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Editorial
Una portada amb els millors desitjos per al territori

Ajudar a promoure i fer més visible el nostre territori a nivell humà, social, econòmic... La nostra gastronomia, la nostra cultura, la nostra gent... fer que ens sen-
tim orgullosos i valorem lo que tenim i siguem crítics en lo que rebutgem. Aquest és el nostre principal objectiu. Avui, més que mai, hem de despertar les cons-
ciències per dibuixar una societat on es persegueix el benestar de les persones i l'absoluta preservació de l'ecosistema pel nostre bé i el dels nostres fills i filles.
L'economia que tenim, les emocions que sentim, el concepte de felicitat que valorem, tot passa per la maduresa, la cultura que ens envolta i ens conforma. L'Anna
Balart, amiga i col·laboradora del nostre setmanari, ens ha fet la portada d'aquest últim Més Ebre 2016 que reflecteix qui som, que fem, que volem i que rebut-
gem. Tot l'equip del Més Ebre us desitgem unes bones festes i ens retrobem divendres 13 de gener del 2017! 

La Junta Directiva del Godall volem manifestar el nostre malestar per situacions que hem
viscut darrerament, com la del diumenge passat en el partit contra el Catalònia. D'entrada,
hem d'aclarir que estem a favor de les campanyes de la Federació perquè no hi hagi cap
tipus de violència en un recinte esportiu, i també amb la dels Insults Zero. També hem d'aclarir que lamen-
tem si es produeix igualment cap tipus d'insult durant un partit. Però la nostra queixa es basa en les acti-
tuds d'un àrbitre. ¿Quin comitè les sanciona? ¿La xuleria, la prepotència i fins i tot la provocació qui les
mesura? Pensem que els clubs estem indefensos davant d'aquestes actituds que en ocasions manifesten
àrbitres sobre un camp i que, malauradament, ocasionen que pugui haver-hi algun espectador que pugui
respondre, no actuant correctament, amb algun insult. I no justifiquem res amb aquest plantejament. No
obstant, el nostre malestar, com hem dit, radica en la indefensió que ens trobem amb situacions com la que
vam viure recentment al nostre camp. No veiem just que un jove col.legiat actui així i després pugui fer un
anexe exposant i magnificant segons quina mena de comentaris que, insistim, en el cas de que siguin certs,
estant mal fets. A nosaltres ens sancionaran amb una quantitat econòmica però creiem que l'actitud d'al-
guns àrbitres també s'hauria d'incloure dins d'una campanya per no provocar i llavors, entendriem totes les
campanyes que s'estan efectuant. I amb això no ens estem queixant ni d'un penal, ni de dos, ni d'una tar-
geta...ni de cap decisió...simplement que hauria d'haver també control i sanció als àrbitres, no només per
l'aplicació adequada del reglament, sino que també per evitar conductes que poden no ser les més idonies
per dirigir un partit. Com va passar diumenge al nostre camp. 

LA JUNTA DEL FC GODALL

L’actitud dels àrbitres

Durant les festes de Nadal Canal Terres de l’Ebre
oferirà una programació especial on es podran
tornar a veure els millors programes i actes rea-
litzats durant aquest any, a més de diferents pro-
postes per gaudir de la millor música, teatre, gas-
tronomia i cultura ebrenca. Dintre d’aquesta pro-
gramació en destaca la retransmissió des de
Móra d’Ebre de l’especial ‘Benvinguts al 2017’
per celebrar la revetlla de cap d’any. La programació arrencarà el dissabte 24
de desembre a les 11.30h amb l’emissió de L’Esmolet Nadal, “on tornarem
visitar els comerços més destacats de les Terres de l’Ebre per recomanar-nos
productes per regalar aquestes festes”. 
'Benvinguts al 2017', el programa de cap d'any des de Móra d'Ebre
Sense dubte, però, un del programes més destacats d’aquestes festes es
viurà la nit de cap d’any, a les 23.15h, amb el Benvingut al 2017, on des de
Móra d’Ebre es celebrarà l’arribada de l’any nou amb un programa especial
presentat per Roger Font i Susanna Cases. Allí podrem gaudir de la millor
música, humor i espectacles, en un especial d’una hora que acabarà amb un
espectacular castell de focs artificials des del pont de Móra d’Ebre.

Els informatius es mantenen 
Malgrat l’aturada temporal de la programació habitual durant les festes
nadalenques, Canal Terres de l’Ebre manté el seu informatiu de referència,
Al Dia. Territori Sénia, que continuarà amb les seves emissions regulars de
dilluns a divendres amb estrena a les 20.30h. i en horaris habituals.
De la feina de l’equip d’informatius també cal destacar que Tortosa serà la
ciutat des d’on, en cap de setmana, s’informarà a tot Catalunya. I és que, tal
i com ha succeït l’últim semestre de 2016, l’informatiu nacional Al Dia. Cap
de Setmana, serà presentat en directe des dels estudis de Canal Terres de
l’Ebre pel periodista rapitenc Dani Sainz de Aja i amb la realització a càrrec
de Miquel Segarra. Aquest informatiu s’emetrà la Nit de Nadal a les 20h i
també la Nit de Cap d’Any a la mateixa hora. La resta de dies festius es
podrà veure en el seu horari habitual, a les 21.30h. 
En definitiva, Canal Terres de l’Ebre ofereix una àmplia i variada programa-
ció durant aquestes festes de Nadal amb l’objectiu d’oferir a tots els ebrencs
els millors continguts audiovisuals mitjançant la televisió local líder d’audièn-
cia a les Terres de l’Ebre i referència de les televisions locals de tot Catalunya.
La programació habitual, que incorporarà novetats destacades, es recupe-
rarà el dilluns 9 de gener.

Canal Terres de l’Ebre celebra el Nadal
amb una programació molt especial

Destaca la retransmissió des de Móra d’Ebre de l’especial ‘Benvinguts
al 2017’ per celebrar la revetlla de cap d’any El meu nom artístic es Art Balart, i

per definir-me, el millor és dir que,
sóc artista multidisciplinària.
El meu somni: "Posi un Balart a la
seva vida" (ja sigui un quadre,
làmina o mural). Vaig començar el
meu ofici ja fa més de 25 anys com
a pintora d'interiors, arts decorati-
ves i Restauració. Actualment ofe-
reixo serveis de pintura decorativa,
mural i restauració.També impartei-
xo tallers de Mixed-Media Art a
associacions i entitats (per a gent
gran, joves i infants) on la creativi-
tat i l'entusiasme són les paraules
clau a treballar. Crec en un món
més eficient i per tant em fascina el
món del reciclatge i col·laboro amb la Segona Volta (Tortosa) fent tallers on
customitzar i personalitzar mobles i objectes diversos és la Temàtica. Tinc
el carnet d'artesana, títol d'atenció sociosanitària i monitora d'esplai, entre
d'altres. M'agrada formar-me de forma contínua, és necessari i enriquidor.
He tingut la sort de tenir bons mestres i a través d'ells valorar i voler ser
millor professional. Vaig començar sent pintora de manteniment al
Seminari Diocesà de Tortosa. Entre altres feines, he restaurat les cucaferes
de Tortosa (cossos i caps), bestiari i gegants de Tortosa i altres poblacions
de les terres de L'Ebre. Igual que elements patrimonials com font de l'es-
corxador de Tortosa, passos de Setmana Santa de Tortosa, bestiari i passos
de Setmana Santa de diverses poblacions (Jesús, Prat de Compte, Sitges,
Riudoms, Barcelona...), també elements de diverses esglésies (altars, figu-
res, mobiliari) com la de Ferreries, Jesús, Campredó, Batea, Vinebre,
Ginestar i a la catedral de Tortosa. He deixat empremta d'obra pictòrica
Mural a Tortosa (mural trompe-l'oeil al Forn de la Canonja), també a Sitges,
Cunit, Segur de Calafell, Cardedeu, Alcalà de Henares...Durant 6 anys vaig
ser monitora formadora d'ofici a l'Ajuntament de Tortosa i a la Diputació
de Tarragona en l'especialitat de pintura i revestiments. M'agraden les xar-
xes socials i per localitzar-me feu-ho a Facebook (Artecex, Art Balart, Taller
Art Balart), Instagram, Pinterest, Vimeo i Twitter com Art Balart. Estic tre-
ballant en la meva nova web i aviat veureu els resultats. Ha estat un repte
i un plaer fer la portada del Més Ebre d'aquest Nadal 2016. Sobretot el fet
d'haver de sintetitzar en poques paraules i en una sola plana tota la lluita
d'aquest mitjà per fer territori. Espero que us agradi!

Anna Balart, autora de la darrera
portada de l’any de Més Ebre

BONES FESTES!
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Deltebre actua d’emergència per frenar
els efectes del darrer temporal

Actuació amb un decret de mesures d’urgència

La secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat,
Marta Subirà, l’alcalde de Roquetes, Paco Gas, el
president de la Diputació de Tarragona, Josep
Poblet, i el president de la Junta Rectora del Parc
Natural dels Ports, Joan Josep Malràs, han inaugu-
rat aquest dimecres el mirador de Caro, a
Roquetes. Les obres s’han executat en diferents
fases per fer el cim accessible a tothom i ordenar
l’accés en vehicle. El resultat ha estat una infraes-
tructura més àmplia, respectuosa amb l’orografia
originària del cim, lleugera i adaptada a l’entorn. El
visitants poden gaudir amb qualitat de les vistes de
l’últim tram de la vall de l’Ebre i les vessants interiors del Parc Natural dels Ports. L’Obra Social “la
Caixa”, la Generalitat i la Diputació de Tarragona han assumit el cost de les obres (17.898 euros).

