vam jugar més precipitats. Però, en gene-
ral, content del partit, sobre tot del primer temps.
Seguim millorant”. El Perelló va reclamar un pe-
nal al minut 80, que no fou xiulat. 

J i Maria i Perelló empaten

UNA PART PER A CADA EQUIP (1-1)

El Roquetenc (setè desplaçament seguit) s’estabilitza guanyant al
Pinell, remuntant amb un gol de Camarero (93’), aprofitant una
assistència d’Alegre (1-2). Per als pinellans fou la sisena derrota
seguida. Segons Robert, tècnic del Pinell, “primera meitat igua-
lada. A la represa, al primer minut, en una contra, Víctor va fer
l’1-0. Víctor també va tenir una ocasió per marcar el segon gol.
Del 2-0 vam passar, arran d’una acció desafortunada quan ens
vam fer gol en pròpia porteria, a l’1-1. A la represa, no és excu-
sa però l’àrbitre ens va perjudicar amb diverses decisions, sobre
tot amb un fora de joc que no era. I en temps afegit, arran d’u-
na contra, va venir l’1-2. Estem en dinàmica negativa però segui-
rem lluitant per assolir l’objectiu, que és la permanència.”. 

El Roquetenc remunta al 93’
SISENA DERROTA SEGUIDA DEL PINELL (1-2)

Nando Garcia, tècnic del Catalònia, opinava que “vam fer el par-
tit més complet i regular del que portem de temporada, jugant a un
ritme alt, sobre tot a la segona meitat, que fou quan vam tenir més
ocasions, i en els darrers 20 minuts vam pressionar de forma insis-
tent, generant moltes opcions. No vam trobar premi al gran esforç.
Resultat per a mi injust. Però estic molt satisfet del joc i el treball de
tots els jugadors. Gran partit”. Oleguer, tècnic del Flix, comentava
que “va ser un partit de molt treball defensiu. A la primera meitat
no va haver un dominador clar i les ocasions van ser nostres. La re-
presa va seguir igual però, a mesura que avançava el partit, el Ca-
talònia va pressionar més i en els darrers minuts va tenir ocasions
clares per marcar. Penso que l’empat fou just. Vam fer un gran tre-
ball”. El Flix ha sumat 12 punts dels darrers 18.

Catalònia-Flix, gran partit

EMPAT SENSE GOLS

El partit entre el
Vilalba i el Santa
Bàrbara es va ajor-
nar per la boira. Per
aquest motiu també
van haver altres par-
tits a la Terra Alta,
durant el cap de set-
mana, que van estar
prop de suspendre’s. 
D’altra banda, dir que el cap de setmana vinent es dispu-

tarà la darrera jornada de l’any. A la tercera catalana hi ha
diversos partits que s’avancen al dissabte pel fet que els
equips efectuaran la mateixa nit el sopar de Nadal. 

Se suspèn el Vilalba-S. Bàrbara

PER LA BOIRA

En acabar el partit, van haver-hi incidents, dins i fora del camp. Des
del R. Bítem s’ha lamentat “la reacció que va tenir el nostre porter, tot i
que diu que el van provocar i que, posteriorment, també li van pegar una
patada per darrera. Ho estem estudiant i tindrà alguna sanció disciplinà-
ria. I, en general, també lamentem tot el que va passar posteriorment,
tant per part nostra com del Sant Jaume”. Des de Sant Jaume, el tècnic
Anton Flores, comentava que “ja als darrers minuts, va haver-hi un pe-
nal a Abraham que no es va xiular i després va existir una falta lateral.
Quan s’anava a traure, el porter local va donar dues patades a dos juga-
dors nostres, Ivan i Xavi. L’àrbitre no va xiular penal i va assenyalar un
bot neutral dins de l’àrea petita. Inaudit. I allí va haver-hi de tot. S’acaba
el partit, i el porter local li pega una altre cop a Agustí, a la cara, i llavors
es va muntar una tangana inexplicable. Pensem que tot va iniciar-ho el
porter de R. Bítem amb les agressions”. Del partit, Anton deia que ”va
ser molt travat sobre tot a la primera meitat, amb poques ocasions, ex-
cepte arran d’una pèrdua de pilota nostra al centre del camp quan ells
van fer una contra que va culminar Emili amb un cop de cap, que fou
l’1-0. Nosaltres vam reaccionar i vam tenir una situació de gol, amb una
pilota dins l’àrea que Juanra no va definir. A la represa, vam dominar i
vam ser molt superiors, ells buscaven la contra però ocasions ja no en van
tenir. Natros en vam crear-ne tres de molt clares per a poder empatar”.

Batussa lamentable

EL R BÍTEM GUANYA EL SANT JAUME (1-0)

El líder Móra la Nova va vèncer el Bot
(7-1). Segons Lizaso, “a la primera mei-
tat no vam tenir gaire encert però a la
segona ens va entrar tot. Vam fer el 2-
0 i a partir d’allí el Bot va baixar els
braços. La veritat és que, tot i el resul-
tat final, m’agradaria destacar el porter
del Bot, excepcional, sobre tot a la pri-
mera meitat. Un gran porter”. El Móra
la Nova és líder a dos punts de l’Arnes
que va tenir dificultats per superar un
combatiu Tivenys (4-3). Els visitants, a
la represa, amb el 2-1, van sorpendre
en dos contraatacs i es van posar amb
el 2-3. Duel obert i l’Arnes va haver de
patir molt. Amb els canvis va reaccionar
i Gerard, arran d’un córner, i Carlos, de
vaselina, van remuntar.
L’Amposta B és tercer a dos punts de

l’Arnes, després d’empatar a Benissanet

(3-3). Primers punts que els de la Ribe-
ra cedeixen a casa. Moha va posar per
davant el Benissanet amb dos gols,
quan els dos equips havien tingut oca-
sions. A la represa, un penal va com-
portar el 2-1. L’Amposta va estar força
bé i va reaccionar. Ivan empatava. Lla-
vors va ser l’Amposta qui va perdonar.
Gallego, porter local, va estar efectiu.
Els ampostins, molt forts a la represa,
van fer el 2-3. I quan semblava que la
victòria seria pels visitants, Moha va
culminar el hat-tric fent l’empat a 3. 
El Masdenverge va guanyar a Delte-

bre i es posa quart (1-2). El Deltebre ja
perd pistonada, a 11 punts de la sego-
na plaça. Partit bastant travat en el que
Iniesta, que juga els darrers partits
abans de marxar, va fer el 0-1.
Rovira va tenir una ocasió per a un