Inaugurat el mirador del cim de Caro

L’ocupant d’un camió va
morir aquest dimarts
després que el camió en
què viatjava sortís de la
via al Perelló. Segons
l’ACN, va morir el pas-
satger davanter del vehi-
cle pesant. És tracta d'un
jove de 23 anys i veí de
Xirivella. Per la seva
banda, el conductor va
resultar ferit de gravetat i
va ser evacuat a
l’Hospital de Tortosa.
Així mateix, ahir, un altre
accident, en aquest cas
amb dos morts. Són els
dos ocupants d'una
moto que va topar amb
una furgoneta a l'N-340
a Amposta. Els morts són
el conductor i el segon
ocupant de la moto, un
noi de 18 anys i una noia
de 15. El conductor de la
furgoneta, que va enva-
dir el carril contrari, va
sortir il·lès però fou
detingut com a pre-
sumpte autor de dos
homicidis per imprudèn-
cia en donar positiu per
consum de cocaïna.

3 MORTS I UN DETINGUT

El temporal d’aquests
darrers dies ha provocat
danys importants a les
platges i la zona costane-
ra del terme municipal de
Deltebre i ha accentuat,
de manera evident, la
regressió que sofreix el
delta de l’Ebre. En aquest
sentit, especialment preo-
cupant és la situació
actual de la Platja de la
Marquesa, de la Bassa de
l’Arena i de la platja de
Riumar.
Davant d’aquesta situa-
ció, l’Ajuntament de
Deltebre ha decidit actuar
d’emergència durant
aquestes últimes hores a
la zona d’accés al Fangar
mitjançant un decret de
mesures urgents. Així,
s’ha iniciat la reconstruc-
ció de l’escullera preexis-
tent que, al trencar-se
definitivament, va fer que
entrés el mar a tota la

zona d’acce ́s al Fangar
inundant camins, arros-
sars i altres propietats. A
banda, els serveis jurídics i
tècnics també estant
redactant un informe de
danys per avaluar els des-
perfectes ocasionats a la
costa i sol·licitar l’ajuda
necessa ̀ria a les adminis-
tracions corresponents.
L’alcalde de Deltebre,
Lluís Soler, ha insistit amb
que ̀ “estem davant d’una
problema ̀tica que necessi-
ta accions i respostes
urgents per part de les
diferents administracions
competents ja que el
delta de l’Ebre no pot
esperar me ́s ni per la con-
tenció de la costa ni per
l’accés a la bocana del riu.
Deltebre ha de rebre el
mateix tracte que la resta
de poblacions de
Catalunya i de l’estat
espanyol quan hi ha una

urgència d’aquest tipus
ate ̀s que fins ara, i vist el
tracte perjudicial a nivell
històric, sembla que no
existim””. Soler ha deta-
llat que “mentrestant

aquestes accions no es
produeixin, des de
l’Ajuntament de Deltebre
no ens quedarem impassi-
bles davant d’aquesta
situació i actuarem, com

estem fent ara, per evitar
que aquestes imatges tan
desoladores es segueixin
repetint cada vegada que
hi ha un fort temporal”.

Un dels dos quarts premis
de la rifa de Nadal, el
59.444, ha estat molt repar-
tit arreu de l’Estat i ha caigut
parcialment a Catalunya,
concretament a Manlleu.
Una sèrie a Sort, dos dècims
a Barcelona, un a Roses i un
altre a Batea. Ha estat el
premi més matiner.
El segon premi, el 04.536, deixa una sèrie a Barcelona i Salou i esquit-
xa dècims a 18 municipis catalans més, entre ells Deltebre.

El 59.444, un quart premi que cau
parcialment a Batea

Deltebre també ‘pessiga’

Accidents a 
El Perelló i ahir a

Amposta

Sobre l'últim tram de la vall de l'Ebre

La platja de la Marquesa, la més afectada pel temporal, va ser l’escenari per parlar-ne de la situació. 
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EN UN MINUT

*TORTOSA:l’Ajuntament
ha lliurat el XIV Premi de
Pintura Francesc Gimeno a
Ariadna Mangrané (la
Ràpita, 1986), per l'obra
Mineràlia. El lliurament
s'ha fet aquest dissabte en
el marc de la inauguració
de l'exposició de les cator-
ze obres seleccionades pel
jurat a la Sala Antoni
Garcia del Museu.

*TORTOSA: l’alcalde,
Ferran Bel, va recepcionar
dissabte passat el bust del
pintor Francesc Gimeno
que ha fet l'artista Josman
(José Manuel Mestre Vilà),
formalitzant la donació
que l'autor de l'obra ha fet
al Museu.

*EL PDECAT demana la
compareixença de la
ministra d'Agricultura per
la descontaminació de Flix
El diputat al Congrés i
alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, demana també expli-
cacions al director general
d'Acuamed i recorda que
fa un mes la seva formació
va preguntar al govern
espanyol quina era la
situació actual de les obres
i el percentatge d'obra
certificada.

*PSC: el tortosí Manel de
la Vega fou l’únic candidat
presentat a les eleccions
primàries a primer secreta-
ri de la Federació del PSC
de les Terres de l’Ebre que
va reunir els avals necessa-
ris per presentar la seva
candidatura. El Congrés de
Federació es durà a terme
el proper 21 de gener a
Tivenys. Allí s’escollirà la
nova executiva.

* SANT JAUME: Aquest
cap de Setmana es va
inaugurar el teatre audito-
ri, una instal·lació deman-
dada feia anys pels ciuta-
dans. L'equipament està
situat als baixos de
l'Ajuntament i compta
amb un aforament de
quasi 300 persones. 

*INTERIOR signa convenis
amb cinc ajuntaments
(Lleida, Amposta, la
Ràpita, Sant Joan de
Vilatorrada i Vic) per cedir
emissores de la xarxa d'e-
mergències RESCAT als
seus voluntaris municipals
de protecció civil.

*DELTEBRE: es van lliurar
els XXII Premis Literaris
Terra de Fang (més info al
web, mesebre.cat).

Més notícies

L’Ajuntament d’Alcanar manifesta
el seu condol per la pèrdua aquest
dimecres de Xavier Ulldemolins
Reverter (1947-2016), alcalde del
municipi entre 1979-1983 en
representació d’Unitat Canareva
Independent i entre 1983-1987 i
1991-1999 del PSC.  L’alcalde, els
regidors i regidores, i els treballa-
dors i treballadores municipals volen expressar el seu
afecte i suport a la família Ulldemolins i Gómez. “El
seu llegat és molt present en la vida del nostre muni-
cipi”. Dimecres es va fer un Ple Extraordinari de
Condol a l’Ajuntament d’Alcanar.

Mor l’exalcalde d’Alcanar,
Xavier Ulldemolins

Fou el primer alcalde canareu en democràcia

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
ha activat la depuradora d’Alfara de
Carles. Aquesta planta, amb capacitat
per tractar 115 m3/dia per a una
població equivalent de 383 habitants,
ha suposat una inversió de 680.000
euros. La depuradora és de tracta-
ment biològic amb procés de nitrifica-
ció amb fangs actius per aeració per-
llongada i retornarà les aigües saneja-
des al barranc del Llop.
El funcionament de la instal·lació farà
possible sanejar les aigües residuals
generades pel municipi i contribuirà a
la millora qualitativa del riu Ebre.

La depuradora d’Alfara, activada
Pressupost de 680.000 Euros

"La Jueva", el personatge creat per Pili Cugat com a
producte turístic per explicar la importància de la cul-
tura dels jueus a casa nostra, protagonitza el proper
divendres 30 de desembre (19 hores) "La festa de les
llums. Recordant Hannukah", un espectacle teatral
amb música que evoca un fet històric clau en la
memòria dels jueus. L'activitat, que es fa per segon
any consecutiu, es desenvoluparà pel call jueu de
Tortosa, espai on "La Jueva" apareix periòdicament
per recordar el llegat d'una comunitat que ha sobre-
viscut en l'imaginari col·lectiu i en l'urbanisme del
moltes ciutats com Tortosa cinc-cents anys després
de la seva expulsió.

‘La Jueva’ torna a escena
El divendres 30, al call jueu

Després de la Catedral i el palau episcopal, les muralles del castell de la Suda s'afegei-
xen a la nova imatge de Tortosa a la nit, gràcies a l'enllumenat que ha instal·lat
l'Ajuntament en tot el perímetre de la fortificació. Des d'aquest passat cap de setmana,
21 projectors il·luminen el conjunt patrimonial que acull el Parador de turisme i que con-
tribueixen a millorar la imatge nocturna de la façana fluvial de la ciutat. Els llums, de tec-
nologia led i de 3.150 vats de potència substitueixen els anteriors, que tenien un major
consum energètic i havien deixat de funcionar fa temps en haver estat objecte d'actes
vandàlics. L'actuació, que ha dut a terme l'Ajuntament de Tortosa, s'ha fet amb fons
propis i ha tingut un cost aproximat de 35.000 euros.

El regidor de Festes de l'Ajuntament de Tortosa,
Domingo Tomàs, acompanyat pel regidor de Turisme,
Josep Felip Monclús, la directora de l'Escola Municipal
de Teatre, Marga Julià, i per la coordinadora de l'àrea
de Festes, Cristina Gilabert, ha presentat el cartell de la
Cavalcada de Reis 2017 de Tortosa. La Cavalcada
anirà, aquesta vegada, contextualitzada en el món dels
dibuixos animats, amb presència de molts dels més
populars personatges de la factoria Disney. La progra-
mació de la Cavalcada arrencarà, com és habitual, a les
17.30 hores del dijous 5 de gener des del barri de
Ferreries després de l'arribada dels tres Reis Mags i el
seu sèquit, i acabarà al Parc Municipal amb el ja tradi-
cional lliurament de regals als nens i nenes convocats.

Tortosa completa la il·luminació de
les muralles del castell de la Suda

En tot el perímetre de la fortificació

Cavalcada de Reis 2017:
«Els dibuixos animats»

A Tortosa

El Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Institut Català de
la Salut han signat un conveni de col·laboració per
implementar l’aplicació informàtica Salut+Social crea-
da per la Unitat de Sistemes d’Informació de l’ICS.
L’eina respon a una necessitat d’atenció sanitària i
social centrada en les persones, per abordar coordi-
nadament l’atenció dels pacients crònics complexos.
Aprofitant les noves tecnologies s’ha creat un sistema
d’atenció innovador i accessible amb una visió inter-
departamental que permet implantar una comunica-
ció àgil, fluida i amb garanties entre els serveis de
salut i els serveis socials. Actualment, s’està enllestint
el conveni amb el Consell Comarcal del Montsià, per
poder cobrir tot el territori.

Aplicació informàtica
Salut+Social

Acord entre l’ICS i el Consell Comarcal del Baix Ebre

El regidor de festes, Domingo Tomàs, en la presentació del cartell.
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*AMPOSTA: l'Ajuntament
presenta el Pla director
de la xarxa pluvial.
Preveu actuacions com
un col·lector al polígon
industrial de Tosses, una
xarxa de drenatge amb
tres col·lectors ubicats al
carrer Tarragona o dos
dipòsits de laminació-
infiltració.
D’altra banda,
l'Ajuntament de la capi-
tal del Montsià contrac-
tarà 14 persones dins de
plans d'ocupació. Són
del programa Treball i
Formació del Servei
Públic d'Ocupació de
Catalunya i començaran
a treballar abans d'aca-
bar l'any. Les ofertes
estaven obertes fins ahir
dijous, i el procés de
selecció es farà avui
divendres 23 de desem-
bre.

*L’AMPOSTÍ JACINTO
ROMANÍ, premiat
aquest dimecres  amb la
Medalla al Treball
Francesc Macià que
atorga la Conselleria de
Treball de la Generalitat
de Catalunya.

Més notícies

L'Ajuntament d'Amposta
disposarà d'un pressupost de
21,28 milions d'euros aquest
pròxim 2017, un 8,62% més
respecte l'any anterior.
Aquest increment -1,7 mi-
lions més- es basa, en bona
mesura, en l'increment dels
ingressos previstos per la re-
valorització cadastral impul-
sada per l'Estat i que s'aca-
baran traslladant a l'IBI.
Segons l’ACN, el govern mu-
nicipal d'ERC, que no descar-
ta aplicar rebaixes de l'im-
post un cop conegui l'abast
real de la recaptació per
aquest concepte, ha destacat
el caràcter "transversal" i
"equilibrat" de la proposta, que serà aprovada al ple del pròxim dia 28. L'alcalde, Adam
Tomàs, ha explicat que els comptes prioritzen les necessitats socials al mateix temps que
la modernització de la ciutat i la dinamització econòmica per crear ocupació. D'entra-
da, el govern municipal ha previst un capítol d'inversions d'uns 1,25 milions d'euros. La
primera fase de les obres de rehabilitació del mercat, l'adquisició del local d'entitats o
la reparació de la coberta del pavelló d'esports seran els principals projectes. Tomàs, que
compta amb una folgada majoria absoluta per aprovar sense problemes el comptes, ha
precisat que ha negociat la inclusió en el projecte de diverses propostes dels grups de
l'oposició més enllà de quin sigui el sentit del seu vot. Per la seua part, el PSC Ampos-
ta va informar ahir dijous de les propostes que presentarà el grup per als pressupostos.
Entre aquestes, “defensem una rebaixa mínima del 10% de l’IBI i també ajudar econò-
micament als nous emprenedors-autònoms”. 

El moviment veïnal que recla-
ma la gratuïtat de l'autopista
AP-7 se centrarà a partir d'ara
en aconseguir la gratuïtat d'a-
questa autopista, tot assegu-
rant que "on no hi hagi una via
ràpida gratuïta alternativa, que
sigue l'AP-7 la gratuïta. Que li
llevéssim la P i sigui l'A-7 gra-
tuïta". Segons l’ebredigital.cat,
des del moviment han valorat
positivament les declaracions
del ministre de Foment, Iñigo
de la Serna, que va confirmar
que no renovaran la concessió
del tram de l'AP-7 entre Tarragona i Alacant. Tot i
aquest anunci, el portaveu del moviment veïnal, Llorenç
Navarro, assegura que l'objectiu és aconseguir la gratuï-
tat. Navarro reclama més implicació de la classe política
"que es deixin de romanços i que pare la construcció de
les rotondes immediatament. Que pressionen més per-
què si paguem 5.000 milions per rescatar unes autopis-
tes i salvar les constructores i els bancs, que ho paguen
per salvar les vides dels nostres veïns". "Nosaltres
demanem que s'aposte per la construcció de ponts, que
d'inversions al nostre territori no arriben. Són segurs i no
col.lapsarien la circulació de l’N-340 que la volen des-
trossar", va afegir. Coincidint amb les festes, suspenen
els talls. Tornaran el dissabte 7, a les 15 h. El Moviment
Veïnal reclama l’aturada de les rotondes però, en canvi,
hi ha alcaldes que les volen com el de Camarles, Ramon
Brull, qui creu que, amb una rotonda, milloraria el com-
plicat accés al nucli urbà des de la nacional.

El pressupost de l'Ajuntament
d'Amposta creix 1,7 MEUR

«Als accesos a les
poblacions, 

demanem ponts»

«Gràcies als ingressos de la revisió cadastral»

Llorenç Navarro reclama més implicació política

Llorenç Navarro.

L’alcalde, Adam Tomàs (a la dreta) i el regidor d’Hisenda, Tomàs
Bertomeu, en la presentació dels Pressupostos. Imatge: ACN
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«Exigim la represa immediata dels
treballs de descontaminació de Flix»

Xavier Pallarès presideix el darrer Consell de Direcció de 2016

L’Ajuntament de la Ràpita
aprova, en el ple d’aquest
dijous, els pressupostos
per a l’any 2017. L’import
total, tan de despeses
com d’ingressos, ascen-
deix a la quantitat de
11.150.000 euros, similar
a la de l’any passat. Es
tracta d’uns pressupostos
en els que per primera
vegada a la Ràpita, l’equip
de govern introdueix un
mecanisme de participa-
ció ciutadana com són els
pressupostos participatius,
de manera que serà la ciu-
tadania la que escollirà a
què es destina pràctica-
ment la meitat de la inversió prevista per a l’any vinent.
Així, el veïnat decidirà, entre un ventall d’actuacions que es concretaran propera-
ment, en què vol invertir 100.000 euros del total de 224.000 de què consta el capí-
tol d’inversions per al 2017. És una acció més que s’emmarca en la política de
democràcia participativa que l’equip de govern vol imprimir a la seua tasca al front
de l’Ajuntament. “En aquesta legislatura estem decidits a que la gent del nostre
municipi no només participi una vegada cada quatre anys en la gestió municipal sinó
que intentarem posar oportunitats per tal que s’impliqui cada vegada més en la ges-
tió de les coses publiques”, afirma el regidor d’Hisenda, Albert Salvadó. En conjunt
els pressupostos, en la línia de l’últim any, són de contenció que volen equilibrar la
despesa a partir d’un ajustament el més real possible dels ingressos i mantenint la
reducció de la pressió fiscal aplicada l’any passat.
A més, “permetran reduir encara més el ràtio d’endeutament de l’Ajuntament, per
situar-lo en un 18%, molt lluny dels 110% que permet la llei com a topall màxim”,
apunta Salvadó.

El president del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Daniel Andreu, ha lliu-
rat aquesta setmana,
en nom de la institució,
un ajut de 3.000 euros
a la Casa d'Acollida de
Tortosa, creada per
Càritas Interparroquial
fa 21 anys i gestionada
per la comunitat de
germanes de la com-
panyia de les Filles de la
Caritat de Sant Vicent
de Paül. 
Daniel Andreu, acom-
panyat per la consellera comarcal de Serveis Socials, Maria José Beltran i pel conse-
ller comarcal de Turisme, José Emilio Bertomeu, ha lliurat aquests diners al president
de la Fundació Casa d'Acollida de Tortosa, Luís Lamote de Grignon, i a la religiosa
Sor Teresa Andrés, responsable de la gestió de la casa (a la imatge). En aquests anys
de gestió, les germanes paüles han acollit prop de 19.000 transeünts, un miler dels
quals aquest 2016.

El delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, Xavier Pallarès, ha presidit aquest dimarts
el darrer Consell de Direcció d’aquest 2016, durant el qual han valorat la situació en
què es troben actualment les obres de descontaminació de Flix, després que els
experts de la Comissió de Seguiment creada entre l’Ajuntament i la Generalitat hagin
fet palès que els treballs no han acabat i que resten unes 150.000 tones de llots tòxics.
Amb tot, el delegat del Govern ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat a la
ciutadania “ja que la qualitat aigües avall del pantà és bona, tal com demostres les
analítiques del CAT però, evidentment, exigim la represa immediata de les obres de
descontaminació”. En aquest sentit, Xavier Pallarès ha exigit al Ministeri de Foment i
a la mateixa empresa gestora Acuamed que “donin explicacions fidedignes, que con-
cretin perquè han tret les dragues i maquinària del pantà si encara no estan finalitzats
els treballs i, sobretot, que inicien de nou les obres”. I ha recordat que tant
Ajuntament com el Govern català faran un seguiment exhaustiu de les obres i tenir
una certificació final de l’acabament d’aquestes.
En aquest Consell de Direcció també han destacat l’adaptació de diversos municipis
ebrencs a l’agrupament de secretaris per millorar la gestió administrativa. Així, els
pobles de la Pobla de Massaluca i Prat de Comte ja han presentat la convocatòria de
la plaça de secretari/a per als seus municipis, que destinaran un 60% de la feina a La
Pobla i un 40% a Prat. A més a més, en breu també sortiran a concurs per aquest
agrupament les places del conjunt Alfara de Carles – Paüls, que es repartirien en un
50%, i Benifallet – Arnes que seria també d’un 60 – 40% a la qual s’acullen diversos
ajuntaments de les Terres de l’Ebre. 