Deltebre que empataria a la represa,
amb gol de Rogerio. L’empenta local es
va debilitar amb els minuts i més quan
l’equip es va quedar amb deu.  A darre-
ra hora, amb un tret des de fora de l’à-
rea, Edu faria l’1-2.
El Catalònia s’enganxa a la part alta

amb el triomf a Ginestar (0-2). Els lo-
cals, que van acabar en nou, estaven
molestos amb l’arbitratge. El cert és que
els de Poley van perdonar a la primera
meitat i el Catalònia, més efectiu, va fer
el 0-1 (Joel). A la represa, els visitants
van sortir amb més convicció i van gau-
dir de més opcions clares. Els locals es
van crispar amb l’àrbitre. El visitant Re-
verté va fallar un penal ‘dubtós’ però ell
mateix va sentenciar amb el segon gol
quan els locals ja estaven amb nou.
(més info a la plana següent) 

Masdenverge-Arnes, partit de la jornada per demà dissabte

4A CATALANA. (17.30H)

Els rivals del líder, a mig gas
La Sénia ho té tot a favor seu a la Tercera catalana. Va fer un pas important, guanyant a l’Aldea i en les següents 4 jornades té a casa tres partits, a priori, assequibles: Corbera,
Pinell i Ametlla. Pot agafar més avantatge, però també cal dir que són partits trampa. Els equips que el segueixen no estan molt fins: Remolins-Bítem va guanyar per la míni-
ma després de dues derrotes; Jesús Catalònia va empatar el tercer partit a casa; Alcanar, tot i el canvi de tècnic, porta dues jornades sense guanyar i l’Ampolla que va vèncer
amb patiments a l’Ametlla. El que està clar que els que estan per sota del Aldeana i La Sénia només en perdre dos partits seguits ja es distanciarien del liderat. Gran Olimpic
que en la jornada 13, perdia 4-0 a Sant Jaume i gairebé va empatar, marcant tres gols. Aquesta setmana, va remuntar en dues ocasions, contra l’Alcanar. El Pinell està com el
València, caiguda lliure, sis jornades perdent. El gran dubte és si seguirà Robert. Setena jornada del Roquetenc jugant en camp contrari i victòria important. El Flix segueix en
la seva gran ratxa: sis setmanes invicte. La cua s'està posant calenta i més amb la victòria del Godall davant d'un Corbera que va fer 5 pals. El Perelló va cedir un empat a
Jesús i Maria. Per acabar, males notícies per a la segona plaça de la 3a catalana, grup 1, que dóna opció a l'ascens directe. Al grup 3, el segon ja porta 6 punts d'avantatge.

1A CATALANA. - Per fi desperta la Rapitenca, era guanyar si o si. Desitjo desperti també en el proper desplaçament, al camp del Suburense perquè en les últimes quatre sor-
tide: dos gols i zero punts. 
Proesa i miracle del Jesús i Maria contra el segon classificat, el S Cristobal. I molts deien que, després de la quantitat de baixes, farien el ridícul. Tot el contrari.

L’opinió de Joaquin Celma
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4A CATALANA. (17.30H)

L’Handbol Amposta va vèncer a la pista dels Agustinos
(18-23) i referma la seua bona situació a la taula una ve-
gada ha acabat la primera volta. Tot i les baixes (nomes hi
havien 8 jugadores del primer equip disponibles i 4 juve-
nils), es va fer un partit molt complet davant d’un rival
competitiu i que va efectuar una gran despesa física.  Ja
cal pensar amb el próxim partit, primer de la segona vol-
ta, altre cop a terres alacantines, contra el 3er. classificat,
el BM.ELDA PRESTIGIO.
D’altra banda, informar que la jugadora i capitana de

l'equip sènior femení del C.H.Amposta, Alba Simón (a la
imatge), ha estat convocada per la F.C.H. per jugar la "Co-
pa de les Nacions" que es disputarà a Granollers els pró-
xims 21 i 22 de desembre entre les seleccions de Catalun-
ya, Galicia, Euskadi i Algèria.
Així mateix, Gemma Gálvez Espuny ha estat convocada per la F.C.H. per disputar el

Campionat d'Espanya del 2 al 8 de gener a Blanes (Girona), amb la Seleccio Catalana Ju-
venil Femenina.

Impuls per a l’inici la segona volta
HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA (18-23)DEMÀ DISSABTE, AL PAVELLÓ DE L’ALDEA (17.30H)

XIII Premis Esportius Baix Ebre
El proper dissabte 17 de

desembre el pavelló munici-
pal de l’Aldea, a partir de les
cinc i mitja de la tarda, es co-
neixeran els noms dels Mi-
llors Esportistes del Baix Ebre
del 2016, d’acord al pal-
marès de la temporada
2015-2016 en les modalitats
d'edat escolar, federat en
edat escolar i absolut, que
sortiran d'entre els centenars
d’esportistes que rebran
aquella tarda un reconeixe-
ment en el decurs dels XIII
Premis Esportius Baix Ebre
que organitza el Consell Es-
portiu del Baix Ebre i el Con-
sell Comarcal del Baix Ebre.
Al mateix temps es lliuraran
els següents premis especí-
fics:  “Premi a la millor enti-
tat pels seus èxits en la com-

petició esportiva”, “Premi a
la millor entitat per la seva
tasca de promoció esporti-
va”, “Premi a l’empresa, en-
titat o institució per la seva
col.laboració o patrocini”,
“Premi al millor col.labora-
dor esportiu”, “Premi a la

millor tasca tècnica o do-
cent”, “Premi Fair Play a
l’esportivitat i la solidaritat” i
el “Premi al millor esdeveni-
ment esportiu de l’any”. 
Imatge: ebredigital.cat

VOLEI

4A CATALANA

L'equip sènior masculí de pri-
mera catalana, va rebre al
C.V.Ametlla del Vallés, impo-
sant-se per 3-1 amb parcials
(25-19, 25-19, 23-25 i 25-20),
d'aquesta manera, aquest reen-
vindica la primera posició de la
classificació.
Per altra banda, el sènior feme-
ní, va rebre al l'equip tarragoní
Sant Pere i Sant Pau. 1-3 amb
parcials (15-25, 11-25, 25-22 i
10-25). El sènior masculí de
segona catalana, aquesta jorna-
da descansava. El cadet femení,
va rebre al C.V.Vall d'Hebron.
3-0 amb parcials (25-17, 25-9 i
25-20). El cadet masculí no van
poder superar al Sant Pere i
Sant Pau i va perdre per 1-3 amb parcials (25-20, 23-25, 17-25 i 23-25). Per últim, l'infantil femení, va rebre al C.V.Salou. 3-2 amb
parcials (25-16, 25-22, 24-26, 18-25 i 15-12). Aprofitant que tots els equips jugaven a casa, es va fer la presentació. 

Presentació dels equips del CV Roquetes

Durant el passat cap de setmana, els nedadors del Club
Natació Amposta, Dani Fibla, David Bermejo i Marc Martí
(actual campió de Catalunya i subcampió d’Espanya en
100 i 200 m braça), acompanyats pel seu tècnic Mariano
Ferreyra, varen participar en el XIII Trofeu Internacional
Castalia Castelló Costa Azahar.
Durant les fases preliminars dels 50 m. braça, David
Bermejo, de 16 anys, va batre el rècord d’Espanya amb
30.00”. Aquesta marca no era batuda des de feia 16 anys.