Participació ciutadana per decidir la
meitat de la inversió del 2017

El Consell Comarcal del Baix Ebre
aporta 3.000 euros a la Casa d’Acollida

De Tortosa

A la Ràpita

Les emprenedores Margarita Curto i Nguitouka Plüger Guiti han obtingut el Premi a
l'Emprenedoria 2016 amb el projecte Poni Club Natura, un espai d'oci dedicat al món
eqüestre dels ponis, ubicat a les instal·lacions d'Equitor de Jesús (Tortosa).
Aquest premi, concedit anualment pel Consell Comarcal del Baix Ebre, pretén fomen-
tar l’esperit emprenedor i innovador en el món de l'empresa, i potenciar les oportu-
nitats de negoci a la comarca . El president del Consell Comarcal, Daniel Andreu, ha
remarcat en l'acte de lliurament del premi que incentivar l'emprenedoria al Baix Ebre
és un dels objectius de la institució comarcal i que aquest premi és un pas més en
aquesta línia de treball. Per la seva part, el conseller comarcal de Promoció econòmi-
ca i president del jurat, Josep Felip Monclús, ha destacat el bon nivell de tots els tre-
balls presentats en aquesta desena edició.

Premi a l’Emprenedoria 2016
Del Baix Ebre

Xavier Pallarès, delegat de Govern a les Terres de l’Ebre.

Albert Salvadó, regidor d’Hisenda de la Ràpita. 
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Per Nadal, demanem seguretat viària

Les festes nadalenques es caracteritzen
per àpats copiosos i celebracions familiars
i amb amics en què sovint es beu alcohol.
El Nadal, però, no és un període d’excep-
ció pel “si beus no condueixis” i cal tenir-
ho ben present. En cas que no et puguis
moure en transport públic, una bona
opció és que un familiar o amic no begui i
s'encarregui de conduir per evitar riscos
innecessaris a la carretera, l’anomenat
conductor alternatiu.

I és que cal tenir en compte que gairebé la
meitat dels conductors morts l’any passat
en accident de trànsit, un 48,9%, havien
consumit o bé alcohol, o drogues o fàr-
macs, segons dades de l’Institut de
Medicina Legal de Catalunya. Els princi-
pals efectes del consum d’alcohol en la
conducció són l’augment del temps de
reacció, problemes de percepció, d’aten-
ció, control i coordinació, així com també
l’increment de la somnolència. A més, tot
i que se circuli amb una taxa d’alcoholè-
mia dins dels marges legals permesos, el
risc d’accident pot incrementar, atès que
l’única taxa segura és 0,0%.

Segur que aquests dies rebràs un munt de
missatges i trucades per desitjar-te bones
festes i un feliç any nou, i segur que et
faran molta il·lusió i voldràs llegir-los i con-
testar-los tots de seguida, però, per la
seguretat de tots no ho facis mentre estàs
conduint.

En aquest sentit, el Servei Català de Trànsit
vol posar especial atenció a recordar la
importància de mantenir l’atenció durant
la conducció i evitar distraccions, atès que
aquestes, especialment les relacionades

amb l’ús de telèfons mòbils, s’han conver-
tit en la principal causa en els accidents
amb víctimes a les carreteres de
Catalunya. I és que un de cada tres sinis-
tres mortals i el 28% dels accidents greus
d’enguany han estat provocats per aques-
tes desatencions. 

Així és que mentre condueixis aquestes
festes, i sempre, desconnecta el mòbil,
estigues alerta i posa tota la teva atenció a
la carretera, als senyals de trànsit, als altres
vehicles, als vianants, a respectar la veloci-
tat, a mantenir la distància de seguretat, a
posar els intermitents... i, sobretot, obli-
da’t d’enviar o llegir felicitacions amb el
mòbil durant la conducció. Tingues pre-
sent que conduir manipulant el mòbil té
els mateixos efectes que circular quadru-
plicant la taxa d’alcoholèmia. 

Els desplaçaments d’aquests dies festius
són principalment trajectes curts que es
fan per vies convencionals ja conegudes.
És per això que convé recordar que la con-
ducció sempre requereix concentració i
atenció per evitar tenir un accident. A
més, en aquestes carreteres d’un carril per
sentit cal anar amb compte amb els
avançaments per evitar topades frontals,
el tipus d’accident més mortífer. Encara
que arribis tard al dinar de Nadal, no corris
al volant, l’important és arribar. 

Un altre consell que cal tenir present és
que, per molt curt que sigui el trajecte, ja
sigui per carretera o dins de població, si
vas amb nens al cotxe, sempre han d’anar
cordats amb el sistema de retenció ade-
quat als seients de darrere. Una frenada
sobtada per un imprevist pot tenir conse-
qüències greus per als infants si no van lli-
gats. La mateixa recomanació serveix per
al conductor i la resta d’ocupants del vehi-
cle: per curt que sigui el desplaçament, el
cinturó sempre et protegeix.    

En aquest període festiu, en el qual són típics els àpats familiars i les celebracions, el Servei
Català de Trànsit recorda la incompatibilitat de combinar alcohol i conducció

Un Nadal 
sense alcohol al volant 

Conduint + distracció = accident

En trajectes curts, alerta!

Amb mal temps, bona conducció

Què pots fer des de la prevenció? Posa el vehicle a punt amb una revisió, ja
que a l’hivern està sotmès a unes condicions meteorològiques més dures:

• Revisa l’estat mecànic general i comprova els frens.
• Comprova les escombretes i el funcionament de l'eixugaparabrises.
• Revisa l’enllumenat del vehicle.
• Comprova els nivells de líquid de fre i d’oli i de líquid anticongelant.
• Revisa l’estat dels pneumàtics per assegurar una bona adherència a la carretera i
evitar la relliscada.

El mal temps, com la pluja, la neu, el gel, la boira o el vent, tan típic en aquestes dates,
empitjora i dificulta les condicions per circular per les carreteres. Per això, des del Servei
Català de Trànsit et volem recordar que, si condueixes amb alguna d’aquestes inclemèn-
cies, cal que tinguis presents dues regles bàsiques: d’una banda, la prevenció, per evitar
qualsevol incidència previsible, i, de l’altra, la prudència, per poder reaccionar i actuar de
forma segura davant de qualsevol fenomen meteorològic.

Els 12 propòsits viaris per al 2017

1. ZERO DISTRACCIONS ->Mentre conduïm, estarem concentrats en la
carretera, no utilitzarem el mòbil ni manipularem el GPS ni l’aparell de ràdio
o reproductor de música.

2. NO AL PITJOR VIATGE -> L’alcohol i les drogues són totalment incom-
patibles amb la conducció segura perquè alteren les nostres facultats psicolò-
giques i físiques.

3. PROTEGITS AMB El CINTURÓ DE SEGURETAT -> Quan pugem al
cotxe ens cordarem el cinturó de seguretat, també en els seients posteriors,
encara que fem un desplaçament curt.

4. ELS INFANTS, SEMPRE CORDATS -> Si viatgem amb infants, els cor-
darem sempre amb els sistemes de seguretat adequats en tots els trajectes. Si
tenen una estatura inferior o igual a 1,35 metres, hauran d’anar als seients
del darrere.

5. EN MOTO, UNA PROTECCIÓ A CADA PART DEL COS -> En moto,
a banda de portar sempre casc, anirem ben equipats per evitar lesions amb el
paviment si patim un accident.

6. EN BICI I PER CARRETERA, SEMPRE CASC -> Si ens desplacem en
bicicleta per carretera, no oblidarem posar-nos sempre el casc.

7. SENSE PRESSES -> Per una conducció més segura i sostenible, respec-
tarem els límits de velocitat. 

8. AMB MAL TEMPS, MÉS PRUDÈNCIA -> Si conduïm amb pluja, neu,
boira o vent, extremarem les precaucions perquè hi ha més risc de patir acci-
dents.

9. COMPTE AMB LA RUTINA -> En els trajectes diaris i rutinaris per vies
conegudes que ens resulten monòtones, no abaixarem la guàrdia. Hi mantin-
drem la màxima atenció. 

10. ALERTA AMB ELS AVANÇAMENTS -> En vies d’un carril per sentit
abans de realitzar un avançament, ens assegurarem que hi ha les condicions
òptimes per dur-lo a terme i en cas de dubte no avançarem per evitar xocs
frontals

11. ATENCIÓ ALS FÀRMACS -> Si prenem medicaments, ens informa-
rem si els efectes secundaris afecten la conducció. N’hi ha molts que causen
somnolència i que poden reduir la nostra capacitat per conduir.

12. EL VEHICLE, A PUNT -> Mantindrem en un estat adequat el nostre
vehicle i no n’ajornarem les revisions. Així evitarem avaries i accidents.

El conseller d’Interior, Jordi Jané, acompanyat de la directora de l’SCT, Eugenia Doménech, i del
comissari cap de la Comissaria general de Mobilitat de Mossos d’Esquadra, Miquel Esquius, en roda
de premsa.
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* BATEA: La jutgessa
avala que es clausurés el
centre de rehabilitació de
Batea l'any 2013 per
llicències inadequades.
La magistrada desestima
el contenciós administra-
tiu que va presentar l'ad-
judicatària del servei
Fundació Privada Terra
Alta Segle XXI.