LA SETMANA PASSADA

DAVID BERMEJO, DEL CN AMPOSTA

El Perelló va premiar els equips i jugadors que
van aconseguir fites més importants en diver-
ses competicions la temporada passada. Va ser
en un acte que va tindre lloc al pavelló munici-
pal i que va reunir tots els clubs esportius del
municipi. La Festa de l’Esport va començar
amb partits de futbol sala i handbol, amb els
més menuts del poble, i va continuar amb una
exhibició de patinatge per part del Club Patí
Perelló. Posteriorment, es van lliurar els reco-
neixements.

L’Ebre Escola va vèncer al camp de la Fatarella (1-2). Els locals van queixar-se molt per un ‘gol fantasma’ dels visitants. Eulogio Giné, tècnic de l’Ebre Escola, del partit, comentava que “fou dificil ju-
gar per la boira, només hi havia un 30% de visibiliat. Penso que, en general, vam fer un bon treball defensiu, aprofitant les ocasions, i vam merèixer la victòria. Sobre el segon nostre, el que puc dir
és que l’àrbitre estava ben situat i estava molt segur quan va donar-lo. També puc opinar que el gol que van fer ells va estar precedit per un control amb les dues mans del seu jugador. Pero no es pot
dir res perquè no hi havia visibilitat. Crec que els tres punts foren merescuts per a l’Ebre”. El Camarles B va sumar la segona victòria seguida, fou al camp del Batea B (1-4). Segons el seu tècnic, San-
ti Forastero, “va ser un partit marcat per la boira i que fou més equilibrat del que el resultat final indica. Però nosaltres en aquesta ocasió vam estar encertats en les ocasions i molt serios en defensa,
excepte els darrers minuts de la primera meitat i els inicials de la segona que fou quan el Batea va entrar en el partit. Amb l’1-3, ja vam decidir”. L’Ascó va golejar per 4-0 a l’Ametlla, que ara és cuer.
I ara és cuer perquè l’Alcanar també va golejar, en aquest cas al Xerta (4-1). Segons Sisco Martí, tècnic del Xerta, “no va haver història perquè no vam estar dins del partit. Un desastre i l’Alcanar, amb
més intensitat, ens va superar clarament. Partit per oblidar i ja pensar en el proper”. Els locals van sentenciar a la represa, i es van posar amb el 4-0. Aleix Figueres va marcar el 4-1 per al Xerta. 

La Fatarella i l’Ebre Escola juguen enmig de la boira

Aquest diumenge, abans del partit entre
la Rapitenca i el Rubí, es va fer un homenat-
ge pòstum a Maso de Baila, persona que
ens va deixar fa unes setmanes i que va es-
tar molts anys vinculada al club com a
col·laborador. El club i l'Ajuntament van lliu-
rar-li un pin i una samarreta a la família.

Homenatge a Maso de Baila

Festa de l'Esport del Perelló

Un nedador de rècord
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PRÒXIMA JORNADA
dissabte 

L’Ametlla-Ginestar (16h)
M Nova-Alcanar (16.30h)
Catalònia-Benissanet

(16.30h)
Masdenverge-Arnes (17.30h)

Ebre E-Ascó (18h)
Amposta-Batea (18h)

diumenge 
Xerta-Fatarella (12h)

Camarles-Deltebre (16h)
Bot-Tivenys (16h)

RESULTATS
14a jornada 4a catalana

M Nova-Bot 7-1

Batea-Camarles 1-4

Arnes-Tivenys 4-3

Fatarella-E Escola     1-2

Alcanar-Xerta 4-1

Ginestar-Catalònia 0-2

Benissanet-Amposta 3-3

Deltebre-Masdenverge 1-2

Ascó-l’Ametlla 4-0

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. M. Nova 49 11 36

2. Arnes 44 13 34

3. Amposta 45 16 32

4. Masdenverge 31 19 28

5. Catalònia 33 16 27

6. Ebre Escola 28 30 24

7. Deltebre 36 21 23

8. Ginestar 23 21 22

9. Benissanet 18 24 19

10. Tivenys 24 33 16

11. Ascó 29 31 15

12. Bot 25 42 15

13. Camarles 25 39 14

14. Batea 23 42 14

15. Fatarella 21 35 13

16. Xerta 20 32 12

17. Alcanar 16 43 9

18. L’Ametlla 10 32 8

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA

Tortosa E-S Gabriel

dissabte (17h)

La Roca-C Clar

Porqueres-Pontenc

Cerdanyola-S Andreu

Guineueta-Fontsanta

S Pere-Molins

Pardinyes-AEM

F Vilafranca-At Prat

RESULTATS

12a jornada

S Gabriel-Cerdanyola      0-1

AEM-Tortosa E 3-0

Molins-Guineueta 1-1

S Andreu-Porqueres     5-1

Pardinyes-F Vilafranca           4-1

Fontsanta-La Roca       9-2

Pontenc-S Pere 0-4

C Clar-At Prat 2-4

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Fontsanta 45 13 34

2. Cerdanyola 32 12 29

3. Pardinyes 43 22 24

4. Porqueres 26 18 24

5. S Pere 32 18 21

6. S Andreu 29 21 20

7. At Prat 25 21 19

8. Pontenc 26 25 19

9. AEM 26 26 19

10. F Vilafranca 21 14 18

11. S Gabriel 25 21 17

12. Molins 18 28 12

13. Guineueta 12 36 6

14. La Roca 13 35 5

15. Tortosa E 9 33 5

16. C Clar 16 55 3

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA

Dissabte 

S. Bàrbara-Alcanar (20h)

Gandesa-R Bítem (15h)

Olimpic-Ginestar (15h)

Tortosa E-J i Maria (16.30h)

Diumenge

S Jaume-Aldeana (10h)

Arnes-Ulldecona (17h)

RESULTATS

9a jornada

Olimpic-Arnes               4-1

S Bàrbara-Tortosa E   5-1

J i Maria-Gandesa     3-5

Aldeana-Ginestar 7-1

R Bítem-S Jaume     1-6

Ulldecona-Alcanar          0-3

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Alcanar 57 12 24

2. Aldeana 44 8 24

3. Olimpic 38 29 21

4. S Bàrbara 20 14 15

5. Ulldecona 24 29 15

6. Ginestar 20 28 15

7. S Jaume 32 26 12

8. J i Maria 30 30 12

9. Gandesa 25 32 9

10. Tortosa E 15 38 9

11. Arnes 8 34 3

12. R Bítem 13 46 3

Femení 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA

Jornada 10. 14-1-17

Canareu-J i Maria

Ametlla-Amposta

Catalònia-Aldeana

Perelló-Alcanar

Roquetenc-Tortosa

Sant Jaume, descansarà

Vinaròs-Rapitenca

RESULTATS

9a jornada

Recuperació

J i Maria-Rapitenca       0-3

Aldeana-Vinaròs    1-2

Ametlla-Catalònia 3-0

Dissabte 17-12

Alcanar-Catalònia (18h)

Rapitenca-Roquetenc (18h)

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1.Tortosa 44 20 19

2. Vinaròs 22 16 19

3. Roquetenc 18 1 18

4. Alcanar 23 10 17

5. Amposta 24 10 16

6. Aldeana 21 13 14

7. Rapitenca 16 9 9

8. Canareu 17 24 8

9. Ametlla 13 20 6

10. Catalònia 10 18 6

11. J i Maria 13 23 5

12. Perelló 8 24 4

13. S Jaume 3 44 0

Veterans

PRÒXIMA JORNADA
dissabte 

Alcanar-R Bítem (16h)
Roquetenc-Ametlla (16.30h)

Flix-Pinell (18h)
S Bàrbara-S Jaume (18h)

diumenge  
Vilalba-J i Maria (15h)
Godall-Catalònia (15h)
Perelló-Aldeana (16h)
la Sénia-Corbera (16h)
Ampolla-Olimpic (16h)

RESULTATS

14a jornada, Tercera catalana  

L’Ametlla-l’Ampolla 0-1

Catalònia-Flix 0-0

Pinell-Roquetenc 1-2

J i Maria-Perelló 1-1

Corbera-Godall 1-4

R Bítem-S Jaume 1-0

Aldeana-la Sénia 0-2

Olimpic-Alcanar 2-2

Vilalba-S Bàrbara dia 24 15h

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. la Sénia 14 47 19 33

2. Aldeana 14 36 18 30

3. Ampolla 14 35 17 29

4. R Bítem 14 25 16 27

5. Catalònia 14 33 19 26

6. Alcanar 14 26 23 25

7. Olimpic 14 26 26 25

8. S Jaume 14 25 28 21

9. Roquetenc 14 24 27 19

10. Flix 14 22 25 18

11. Pinell 14 23 26 16

12. Perelló 14 19 24 16

13. S Bàrbara 14 20 27 14

14. Corbera 14 20 28 13

15. Ametlla 14 13 25 13

16. Vilalba 14 20 31 12

17. J i Maria 14 20 38 10

18. Godall 14 21 38 7

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA
dissabte 

Salou-Valls (16h)
Cambrils U-Amposta (16.30h)

Vendrell-Reddis (18h) 
diumenge  

Ulldecona-Riera (12h)
Catllar-Segur (12h)

la Cava-Hospitalet (16h)
Batea-Camarles (16h)

Roda Berà-Torredembarra (17h)
Tortosa-Gandesa (17h)

RESULTATS

14a jornada, Segona catalana

Segur-Salou 1-1

Camarles-Cambrils U 1-1

Ulldecona-Vendrell 2-1

Riera-Roda Berà 1-1

Gandesa-Catllar 0-0

Hospitalet-Batea 5-1

Torredembarra-la Cava2-3

Valls-Reddis 3-1

Amposta-Tortosa 3-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Amposta 14 30 7 36

2. Tortosa 14 30 9 34

3. Valls 14 24 15 30

4. Reddis 14 36 26 27

5. Cambrils U 14 29 11 26

6. Gandesa 14 18 8 26

7. Camarles 14 24 18 21

8. Vendrell 14 15 14 19

9. Hospitalet 14 26 22 18

10. La Cava 14 21 29 17

11. Batea 14 21 31 15

12. Ulldecona 14 17 30 15

13. Segur 14 18 26 14

14. Roda Berà 14 16 17 12

15. Salou 14 12 23 12

16. Riera 14 13 27 11

17. Torredembarra 14 12 21 7

18. Catllar 14 9 37 6

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

La Sénia lidera en solitari
la taula en guanyar

diumenge a l’Aldea, on
va assolir la setena
victòria seguida. 

PRÒXIMA JORNADA
Jonquera-Santfeliuenc
Palamós-Vilassar

Vilafranca-Ascó (diumenge a les 12h)
Peralada-Júpiter
Granollers-Figueres
S Andreu-P Mafumet

Olot-Manlleu
Sabadell-Europa

Terrassa-Cerdanyola
Muntanyesa-Castelldefels

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Olot 18 13 3 2 37 18 42
2. Peralada 18 13 2 3 37 11 41
3. Vilafranca 18 11 4 3 28 16 37
4. Ascó 18 8 8 2 26 16 32
5. Terrassa 18 7 6 5 26 17 27
6. Palamós 18 7 6 5 24 26 27
7. Muntanyesa 18 7 5 6 22 19 26
8. S Andreu 18 7 4 7 23 25 25
9. Figueres 18 6 6 6 20 21 24
10. P Mafumet 18 5 7 6 25 28 22
11. Santfeliuenc 18 4 9 5 20 22 21
12. Granollers 18 6 3 9 24 29 21
13. Jonquera 18 4 8 6 8 11 20
14. Cerdanyola 18 5 5 8 20 24 20
15. Castelldefels 18 4 7 7 16 23 19
16. Europa 18 4 6 8 11 17 18
17. Manlleu 18 3 9 6 18 26 18
18. Júpiter 18 3 6 9 14 26 15
19. Vilassar 18 2 8 8 12 21 14
20. Sabadell 18 2 6 10 19 34 12

Tercera divisió RESULTATS
18a jornada, Tercera divisió

Manlleu-Vilafranca 0-0
Santfeliuenc-Sabadell 2-2
Castelldefels-Olot 2-2
Ascó-Peralada 2-1
Júpiter-Jonquera 1-1
Europa-Palamós 1-0
Figueres-S Andreu 3-1
P Mafumet-Terrassa 1-1
Vilassar-Granollers 0-2
Cerdanyola-Muntanyesa            2-0        

PRÒXIMA JORNADA
dissabte 

Alpicat-Vilaseca (16h)
Morell-Igualada (17h)

Diumenge 
Santboià-J i Maria (12h)
S Cristobal-Vilanova (12h)
S Ildefons-Lleida (12h)
V Alegre-Reus (12h)

Balaguer-Almacelles (12.30h)
Suburense-Rapitenca (17h)
Viladecans-Rubí (17h)

RESULTATS

14a jornada, Primera catalana

Santboià-Viladecans 0-0

Reus-Morell 2-1

Vilanova-Balaguer 1-3

J i Maria-S Cristobal 1-0

Igualada-Alpicat 3-3

Rapitenca-Rubí 2-1

Almacelles-S Ildefons 0-0

Lleida-V Alegre 1-1

Vilaseca-Suburense 4-2

Primera catalana

Formació de la Sénia, diumenge passat a l’Aldea.