*RIBA-ROJA: Zona
Líquida acull una xerrada
per impulsar el retorn i la
inserció laboral de joves
professionals al territori,
avui divendres (19h):
"Tornar al poble.
Quedar-se al poble, una
opció atractiva".

*GANDESA: el Concert
de Nadal de la Banda
Comarcal tindrà lloc el
dia 29, a les 19.30 h, a la
Societat Unió
Gandesana.

*LA DOP Oli Terra Alta
culminà la festa l'oli amb
una degustació per a res-
tauradors de tota la
demarcació.

Més notícies

5.502.605,01 euros. Aquest és el pressupost amb què comptarà
el pròxim any 2017 el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre. Una
xifra que suposa un increment de gairebé 3 punts respecte l’any
passat. Tot i així, segons explica el conseller d’Hisenda, Sixte
Melchor, es tracta d’un “pressupost continuista. L’augment és
per un major import en la facturació del servei de recollida de la
brossa, més despesa que ja està comptabilitzada també en els
ingressos i que va a càrrec dels municipis. Per tant, no afecta els
recursos disponibles per part del Consell, que són els mateixos
que l’any passat” La principal font d’ingressos del Consell són les
transferències d’altres administracions: un 78% del total, o sigui
4.297.035 euros. Quant a les despeses que preveu el Consell
per al pròxim any, gairebé la meitat del pressupost (un 46,6%)
es destina a l’àrea de Serveis a les Persones, per donar cobertu-
ra a les necessitats socials dels riberencs, especialment els més vulnerables.

El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre aprova un
pressupost de més de 5,5 MEUR per al 2017

‘Un increment de 3 punts respecte l’any passat’

A les acaballes de l'any, el col·lectiu d'avis i àvies de la Ribera d'Ebre
s'han reunit a l'assemblea general del Consell Consultiu de la gent
gran de la comarca. Una trobada a la qual han assistit els diferents
delegats de les associacions de jubilats i pensionistes dels pobles de
la comarca, i que ha servit per fer balanç de l'any 2016. Així mateix,
es van destacar altres accions i iniciatives dutes a terme al llarg de
l'any, com ara el treball per impulsar la millora de la salut de la gent
gran a trave ́s de diversos projectes, o per incrementar la presència de
notícies sobre aquest col·lectiu a revistes locals, ràdio i televisió.
La presidenta del Consell Comarcal, Gemma Carim, va assistir a l'as-
semblea, on va remarcar que la gent gran és "un col·lectiu molt
actiu". A la vegada, va qualificar de "privilegi" el fet de poder
"comptar amb ells i la seva saviesa acumulada per tirar endavant la
comarca". Finalment, els va animar a continuar endavant amb la
seva activitat.

Consell Consultiu de la gent gran
de la Ribera d’Ebre

Balanç del 2016

La ministra d'Agricultura i Medi
Ambient, Isabel García Tejerina,
ha reafirmat des del ple del
Senat, aquest dimarts, que les
obres de descontaminació del
pantà de Flix no han acabat.
Segons l’ACN, la ministra ha
assegurat que els treballs de
neteja a l'embassament s'aca-
baran "amb totes les garan-
ties", ja sigui amb una pròrroga
del contracte d'Acuamed –l'e-
xecució del qual acaba el proper
31 de desembre- o resolent
l'actual adjudicació, per fer-ne
una de nova. "En els dos casos,
-les obres- continuaran al llarg de 2017 amb l'adjudicatària actual o amb altres mit-
jans", ha explicat Garcia Tejerina. La ministra de Medi Ambient també ha desmentit
que es conegui la quantitat de fangs contaminats que queden per extreure i ha asse-
gurat que la xifra de 150.000 tones, revelada pel conseller de Territori i Sostenibilitat,
Josep Rull, "no té aval tècnic". La ministra Isabel García Tejerina, ha reiterat, en la ses-
sió de control al govern espanyol del Senat, a instància d'una pregunta del senador
republicà Miquel Aubà, que els treballs de neteja del pantà de Flix "es prolongaran fins
assegurar que la descontaminació està llesta". "Serà llavors quan, amb plenes garan-
ties per a les persones i el medi ambient, es donarà per acabada l'obra, una cosa que
fins ara no ha succeït mai", ha sentenciat la ministra. El Govern, com s’ha informat en
la plana 6, també ha exigit que finalitzi amb garanties i rapidesa la descontaminació
del pantà de Flix. Mentrestant, el Síndic investiga una possible "vulneració de drets
ambientals" a la localitat de la Ribera. 

«La descontaminació del pantà de
Flix continuarà el 2017»

Afirmació de la ministra de Medi Ambient a la pregunta d’Aubà

Esquerra Republicana ha presentat aquest dilluns el con-
tingut de la Proposició No de Llei (PNL) que ha registrat al
Congrés de Diputats per actualitzar els plans d’emergèn-
cia nuclear de la demarcació de Tarragona i dotar-los de
mitjans per a una implementació efectiva. El diputat Jordi
Salvador ha qualificat de ‘desfasats i obsolets’ aquests
plans i ha denunciat el ‘menyspreu dels seus responsables
cap als municipis afectats’. Segons el diputat, arran de
l’accident de Fukushima, ‘la urgència i necessitat d’actua-
litzar els plans s’ha fet més palesa’. Tenint present que no
tots els municipis propers a les centrals nuclears disposen
de cobertura de telefonia mòbil, Salvador ha afirmat que,
‘en aquests moments, pel que fa a infraestructures viàries,
de ferrocarril i de telefonia mòbil, no estem a l’alçada del
que hauria de ser per a una zona nuclear’. El senador
republicà, Miquel Aubà, i el diputat, Ferran Civit, també
han estat presents en la presentació de la PNL.

ERC demana actualitzar els
plans d’emergència nuclear 

“Perquè estan obsolets”

Miquel Aubà, senador republicà.

Gemma Carim, presidenta del
Consell Comarcal de la Ribera
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*TERRA ALTA: una cin-
cuantena de joves de la
Terra Alta assisteixen a
l’iFest, un esdeveniment
organitzat en el marc del
programa Catalunya
Emprèn, de la Generalitat.

*EL CERTAMEN INTERNA-
CIONAL DE BANDES DE
MÚSICA ‘VILA DE LA
SÉNIA’ ja ha escollit les sis
bandes que participaran en
l’edició del 2017 (els dies 8
i 9 d’abril). Provenen de les
províncies de Múrcia,
Alacant, València,
Saragossa i Pontevedra.

*AHIR DIJOUS, al Consell
Comarcal de la Terra Alta,
es van presentar als alcal-
des les novetats de la cam-
panya del pla NEUCAT per
coordinar una millor res-
posta dels cossos d’e-
mergències i dels ajunta-
ments davant una possible
nevada aquest hivern a la
comarca.

Més
notícies

El Ple del Senat ha aprovat pràcticament per unanimitat a instàncies del grup parla-
mentari d’Esquerra Republicana una moció en defensa dels citricultors europeus
arran de l’Acord econòmic dels estats de l’Africà del Sud i la Unió Europea. La moció
ha estat transaccionada amb la majoria de grups de la Cambra, i ha rebut el suport
de tots, excepte de Compromís que s’ha abstingut. 
El senador republicà Miquel Aubà ha recordat el perill que representa l’Acord perquè
amplia el període d'importació de cítrics procedents de Sud-àfrica sense aranzels fins
al 30 de novembre, i per tant promou l'arribada d'alts volums de cítrics sud-africans
durant mes i mig més que fins ara, tot coincidint amb el període de màxima produc-
ció dels citricultors d’aquí. Aubà s’ha mostrat ‘molt satisfet per la voluntat de tots els
grups polítics d’arribar a un acord per expressar la defensa als nostres citricultors’, a
la vegada que ha insistit en ‘reclamar que Europa defensi els nostres productors i
pagesos assegurant el seu futur’. 

El Senat aprova la proposta d’Esquerra de
defensar els productors de cítrics europeus

Davant l’Acord amb l’Àfrica del Sud

Sota el nom “Mar de
l’Ebre” s’ha presentat
aquest dimecres a la
Ràpita el nou Grup
d’Acció Local de pesca
que amb seu, a la llotja
de la Confraria de Sant
Carles de la Rap̀ita, ha
estat seleccionat per la
Direcció General de
Pesca per a gestionar els
ajuts europeus en aquest
àmbit entre el 2017 i el
2023. Aquest encàrrec
s’ha fet a l’Associació
Grup d’Acció Local de les
Terres de l’Ebre, consti-
tuïda al juliol passat i que
està formada per les Confraries de Pescadors del Baix Ebre i Montsià, els ajuntaments cos-
taners i el sector empresarial i social d’aquestes dues comarques. Durant la roda de prem-
sa, el president del grup Eusebio Rosales, ha manifestat l’oportunitat que suposa per al
territori aquesta elecció, i ha emplaçat a tots els actors implicats a treballar units per apro-
fitar al màxim aquests recursos. Per la seva part, el vicepresident del grup i alcalde de
l’Ametlla de Mar Jordi Gaseni, ha explicat de forma detallada els passos que ha fet l’as-
sociació per ser elegida Grup d’Acció Local i ha posat de relleu el paper que jugaran els
ajuntaments costaners al Grup. A la junta directiva, també estan representats els ajunta-
ments de la Ràpita i Alcanar, les confraries de Deltebre, l’Ampolla i l’Ametlla i dos empre-
ses vinculades al sector nàutic i marítim, una de Sant Carles de la Ràpita i l’altra l’Ametlla
de Mar. La gerència del Grup es va encarregar al deltebrenc Joan Alginet.