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Balaguer 14 31 12 31

2. Almacelles 14 26 12 27

3. S Cristobal 14 22 14 27

4. Santboià 14 24 16 25

5. Vilanova 14 25 28 23

6. S Ildefons 14 27 20 22

7. Reus 14 26 20 22

8. Viladecans 14 15 12 21

9. Vilaseca 14 23 22 21

10. V Alegre 14 21 17 20

11. Lleida 14 21 21 20

12. Rapitenca 14 23 24 19

13. Alpicat 14 22 27 18

14. Suburense 13 18 22 13

15. Igualada 13 21 25 12

16. Rubí 14 18 24 11

17. J i Maria 14 14 35 9

18. Morell 14 4 30 2

Tercera catalana
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Radiografia del futbol ebrenc
EQUIPS DE LA SETMANA: JESÚS I MARIA I AMPOSTA

JOAQUIN CELMA
L’EQUIP TITULAR 
DE LA JORNADA 

* Ull a la dada: últims 9 classificats de 1a catalana i 5 equips de Tarragona. El desas-
tre a 2a catalana podria tornar a ser d’escàndol.
*La passada campanya, ‘Mochi’, davanter del Tortosa, va marcar 32 gols. En aques-
ta no arribarà a la xifra: ara només porta tres gols. Amb l’arribada de Virgili, és
aquest jugador qui fa els gols. Les preguntes són: per què tenir dos davanters que
no són barats? No seria millor tenir-ne només un?.
*Jordi Fabregat ja ha entrenat en quatre autonomies. Diumenge va debutar amb el
Grijuelo, població de bon pernil. Al maig va tenir converses amb l’Ascó, però ell volia
entrenar a un equip de Segona divisió B. I li ha arribat l’ocasió.
*A 2a catalana, només un canvi a la banqueta i a 3a ja en portem sis. I el setè podria

caure abans de Nadal. L'últim en arribar és Àlex Curto, exVilalba i exBatea
*A Vilalba, baix el meu punt de vista, l'ideal seria que tornés Gaspar
Estupiñà a la banqueta. Ell diu que "terceres parts no són mai bones". Mai

sé sap si podria ser-ho. 

Top Secret

GOLEJADORS

JUGADOR

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

2A CATALANA
Nº

12 
11 
10 

9 
9 
8 
8 
8 
7 
7 
7 
7 
6 
6 
6 

GOLS JUGADOR

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

3A CATALANA
Nº

17 
12 
11 
11 
9 
9
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
7 

GOLS JUGADOR

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

4A CATALANA
Nº

14 
14 
13 
11 
11 
10 

9 
9 
9 
9 
9 
8 
8 
7 
7 

GOLS

XAVI SOLÉ (BENISSANET)

NOVES SECCIONS: ENTRENADORS A L’ATUR I CAMPIONS I SUBCAMPIONS DE 2A CATALANA (2003-16) TÈCNICS DEL NOSTRE FUTBOL

Jugadors també destacats: Auré (Aldeana). Hernández (Flix),
Carles (Camarles), Vicent (Perelló) i Guerola (Olímpic).

CAMARERO (Roquetenc)

QUIM CARDONA (Amposta)

CHIMENO (la Cava)

ENRIC  L’Ampolla)

ÒSCAR QUEROL (la Sénia)

ABDUL (R. Bítem)

I. GASPARIN (Rapitenca)

ONDAZABAL (Ulldecona)

DE LA TORRE (Alcanar)

BRAYAN (J i Maria)

XESCU (Godall)

Va començar al juvenil de
l’Olímpic, passant al pri-
mer equip del Tivissa i
Benissanet. Com a entre-
nador: Benissanet, Tivissa,
Olimpic, Marçà, Móra
Nova, Bot i ara torna a
estar al Benissanet. Tècnic
i persona carismàtica a la
Ribera d’Ebre, molt cone-
guda esportivament per
la seua dedicació i passió
pel futbol i sobre tot “per
fer amics per allí on he
estat”.

Fa unes setmanes, vam
fer un especial dels nos-
tres tècnics i Xavi no va
aperèixer per una confu-
sió de la redacció. I avui
l’hem recordat. 

TÈCNIC

Rapitenca 
la Cava
R Bítem
ascó B
Perelló
la Cava
Ulldecona
aldeana
ampolla
Ulldecona
alcanar
Campredó
Godall
alcanar
Tortosa
R Bítem
alcanar
alcanar
Vilalba
ametlla
Godall
alcanar
Godall
Campredó
Flix
la Cava

DARRER EQUIP TEMP Punts

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2005/2006

2004/2005

2003/2004

2002/2003

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2005/2006

2004/2005

2003/2004

2002/2003

79

85

72

72

73

74

73

66

67

73

66

74

84

73

72

78

67

68

70

74

72

66

62

68

60

73

68

69

Cambrils

Vilaseca

Reddis 

J i  Maria 

Morell 

Valls

Reddis

Camp Clar

Torreforta

Roquetenc 

Vilaseca

J Catalònia

amposta 

Cambrils 

Tortosa

Jesús i Maria

Morell

Catllar

Torredembarra

Camp Clar

R-Bítem

J. Catalònia

Vilaseca

Catllar

Catllar

Camp Clar

la Sénia

Vilaseca

SUBCAMPIÓTEMP PuntsSUBCAMPIÓ

*Un dels homes més respectats del futbol ebrenc, Josep Maria Lleixà, ara delegat del
Tortosa, volia entrenar el Jesús Catalònia d'infantils perquè al futbol base del Tortosa no
li van donar ni un equip. Però no pot entrenar doncs al donar-lo d’alta d'entrenador, la
Federació no ho acceptava perquè té llicència com a delegat del primer equip del
Tortosa, i no pot haver duplicitat de llicència. Ara ve el bo: el responsable del futbol-7
no li vol donar cap equip del Tortosa de futbol-7, tot i que alguns tècnics entrenen dos
equips. Però no tothom pensa igual: Àngel Garcia té al cos tècnic a Lleixà i un cop a la
setmana fa funcions com a segon perquè Àlex, el segon entrenador, no pot estar en
totes les sessions d’entrenament. Per a mi, l'afer és molt greu. És com si Migueli s'ofe-
reix per entrenar al benjamí del Barça i li diuen que no. ¿Quantes persones hi ha com
Lleixà amb el seu compromís, generositat i amor incondicional a un club?. I fa 41 anys
que és entrenador. Em diu:  “m'han fet passar el pitjor des que entreno". Amb tot això,
queda confirmada la divisió del futbol base i el primer equip.
*Els equips que no han perdut són: Amposta i Móra la Nova. I, en camp contrari, enca-
ra en queden: Camarles, Valls, Amposta, Aldeana, Alcanar, Amposta B i  Móra Nova. I
al seu camp: Tortosa, Amposta, Cambrils U, Ampolla, Catalònia, Olímpic, Móra Nova,
Benissanet, Jesús Catalònia B i Ebre Escola.
*La Cava ha tingut deu entrenadors en les últimes deu temporades. I en tres campan-
yes, n’han hagut dos. I en aquesta, de moment, ja en portem tres: Sergi Navarro, que
se'n va anar, Aleix, cessat, i ara arriba Isaac Fernández. 
En catorze jornades, portem deu canvis de banqueta al futbol de la demarcació.
*Els jugadors de l’Arnes han fet un calendari ‘súper sexi’ mig despullats per recaptar
diners. Un dels fotògrafs era una dona. Cal dir que els jugadors casats no van posar-se.
Ull que aquest equip apunta per l'ascens.
*Samu, un rodamón, porta 8 equips els darrers anys: Olímpic, Jesús i Maria, Tortosa
Vilanova, Morell, Canonja, Camp Clar i Ulldecona, equip que ha estat només una set-
mana.

Nando Crespo
Guillermo Camarero
Nacho Pérez
Miquel Cotaina
Narcís laboria
Sergi Navarro 
Enric alaixendri
Toni Sánchez
Baltasar Capera 
Pedro Garcia
Marc Bel 
antonio Morales 
alfredo Fuster
Ximo Talarn 
Carlos Blanch
Miquel Bes 
alejandro alonso
Carlos Rodriguez 
Àngel alvarez
Marc Vilabrú
Bartoli 
alfons Royo 
Mario  Maza 
Harry arrufat
Josep Rius 
aleix Ferré



DIVENDRES 16 DE DESEMBRE  DE 201620 www.mesebre.catESPORTSdiarimés
ebre

«»

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.

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

Pregunta: El teu lema?.
Resposta: Aprofita al
màxim el dia a dia, mai
saps el que passarà el
dia següent.  
P:Què és el més humà
que has viscut en un
terreny de joc?.
R: Al juvenil de
l’Amposta en un partit
contra el Balaguer, un
company va topar
amb el porter i va que-
dar inconscient.
Llavors una persona
que estava a la grada
que era metge va bai-
xar corrents a socorre’l.
I tothom es va preocu-
par i va intentar ajudar.  
També recordo, al pri-
mer any a l’Ampolla,
un jugador estranger
de la Cava que marxa-
va al seu país. Un cop
va pitar l’àrbit el final
els companys el van
pujar al coll i tota la
gent d’empeus aplau-
dint-lo i donant-li les
gràcies per megafonia.
Va ser molt emocionat
veure les llàgrimes d’a-
quell noi emocionat
per la situació.
P: Ets col.leccionista
d’alguna cosa?
R: Des de fa 6 anys
col·lecciono petos del
futbol platja de
l’Ampolla i camisetes
amb el número 7 que
és el número del meu
millor amic Jordi, sem-
pre present.       
P: Tres plaers?.
R: Menjar, dormir i ser
de l’Ampolla.
P: Practiques altres
esports?.
R: No practico, però
sóc un malalt del bàs-
quet. Tinc un grup d’a-
mics que mirem mínim
3 partits de bàsquet a
la setmana i juguem a
un joc que es diu
SuperManager.          
P: Compta’m una
anècdota?.
R: Un anècdota de la
lliga passada, quan
jugava a l’Ampolla. Tot
i no ser un bon any a
nivell de resultats, el
mister, Baltasar, és un

crac. Cada partit feia
algun comentari des
de la banqueta que et
feia riure mentre juga-
ves. En un partit, va
deixar a la banqueta a
Caballos i només érem
13 convocats. I
Caballos venia de fer
molts de gols. A la
mitja part va entrar i a
la represa va marcar-ne
dos. Al segon gol
Baltasar va entrar uns
metres al camp i crida-
va: Dedicame’l
Dedicame’l, que gran-
de eres!. Tot l’equip
ploràvem de riure. 
P: Com i quan vas
començar a jugar a
futbol?.
R: Vaig començar a
jugar a futbol als 3
anys amb els meus
amics Jordi Pitarque,
Paco Casas, Marc
Perelló, Aitor Arasa,
Carles Curto...tots més
grans que jo. I vaig
començar perquè sem-
pre volia estar amb ells,
tot i que fossin 3 anys
més grans. Passàvem
hores i hores jugant a
futbol...una llàstima
que els xiquets d’avui
en dia no es passin
tantes hores amb un
pilota. P e r
tant, vaig començar a
jugar a l’Ampolla, des-
prés a l’Ebre Escola,
cadet de l’Amposta, al
Tortosa i l’últim any de
juvenil vaig estar a
Reus, amb els caleros
Sam i Hèctor.  En
aquest temps vaig tenir
d’entrenadors a To,
Sergi Domènech,
Juanjo Rovira, Roberto
Cantó Javi Martín,
Àlex Gómez, Eulogio,
Pedro Martínez, Harri i
Eloi Martínez (Reus).
En amateur vaig fitxar
amb l’Ampolla. Em
vaig trobar amb Àngel
Garcia, un tècnic que ja
feia anys que entrena-
va a la categoria i jo
venia del futbol base,
on la concepció és
totalment diferent. Em
vaig discutir amb

Àngel. Però amb el
temps he vist que allò
em va ensenyar molt
per entendre el futbol
regional. L’any següent
torno a l’Ampolla amb
Cotaina, un entrena-
dor que sempre ha
confiat amb mi. I hem
estat junts 5 anys. Vam
fer una gran tempora-
da lluitant pel segon
lloc amb el Morell i el
Valls amb  jugadors
com Regolf, Sam,
Chema (un referent)...
quin gran grup humà i
esportiu. Un dels
millors anys jugant a
futbol i  després d’a-
questes temporades a
l’Ampolla, enguany he
fitxat amb el Camarles.
P: Com ha estat que
vas marxar al
Camarles. La teua
marxa i la d’Aitor no
s’han arribat a enten-
dre a l’Ampolla?.
R: La marxa fou per-
què ja feia 7 anys q
estava a l'Ampolla i
necessitava un canvi
perquè, a més, feia 2
temporades en les que
penso que les coses no
es feien correctament.
Sempre estaré agraït a

Gilabert, pero necessi-
tava canviar d'aires i a
Camarles tinc molts
amics com Cristian,
Pau, Victor i Aitor que
també fitxava.  
P: Què és el que no
t’agrada dels entrena-
dors?.
R: Molts cops, alguns
entrenadors, no es
posen al lloc del juga-
dor quan pot passar
per algun mal moment
personal. Tampoc m’a-
grada els entrenadors
que no confien amb els
joves. 
P: T’agrada entrenar?.
R: Sí, sóc dels que no
falla mai, però des de
fa uns anys estic vivint
a Barcelona i només
entreno en divendres
amb l’equip.
P: El millor consell que
t’ha donat un entrena-
dor?.
R: Cotaina, quan sem-
pre em treballava i
m’insistia en la
importància de l’aspec-
te defensiu al futbol.
Un gran entrenador,
però sobretot una gran
persona.         
P: Quin és el millor
jugador de les Terres