El nou Grup d’Acció Local Terres
de l’Ebre gestionarà 3,6 ME

Per al sector pesquer i aqüícola

Quatre mitjans de comunicació d'Armènia i Rússia van
visitar dissabte, 17 de desembre, l'Ampolla per degustar
l'ostra del Delta de l'Ebre i recollir material gràfic i infor-
mació per donar-la a conèixer a la seva audiència.
Durant la seva estada a l'Ampolla, els comunicadors del
canal televisiu Armnews d'Armènia, de la televisió russa
Canal Piatnitsa, i de les revistes russes Kommersant-
Avtopilot i Voyage-Magazine van poder provar aquest
marisc de la Badia del Fangar cru en un dels restaurants
del municipi. El viatge de premsa, que ha comptat amb
el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de
Tarragona, delegació Terres de l'Ebre, i la col·laboració
de l'Ajuntament de l'Ampolla i el Patronat de Turisme de
l'Ampolla, està promogut pel Centre de Promoció
Turística de Catalunya (CPT) a Rússia.

Periodistes d'Armènia i
Rússia visiten l'Ampolla

Per degustar l'ostra del Delta de l'Ebre

L’Ajuntament de Roquetes ha aprovat per majoria absoluta, un pressupost per al 2017
de 6.177.583,55 euros, amb els vots a favor de l'equip de govern format per ERC i
CiU, i també el vot favorable de PxC, els vots d'abstenció del PSC, PP i EiPR i cap vot
en contra. El 2017 tindra ̀ un lleuger repunt en el capítol d'inversions que esta ̀ dotat en
482.842,46 €, el que representa un 7,82% del total del pressupost, enfront del 4,30%
del pressupost anterior. De les inversions que l’equip de govern té previst per a l'any
que ve, destaquen: la provisió de fons per al pagament dels terrenys on s'esta ̀ cons-
truint el CAP; la senyalització turística cultural i d'espais naturals; les obres de remode-
lació de la plaça de la Raval de Cristo; la millora de la vigilaǹcia en illes de contenidor;
la reforma de la Casa Consistorial i del sistema de climatitzacio; la reforma del casal de
l'Hort de Cruells i la construcció d'un rocòdrom en un espai públic que suposarà un nou
equipament per a la joventut. A meś tambe ́ es continuara ̀ la millora de carrers, camins
i diferents equipaments municipals, tot i no disposar, tampoc per al 2017, del
finançament del Govern de la Generalitat a traveś del PUOSC. Les Taxes i preus
públics, s'han tornat a congelar per al 2017.

El pressupost de Roquetes per a l'any 2017 
és de 6.177.583,55 euros

S’aprova sense cap vot en contra dels grups de l’oposició

Presentació del nou Grup d’Acció Local ebrenc.
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L'europeïtzació horària a CatalunyaREFORMA 
HORÀRIA

El 2017 arriba La reforma horà-
ria que preveu modificar les
jornades laborals i de lleure de
Catalunya tal com vam infor-
mar en l'editorial del 30 de
setembre 2016.
L'europeïtzació horària a
Catalunya ens permetrà dormir
més i guanyar en qualitat de
vida segons indiquen els actors
implicats, ja que es buscarà un
equilibri entre els temps de tre-
ball i la resta de les necessitats
vitals. Un cop aprovada la llei
començarà el moment de tran-
sició cap a aquests nous horaris
que haurien d'estar totalment
en marxa el setembre del 2018.
Aquesta setmana: Sr. Francesc
Minguell, Gerent de la Cambra
de Comerç de Tortosa

Més Ebre: El que es busca amb
la reforma horària és alliberar
temps reduint i avançant la
pausa del migdia per encongir
la jornada laboral i guanyar
qualitat de vida?
Francesc Minguell: Fa més de
tres anys que es treballa per la
nova reforma amb l'objectiu
d'apropar-nos al model dels
nostres socis europeus, amb
benefici de la nostra salut, satis-
facció personal i, per lo tant,
una millor conciliació familiar i
laboral, dins de les nostres pos-
sibilitats; i tenint en compte que
som un país mediterrani amb
unes costums molt arrelades

ME: Això suposaria el replante-
jament de l'organització horària

en tots els àmbits de la societat
i de l'economia de Catalunya
per racionalitzar, de manera
progressiva, els horaris quoti-
dians. Que en pensa?
FM: Fa més de tres anys que es
treballa per la nova reforma
amb l'objectiu d'apropar-nos al
model dels nostres socis euro-
peus, amb benefici de la nostra
salut, satisfacció personal i, per
lo tant, una millor conciliació
familiar i laboral, dins de les
nostres possibilitats; i tenint en
compte que som un país medi-
terrani amb unes costums molt
arrelades.

ME: Això suposaria el replante-

jament de l'organització horària
en tots els àmbits de la societat
i de l'economia de Catalunya
per racionalitzar, de manera
progressiva, els horaris quoti-
dians. Que en pensa?
FM: Gradualment es pot flexibi-
litzar i compactar horaris, sobre-
tot al migdia. Seria necessari un
gran pacte socioeconòmic del
país amb tots els agents i àmbits
implicats, començant pel com-
promís de les diferents adminis-
tracions, ja que jeràrquicament
són les que tenen més pes i
influència.

ME: Pel que fa als infants sem-
bla que amb aquesta reforma

no haurien d'invertir tant temps
en múltiples activitats extraes-
colars per estar d'alguna mane-
ra «atesos» degut a les jorna-
des laborals dels pares, ja que
tantes hores d'activitats els
produeix un cansament que
podria estar a l'origen del fracàs
escolar. A més, el prime time
televisiu s'avançaria a les 20 h
(actualment és a les 22 h), però
s'hauran de canviar els horaris
comercials, entre altres. Com
ho veu?
FM: Estem parlant de grups d'e-
dats molt sensibles que algun
dia seran el futur d'aquesta
societat que vivim. És important
descansar i dormir com a mínim
8 hores, les activitats extraesco-
lars haurien d'acabar a les 19
hores (com a molt tard); guan-
yaríem en concentració, satis-
facció i temps per dedicar a l'e-
ducació dins de la família.

ME: Segons els seus impulsors,
la llei beneficiarà especialment
als nens, als treballadors i les
dones...
FM: Una reforma ben feta,
valorant i tenint en compte tots
els factors, beneficia a tots els
col·lectius. L'augment en la pro-
ductivitat ve provocat per la
professionalitat però també és
important el grau de satisfacció

de les persones al seu lloc de
treball, i si afegim que com a
conseqüència també disminuiria
l'absentisme que actualment és
el "Cavall de Batalla" a l'empre-
sa, el resultat és satisfactori per
a totes les parts.

ME: Algunes empreses ja han
començat a fer proves pilot per-
què els seus treballadors no
pleguin tan tard, i sembla que
les millores són evidents.
Podem generalitzar entre
empreses multinacionals, la
petita o mitjana empresa o
l'empresa familiar?
FM: És normal que en un princi-
pi el sector més afectat sigui el
terciari, el que compren serveis i
comerç. És una qüestió de canvi
d'hàbits de la població gens fàcil
de gestionar, de moment estem
acostumats a treballar moltes
hores per ser competitius i
donar millor servei i on influei-
xen també aspectes culturals.
En canvi la mitjana i gran
empresa, així com les multina-
cionals ja fa temps que han anat
adaptant horaris per fer més
fàcil la conciliació, tenen una
política de flexibilització d'hora-
ris normalitzada i les empreses
de més dimensió, tenen inclús
una llar d'infants implantada per
als fills dels empleats.

ACTUALITAT

Sr. Francesc Minguell, Gerent de la Cambra de Comerç de Tortosa

AQUESTA SETMANA 

Es nEcEssita profEssor
de Certificat de professionalitat

d'Atenció sociosanitària a persones
depenents en institucions

Imprescindible tenir els següents requisistos:
- Ser Diplomat o llicenciat 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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L’opinió de Joaquin celma. 

L'any que ve farà set anys que escric cada setmana de futbol.
Avui, darrera del 2016, els vull parlar de la vida. A la jornada 4,
vaig batre rècord Guiness. Vaig fer la meva columna i els altres
articles des de l'Hospital on vaig estar ingressat 5 dies. Coincidia
amb l'afer del Jesús i Maria. Des del passadís de l’Hospital par-
lava amb Teixidó. També amb David Torres, cobrint la informa-
ció. L'ensurt va començar una nit amb mal de pit. Vaig tenir fa
quinze anys un infart. 3 anys després, vaig córrer 1 marató. Jo
no volia anar a l'Hospital, sóc enemic de les agulles. Dues ami-
gues mèdiques, em van forçar a que em fessin un electro.
Posteriorment, tot va ser un poema: ambulància, urgències,
proves i més proves...dies de preocupació. Però, al final de tot,
van trobar el cor perfecte. En la meva rutina diaria del running
intento córrer una mica. Una altra vegada va sortir el dolor al
pit. ¿Saben que era? Una costella sobre una altra. La família i el
metge em deien: “no pots córrer. Només caminar”. Vaig curar
la lesió amb l’osteòpata i ara corro el doble que fa 4 mesos.
M’he aprimat sis quilos i, amb tot, m’ha pujat l'autoestima. I
ara, estic preparant la San Silvestre on participen 40.000 corre-
dors. En quedar entre els 25.000, ja signo ara. De tant en tant
en la vida és bo tenir un bon ensurt per saber on som i per on
caminem. L'ensurt va ser un regal per valorar el que tinc al meu
voltant: amor, família, salut...no vull res més. Ni iots, ni man-
sions, ni amants (la meva dona no me l’acabo). Amb el senzill,
sóc feliç: corrent tots els dies al Retiro, escrivint cada setmana a
Més Ebre, cuinant (un dels meus hobbis), buscant al meu fill
petit, Quim, a l'escola, amb els assajos en el grup de Teatre cada
setmana (sóc un semi-actor des de fa 4 anys), veient una bona
pel·lícula, donant molts petons a la meva dona...el més simple.
Acaba l'any els explico aquesta anècdota de la vida. Aprofitin
vostès cada cop que tinguin en el camí per veure que és un
regal. Per valorar moltes altres coses. Bones festes a tots els
meus amics, enemics, futbolistes, directius, entrenadors, aficio-
nats i una abraçada molt forta als que llegeixen cada setmana
la meva columna. No m'oblido de Michel, el meu amic de l'à-
nima en el futbol ebrenc. Gràcies Michel. A tots bona entrada
d'any i com diuen aquí: Salut i força al canut.

Els explico un secret

L’Ascó va empatar al camp
del Vilafranca, tercer classifi-
cat (1-1). Un gol de Guiu
avançada la represa va val-
dre un punt d’or per mante-
nir distàncies amb un rival
directe. L’Ascó, que fa 16
jornades que no perd, és
quart a cinc punts del Vila-
franca. 

Dimecres passat la UD Jesús i Maria va celebrar una assemblea ex-
traordinària de socis per parlar de l’actualitat del club i també del seu
futur. El president i part de la junta actual ja van informar temps en-
rera que deixarien el club en acabar la temporada. Per això, en aques-
ta línia, dimecres van comunicar que, per treballar amb antelació, ja
podria ser un bon moment ara “fer un pas al costat” perquè la gent
que vulgui treballar per al futur pugui fer-ho amb temps. Per aquest
motiu, es farà una junta gestora que estarà formada per membres de
la directiva actual que tenen intenció de seguir al club i els altres, que
ja no continuaran, donaran pas, d’aquesta forma, a un nou projecte. Un nou projecte que ani-
ria encaminat per treballar amb els joves dels planters, amb unes directrius més austeres però
més realistes per les possibilitats reals del club. Per tant, una nova etapa que ja s’inicia al Jesús
i Maria i que marca el final d’una altra, així com de la gent que la va fer possible. 

Ratxa de
l’Ascó: i ja en

van 16

El J. i Maria tindrà una junta gestora

ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE SOCIS, DIMECRES PASSATTERCERA DIVISIÓ

Membres de la directiva actual seguiran però altres deixen els càrrecs
Darrer número de l’any. I, tal com hem

explicat a la plana 3, setmana tràgica amb
accidents a l’N-340 amb tres víctimes mor-
tals. En l’accident d’ahir, a l’altura d’Ampos-
ta, dos joves van perdre la vida quan una
furgoneta va envadir el carril contrari. Dos
joves de 18 i 15 anys. Commoció. No tinc paraules. Estic com
tots, afectat. Ell era Manel Constantino, porter del Masden-
verge, al qual vaig veure dissabte en el partit contra l’Arnes.
Ella, Emma Garcia, de 15 anys, jugava amb el juvenil del Club
Handbol Amposta. Dues pèrdues irreparables. 
Enimg d’una profunda emoció, només puc lamentar

aquestes pèrdues i transmetre el màxim suport a les famílies,
els amics i les dues entitats a les que representaven. Poques
paraules serveixen. Ho sé. Tampoc en tinc. Una abraçada
molt sincera en uns moments tan durs.
Pel que respecta el Més Ebre, avui és el darrer número de

l’any. Tornarem el dia 13 de gener. 

Condolència per al 
CF Masdenverge 

i l’Handbol Amposta

Després de les declaracions del tècnic a Canal Terres de l’Ebre, dilluns passat

Aclariments de la UD Jesús i Maria a Teixidó
ACTUALITAT

Després de les declaracions d’Antoni Teixidó, dilluns, al pro-
grama Minut 91 de Canal Terres de l’Ebre, que dirigeix i pre-
senta Michel Viñas, la UD Jesús i Maria fa els següents aclari-
ments:
1) El tècnic va comptar per a aquesta temporada, quan en-

trenava el J. i Maria, amb un equip amb un dels majors pres-
supostos de Primera catalana i no va aconseguir guanyar cap
partit dels quatre disputats amb una imatge lamentable en
molts d'aquests partits (2 punts de 12), a més disposava d'un
cos tècnic que costava a l'entitat 1.600 € mensuals.
2) La lliga anterior, des que va agafar a l'equip a la primera

jornada de la segona volta es van fer menys punts (23) que a
la primera volta en un darrer mes de maig amb cinc derrotes consecutives i amb una imatge
penosa (quedant 11è classificat amb un dels majors pressupostos de la categoria).
3) Va ser Teixidó que va voler fer fora a jugadors que portaven anys a Jesús i Maria, con-

cretament tres i quatre anys, i que eren pilars bàsics a l'equip i a més jugadors de les Terres
de l'Ebre com ara Ivan González, Victor Pujol o José Mari Montfort.
4) Molts dels jugadors que es van trucar i que fins i tot havien estat en etapes anteriors

amb ell a altres clubs no van voler vindre perquè estava ell i inclús es va parlar a molts sub-
23 de les Terres de l'Ebre i no van voler vindre perquè estava ell (perquè realment no confia
amb els joves), cas com per exemple d’Aleix Llobet que està a l'Amposta o Nacho de la Ra-
pitenca.
5) Continua vexació als joves del filial i del futbol base que venien a entrenar amb el pri-

mer equip a la pretemporada que els feia canviar en un vestuari a part i els apartava contí-
nuament en moltes fases dels entrenaments, inclús amb insults als mateixos.
6) Imatge en molts de desplaçaments amb conductes impròpies d'un entrenador que ha

estat en categories superiors.

El Jesús Maria va sortir golejat de Sant-boi (6-1)

La Rapitenca millora a Sitges (1-1)
PRIMERA CATALANA

La Rapitenca va empatar al camp del Suburense (1-1) en un partit en què va millorar molt res-
pecte la jornada anterior “en tots els aspectes” i en el que mereixia un millor resultat. El Jesús i
Maria, per la seua part, va perdre per 6-1 al camp d’un dels primers classificats: el Santboià. 

MINUT 91
A CANAL

TERRES DE

L’EBRE

Al 2017, el

programa esportiu

serà en diumenge a

les 22.15 h. El dia

8 serà el primer

Des de la Delegació de
Terres de l'Ebre s'organit-
za un curs d'entrenador
de futbol  AVANÇAT
(antigament anomenat
2n nivell). El curs es realit-
zarà del 9 de gener al 28
de juny de 2017.
Els interessats poden
matricular-se i trobar més
informació a la pàgina
web www.formaciofcf.com.
La matricula ha de realit-
zar-se abans del 30 de
desembre.  Els cursos es
faran a la seu de la FCF a
Tortosa i entre els profes-
sors es troben Santi
Castillejo, entrenador del
FC Ascó, Rafel Navarro,
tècnic del Gandesa i Marc
Vilabrú, actualment al
futbol base del Nàstic,
entre altres.

L’ANOMENAT 2N NIVELL

Curs
d’entrenador

Antoni Teixidó.
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Victòria amb doble valor del R Bítem, al camp d'un Alcanar que va estar molt fràgil, sobre tot al primer
temps. Els locals van començar portant la iniciativa però una contra visitant va generar el 0-1. Emili va
guanyar l'esquena a Genís i va fer una gran assistència a Dani, al segon pal. La seua rematada va supo-
sar el 0-1. Moi, porter local, forçat, va relliscar i no va poder evitar el gol. Amb el 0-1, l'Alcanar va in-
tentar-ho però va fer-ho amb poc ritme i sense creació a la zona ampla. El seu joc directe era ben avor-
tat per un R. Bítem que en tenia prou amb estar ben col.locat al camp, jugant amb més intensitat. A la
represa, aviat, una altra contra visitant, ben portada per Emili, va acabar amb una jugada llarga resolta
per Albert Monforte, era el 0-2. A partir d'aquell instant, els de Bítem es van acomodar i no van saber
aprofitar les situacions de contraatac que van disposar. L'Alcanar, sense precisió i més amb el cor que
amb el cap, va tenir fins a quatre ocasions clares, però no va resoldre-les i no va poder entrar en situa-
ció. Els de Bítem, amb espais, van crear noves situacions clares de contraatac. En general, mal partit dels
locals i victòria merescuda d'un R.Bítem amb qui va debutar Moha (exjugador de la Cava). L’Alcanar s’a-
llunya de les dues primeres places i el R.Bítem segueix en la pugna, a tres punts de la segona. 

El R-Bítem s'imposa a un Alcanar molt feble (0-2)

MOHA (LA CAVA) VA DEBUTAR AMB ELS DE PARRA

Els de la part baixa desperten
El Tortosa és de nou líder. Però és poc convincent. Virgili va decidir davant d'un
Gandesa que no està en el seu millor moment: últimes 5 jornades, només una
victòria. Això si, va apretar de valent al líder, sobre tot al primer temps. 
Fa unes setmanes matisava el difícil que és aquesta categoria i la igualtat que
hi ha. Qualsevol rival encara que sigui de la part de baix pot complicar a qual-
sevol dels de dalt. Diumenge ho va fer a Salou contra el Valls. 
Els recent ascendits Vendrell i Cambrils ja estan adaptats a la categoria i cap
dels dos baixarà. El Cambrils va trencar la imbatilidad de l'Amposta. Algun dia
havia de ser. Súper Teixidó ha donat un altre aire a l'Ulldecona: confiança psi-
cològica, dos partits dues victòries i amb un gran Toni Ondazabal. A la Cava li
creixen els nans cada setmana. L’Hospitalet va ser el 7è equip que puntua al
seu camp. 6 baixes tenia la Cava: Eric, Ferran, Grau, Raimon, Ángel i Marc, més
les lesions de Lleberia i Àngel Sánchez durant el partit. Va acabar amb 4 juve-
nils. Segueix el rècord Guines del Camarles en camp contrari: 5 victòries, tres
empats i 7 jornades invicte, enfront d'un Batea que es complica i molt. Al gener
pot arribar el fitxatge estrella: Agus. Desperten els de baix: la Riera últimes 4
jornades una derrota; Roda, que va golejar, cinc jornades sense perdre i el
Catllar, que semblava sentenciat, s’està recuperant.