de l’Ebre amb qui has
jugat?.
R: Jordi Pitarque
Ceprià. Sense dubte. A
part de ser el meu
millor amic i el meu
referent. Des de petit
sempre em va tractar
com un germà petit i
em vaig criar amb ell.
Gràcies a ell sóc la per-
sona que sóc avui. Mai
res ha tornat a ser
igual, però allà on sigui
sé que està amb mi.  
P: El teu jugador favo-
rit?.
R: Messi perquè és el
millor de la història. I
algú més terrenal,
Busquets.
P: A quin jugador creus
que t’hi asembles?
R: Salvant les distàn-
cies a Koke. N’hi ha
que diuen que a
Rakitic però lògica-
ment estic molt lluny
d’un i de l’altre. 
P: Per què el futbol a
l’Ebre el vivim amb
tanta passió?
R: Perquè ens conei-
xem tots i guardem
una rivalitat sana, això
ens fa competir al
màxim entre nosaltres.
No és el mateix jugar
contra un Tortosa o  un
Amposta quan surts al
camp hipermotivat
que jugar al camp del
Reddis o Catllar. Aquí
entra el paper de l’en-
trenador per saber
motivar. En els partits
de rivalitat, no fa falta. 
P: Recordes alguna
anècdota als descan-

sos?
R: Quan estava jugant
al cadet de l’Amposta
teníem a Eulogio d’
entrenador. Era molt
exigent i treballava
molt fort tot el tema
físic. Durant la primera
part estàvem perdent
contra el Cornellà 0-1,
llavors al descans va
entrar al vestuari i ens
va dir: si la segona part
no remunteu, el
dimarts (primer dia
d’entreno) anireu a 4
potes del camp de
terra de l’Amposta fins
als vestuaris. A la sego-
na part vam remuntar i
ens vam salvar d’una
sessió física d’Eulogio.
Val a dir que, aquella
temporada, anàvem
com a motos i vam
estar a pocs punts de
pujar a Divisió
d’Honor.
P: Quin ritual tens
abans d’un partit?
R: Besar-me un tatto
que porto a la mà
esquerra 7 vegades i
entrar al camp amb el
peu dret.
P: Quan perds 2-0,
jugues millor?
R: Què significa jugar
bé? Hi ha moltes pro-
postes en les que pots
jugar bé a futbol. Però
entenc jugar bé com la
proposta de Guardiola.
A mi m’agrada molt la
idea de jugar bé a fut-
bol (tiki-taka), però
s’ha d’entendre que no
tothom pot fer-ho. Al
futbol el més impor-

tant és el resultat. Si
jugues bé i perds és un
problema. Prefereixo
jugar malament i
guanyar. Si el Barça de
Pep no hagués guan-
yat res, ningú hagués
parlat del millor equip
de la història. 
P: Si t’insulten en un
partit, corres més?
R:Molt més. Com més
m’insulten més m’acti-
vo, em fan un favor!.
P: El partit que mai
oblidaràs?
R: Al camp del Valls
amb l’Ampolla, perdí-
em 1-0 a la mitja part,
sortim un company i jo
i remuntem 1-2 al
minut 89. Al minut 92
ens empaten a 2 i al
minut 95 ens fan el 3-
2. Va ser increïble.
P: El partit més calent?
R: Un Ampolla-Perelló
a 3a Catalana que vam
guanyar amb un gol de
córner. Insults, pata-
des, amenaces, agres-
sions, expulsions...per
part dels dos equips.
Un desastre.
P: És bo que us ‘peguin
canya’ per a ser
millors?
R: Sí, és més, amb la
meva manera de jugar
necessito entrenadors
que m’apretin molt. Jo
no em queixaré si l’en-
trenador em pega
canya, ho agrairé. Ara,
al Camarles, tenim a
Xavi Cid i m’agrada
perquè és exigent i
reclama molta intensi-
tat i treball en els
entrenaments. 
P: Hi ha secrets per a
tirar penals?
R: No, el tires per dalt i
és gol.

By: Joaquin Celma

XX

AVUI:  ROBERT CABRERA, JUGADOR DEL CAMARLES

PROPER: 

SELU

73 El Rakitic ebrenc
COR AMPOLLERO: ‘JORDI PITARQUE SEMPRE ESTARÀ PRESENT’

By: Joaquin Celma

Robert Cabrera i Jordi Pitarque.
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MÉS EBRE RECOMANA

INGREDIENTS:
• 1 filet mignon de vedella 
• 1 cullerada salsa perrins
• 10 bolets (al gust)
• 10 bolets xiitake
• 10 làmines cansalada ibèrica
• 2 làmines de pasta de full
• mostassa de Dijon
• sal
• pebre negre
• oli d'oliva verge extra
• 6 escalunyes
• una cullerada de mantega
• una branca de farigola
• 2 ous
• un gra d'all
• sal Maldon

PREPARACIÓ:
• Salpebrem el filet. Tirem un raig d'oli d'oliva en una pa-
ella i hi posem el filet fins que ens quedi enrossit. Ho re-
servem. Piquem a quadradets ben petits els xampinyons
portobel·lo i els xiitakes. Els barregem en un bol amb una
cullerada de mantega pomada, un pols de sal, una mica de
salsa perrins, un gra d'all picat sense germinat, les 6 esca-
lunyes (o cebes) picades i ho posem al foc amb les fulles
de farigola fins que ens quedin els bolets enrossits. Estirem
paper film i hi col·loquem a sobre les làmines de cansala-
da ibèrica, l'una al costat de l'altra. Posem la barreja que

hem fet dels bolets per sobre de la cansalada.
Al mig, hi posarem el filet pintat amb mostassa de Dijon.
Amb l'ajuda del paper film ho emboliquem tot. Ens ha de
quedar perfectament embolicat amb el paper! Ho posem
una hora dins de la nevera perquè ens quedi ben pres. Tor-
nem a estirar paper film i hi posem 1 o 2 làmines de pas-
ta de full, segons la mida del filet. A sobre de la pasta de
full, hi posem el filet, que prèviament haurem desemboli-
cat, i amb l'ajuda del paper film, ho emboliquem un altra
vegada, i ho tornem a deixar a la nevera uns 30 minuts
perquè es refredi. El traiem de la nevera. Ho pintem amb
els 2 ous batuts i fem uns dibuixos a la pasta amb la part
que no talla del ganivet. Tirem sal Maldon i pebre per so-
bre i ho posem al forn a 180 graus 20 minuts. Un cop ha
passat el temps ho deixarem refredar 10 min i ho tallarem
a escalopes d'uns 2 cm de gruix i ho servirem.

Filet Wellington
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Les tensions  o renyines  que hagin  pogut exis-
tir en el passat  ja no entren  en l‘actualitat  de
la teva vida sentimental. Si vols fer una dieta, ara
és el moment de començar-la.

Avui els teus sentiments poden ser contra-
dictoris. Intenta aclarir-te. Estàs experimen-
tant  un important gir i les coses que van ser
importants ja no ho seran tant en el futur.

Taure
20/4 al 19/5

Avui li voldràs  donar un sentit més profund
a les teves relacions més íntimes. Respecte
a la salut, és el moment  de fer canvis  en la
teva forma de vida i pensar.

El trànsit de Venus per la teva casa tres indica
que la teva capacitat de comunicació millora.
Igualment et sentiràs més estimat per les perso-
nes que t’envolten.

Bessons
20/5 al 21/6

La teva  situació  planetària  actual  et permet
afrontar qualsevol nova situació sentimental
sense haver  de fer un esforç per adaptar-te.
Et poden sorgir problemes d’insomni.

El trànsit  de Venus  i Saturn  pel teu  signe  indi-
ca una reactivació dels teus assumptes senti-
mentals. Tot es desenvoluparà de forma més
profunda.

Cranc
22/6 al 21/7

El trànsit de Venus per la teva casa dotze  indi-
ca que pots viure algun tipus d’amor ocult, una
història a la qual no li donaràs publicitat. La
teva  ment està a ple rendiment.

El l’amor les teves metes  són  pràctiques , ara
el que desitges és tenir una mica més d’esta-
bilitat. Pensa que un excés de greix  en el men-
jar t’afecta negativament.

Lleó
22/7 al 22/8

Has de plantejar-te noves coses en la teva vida
sentimental i social. Hi ha  assumptes  que has
de modificar. Possiblement passes massa
hores  assegut per motius laborals.

Aquari
20/1 al 18/2

Per als teus assumptes d’amor tens nous
recursos. El truc està que els sàpigues utilitzar.
Moment ideal per començar un règim d’aprima-
ment o variar algun hàbit.

Verge
23/8 al 21/9

El trànsit de Mart  per la teva casa  set indi-
ca  període de molta activitat  social i de can-
vis en la teva vida de parella. És possible
que el teu sistema nerviós es vegi alterat.

Peixos
19/2 al 20/3

Comptes amb el suport de Mart transitant
per la teva casa cinc per qualsevol iniciativa
sentimental que vulguis experimentar. Ara és
un bon moment per als canvis.

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01



2IMMOBILIARIAÑ

LLOGUER LA SÉNIA: pos-
sibilitat de compra, LOCAL
COMERCIAL totalment
equipat de 183m3. a. con-
dicionat, parquet i bany. C/
General Prim Tel.
977576137
PARTICULAR ALQUILA
LOCAL CÉNTRICO EN
AMPOSTA. 
13,75 m2, apto para joye-
ría/peluquería, etc...
Aire acondicionado y mue-
bles (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

OCUPACIÓÑ

SERVEISÑ

VARIS Ñ

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

Tens oblidada alguna
cosa d´Escalextric?
Compro Scalextric, No
importa estat ni antiguitat.
Cotxes, recanvis, pistes cir-
cuits sencers. Passo a reco-
llir. Pago en efectiu.
Contesto whattsapp i Email.

Mario. tlf: 699640547

mariojaimerivas@gmail.com

RELAXÑ 

DIVENDRES 16 DE DESEMBRE DE 2016 23classificatswww.mesebre.cat
diarimés

ebre

COMPRO
PÀRQUING

“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527

LLOGUER
PÀRQUING 

PLAÇA ESTADI
(FERRERIES-
TORTOSA)
639594527

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 A T I S
695410052
www.maisol.com

OFERTA  
CATALANA

PLANTA DE LUJO
MASAJES 
RELAJANTES 
COMPLETO 20€
DISCRETO 

INDEPENDIENTE
Tlf. 664 149 258 

HABITACIÓN  
POR  HORAS
Cerca de
Tortosa

(WhatsApp) 

Tlf. 609 76 12 06

OPORTUNITAT
A TORTOSA!!

Es ven local de
120m2, céntric, equi-
pat per a bar-restau-
rant, Possibilitat de 
lloguer o traspàs

659 728 249

Rezar 9 dias a Santa Rita
con vela encendida.
1 Padresnuestro y 9

Avemarias.
Pedir 1 favor de nego-
cios y 2 imposibles.
Publicar enseguida. Se
cumple. C.B.C.

TÈCNICS TITULATS EN
JARDINERIA

- Podes, gespa, escarifi-
cacions, control de pla-
gues (palmeres i altres),
optimització del reg, roca-

lles, etc...
PRESSUPOSTOS DE
NOVA CREACIÓ DEL
SEU JARDÍ I/O MANTE-
NIMENT SENSE
COMPROMÍS

Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadèmi-
ca, 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

ES NECESSITA
PROFESSOR

de Certificat de profes-
sionalitat d'Atenció
sociosanitària a perso-
nes depenents en insti-

tucions
Imprescindible
tenir els següents
requisistos:

- Ser Diplomat o llicen-
ciat o tenir una
Experiència superior a 3
anys en el sector
- Disposar del CAP o
tenir més de 600 hores
d'impartició de formació.

Interessats: Enviar el
seu CV a 

formacioncontinua@fiss.es

o trucar al

977211221
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‘UNA TROBADA PER NO OBLIDAR’

La UE Remolins Bítem va viure una jornada d’emocions amb una troba-
da de la plantilla que va pujar de categoria la temporada 80/81. Bona
part d’aquella plantilla va assistir als actes organitzats per commemorar
el 35è aniversari d’aquell històric ascens per al club. Van haver moments
emotius i es va recordar a Miguel Alós, el tècnic que va dirigir aquell
mitic equip que era conegut pel ‘Cosmos’. A la trobada, que va acabar
al Local de Bítem, va assistir-hi Ferran Bel, alcalde de Tortosa, i Josep
Cugat, president de l’EMB de Bítem. Al Local, principalment, es van
viure grans moments dins d’una jornada amb gran valor emocional.

35 anys de records i emocions
La UE Remolins-Bítem celebra un acte commemoratiu amb l’equip que va pujar de categoria la temporada 80/81.

Aquell equip era conegut pel ‘Cosmos’ al nostre futbol

UE Remolins, temporada 80/81. En peu d’esquerra a dreta: Fran, Gabarri, Miguel Alegre, Sabaté, Dani Andreu i Josele.
Ajupits: Juanito (massatgista), Jesús Ferrando, Amadeo, Xim, Renato i Rodri.

Dani Andreu i Cebolla, jugadors de la temporada 80/81, juntament amb Ferran Bel, 
alcalde de Tortosa, i Josep Cugat, president de l’EMB de Bítem, que van assistir a l’acte.

Samarreta commemorativa de la trobada, en mans de Paco Also, que 
apareix al costat de Ferran Bel, Josep Cugat i Joaquin Roda.

Part de la plantilla 80/81, en la trobada feta recentment. En peu: Fran, Solla, Josele, Dani Andreu, Juanito (massatgista),
Sabaté, Antó, Miguel Alegre i Cebolla. Ajupits: Jesús Ferrando, Xim, Javier Ferré, Maso, Amadeo i Toni.