JOAQUIN CELMA

L’Ulldecona, amb Teixidó a la banqueta, va aconseguir la se-
gona victòria seguida. Tres punts molt valuosos contra un rival
directe a la zona baixa de la taula. Amb les dues victòries, els
ulldeconencs acaben l’any amb 18 punts i amb més confiança.
Toni Ondazabal, recuperat els darrers partits, va fer l’1-0.

L’Ulldecona, però, es va acomodar i donaria vida a la Riera que
a l’inici de la represa va capgirar el marcador amb l’1-2. El par-
tit es complicava però un gol de Roberto i un altre de Yassine,
en temps afegit, van suposar una victòria molt celebrada per
tot el que significava (3-2). Antoni Teixidó, tècnic de l’Ulldeco-
na, deia que “teníem el partit controlat però el gol de la Riera,
al minut 45, va afectar-nos. No vam estar del tot atents en l’as-
pecte defensiu i a la represa, la Riera va aprofitar-ho i va re-
muntar”. Teixidó afegia que “amb l’1-2, l’equip va reaccionar.
Em va agradar molt l’actitud i les ganes de superar l’adversitat
que teníem en aquell moment. Es va insistir i es va treballar per
remuntar. Vam empatar i quan semblava que l’empat seria de-
finitiu, la lluita va tenir premi amb el gol de Yassine. Satisfet per
la victòria perquè ens donarà confiança per millorar en el que
fa falta. També per l’actitud i la il.lusió que veig en els entrena-
ments, per part de tots”. 

L’Ulldecona remunta amb gol de
Yassine en temps afegit

TRES PUNTS D’OR, CONTRA LA RIERA (3-2)

La Cava va tornar a perdre a casa. Era el debut d’Isaac Fernan-
dez davant de l’afició i s’esperava una victòria per poder tenir es-
tabilitat i per poder trencar, a la vegada, la mala ratxa com a lo-
cals. Però un gol a darrera de l’Hospitalet va valdre el triomf per
als del Baix Camp que ara porten cinc jornades sense perdre.
Isaac Fernandez, tècnic de la Cava, deia que “partit complicat

davant d’un gran rival. Primera meitat igualada però nosaltres,
amb els minuts, no vam estar ben posats i ells, sense tenir oca-
sions clares, feien més sensació de perill. A la represa, el partit va
continuar igualat, sent de molta exigència física. Estava obert.
Vam treballar molt, tot i que ens va mancar tenir més profundi-
tat i poder crear més ocasions. En els darrers minuts és cert que
vam acusar el desgast i quan sembava que l’empat era el resul-
tat i, penso que era molt positiu, va arribar el gol de l’Hospita-
let”. Isaac afegia que “hem de seguir millorant. Estic fent com
una pretemporada i coneixent millor a l’equip, les virtuts i defec-
tes. No és excusa però no tenim sort amb les lesions però he de
destacar a tot l’equip i la seua actitud, amb gran aportació dels
joves que cal dir que es van buidar al camp”. Lleberia i Àngel es
van lesionar i foren substituits a la primera meitat, afegint-se a
les baixes que hi havia en la jornada. La Cava no pot impulsar-
se i segueix amb 17 punts, a quatre de la zona de descens. 

Pas enrera de la Cava, que perd
davant d’un Hospitalet en ratxa (0-1)

NOVA DERROTA A CASA

L’Amposta va perdre el primer partit de la temporada, a la jornada 15. I també va per-
dre el liderat. Va ser al camp del Cambrils Unió (1-0). Un gol a les acaballes del primer
temps, va valdre el triomf per a un Cambrils U. que porta 11 jornades sense perdre i que
ja és quart. Segons Albert Company, tècnic de l’Amposta, “a la primera meitat ens va
costar molt entrar en el partit. Tal com sabíem, el Cambrils és un equip molt competi-
tiuy, que juga amb molta intensitat i el cert és que a la primera meitat no vam poder
contrarestar-ho i no ens vam trobar còmodes”. Felipe, jugador important en l’Amposta
actual, es va lesionar als 15 minuts de joc. El Cambrils va marcar el gol en un moment
clau (45’): “va ser un cop dur perquè, tot i no estar del tot bé, faltava poc per al des-
cans i podíem recomposar-nos. Però el gol ens va fer mal”, deia Albert. El tècnic de
l’Amposta afegia que “a la segona meitat vam millorar, i vam estar més posats. Pensà-
vem que el Cambrils Unió acusaria el ritme i la intensitat en la que havia jugat al primer
temps, però no va ser així. Va seguir molt replegat i sense deixar espais. Nosaltres vam
intentar-ho i vam tenir un parell de possibilitats, però no vam poder empatar”. Fou la
primera derrota: “hem de seguir treballant igual. Sabíem que algun dia podia arribar i
no ens ha d’afectar per a seguir com fins ara”.

L’Amposta perd el primer partit
SEGONA CATALANA. AL CAMP DEL CAMBRILS UNIÓ (1-0)

El Perelló mereixia més en el derbi contra l’Aldeana (0-1). Però va acabar perdent. Segons Molinos, tècnic perellonenc, “va ser un partit molt disputat, contra una Alde-
ana molt forta en defensa. Nosaltres vam estar bé i vam tenir les ocasions més clares, sobre tot a la segona part. De l’1-0, amb rematada de Cuenca al pal, vam passar
al 0-1. No puc estar satisfet del resultat, però si seguim així estic segur que tirarem avant”. Bartolo Meca, de l’Aldeana, comentava que “fou un partit que afrontàvem
amb molt de respecte, per les circumstàncies nostres i perquè el Perelló té un gran equip i, a més, està necessitat. I pel que vaig veure, no entenc com pot estar en la
zona que es troba. Em va fer molt bona sensació. Nosaltres vam jugar amb molt d’ordre defensiu, treballant molt perquè el Perelló ens va apretar. Sabíem que havíem
de sofrir. I vam fer-ho. I, a darrera hora, en una acció d’estratègia, Marc Garcia va fer el 0-1. Tres punts molt importants, després de la derrota anterior”. Bartolo afegia
que “pel treball, no mereixiem perdre. No obstant, crec que el Perelló tampoc. Va tenir tres ocasions clares, amb el 0-0, amb un pal i dues pilotes que nosaltres vam
traure sota els pals. Per això, el resultat no va ser just però aquesta vegada va anar així”. L’Aldeana segueix segona, a tres punts del líder, la Sénia.

El Perelló
no mereixia
perdre amb
l’Aldeana 

El Camarles ha sumat, fora, 18 punts dels 24 que té. Va guan-
yar al camp d’un Batea que necessitava allunyar-se de la zona
des descens. Jordi Roca, tècnic local, deia que“nosaltres a la pri-
mera meitat, aviat, tenim un pal però després el partit és igualat,
davant d’un gran equip que té grans indivudalitats i que va jugar
ben posat. A nosaltres ens va costar i a poc del descans va arribar
el 0-1, de Cristian. A la segona part, el partit segueix igualat amb
algunes ocasions per a empatar. En vam tenir una de clara. Però no
va poder ser. Me quedo amb la bona actitud de l’equip”. Per la
seua part, Xavi Cid, del Camarles, comentava que “va ser un par-
tit molt complicat, molt físic, en un camp petit amb molt de pú-
blic. Ens va costar molt adaptar-nos i no vam fer-ho fins ben en-
trada la primera meitat, tenint alguna opció i fent Cristian el gol.
A la represa, també va ser complicat perquè no vam poder sortir
al contraatac i el Batea, amb els minuts, va pressionar amb un joc
directe i amb moltes accions a pilota aturada que feien que el
partit fos difícil de controlar. Però vam fer un gran treball i si bé
ells van tenir una ocasió molt clara, de Miguel, nosaltres, tot i que
vam sortir poc, en vam fer una de Carles. Victòria treballada en
un camp d’un bon equip que espero que se salvi”. El local Kiko,
arran d’un cop al cap, va estar ingressat en observació.

El Camarles, amb gol de Cristian,
torna a guanyar fora de casa

EL BATEA NO VA PODER REACCIONAR (0-1)

3A. CATALANA. ELS  PERELLONENCS VAN TENIR LES OCASIONS, PERÒ MARC GARCIA VA DECIDIR (0-1)

El Tortosa va tornar a guanyar, després de tres jornades. I va recuperar el liderat. La victòria fou
molt complicada, davant d'un gran Gandesa que sobre tot a la primera meitat va fer una gran imat-
ge (2-1). Els locals, conscients de la importància del partit, van sortir agressius. Bon inici que, no
obstant, acabaria al minut 10 quan el visitant Dilla tindria una gran ocasió. La seua rematada va
anar al travesser. A partir d'aquí, el Gandesa es va trobar còmode i el Tortosa, fins el descans, va
tornar a ser l'equip directe d'altres setmanes i va anar a remolc del rival. El gandesà Genís, amb una
gran jugada, va marcar el 0-1, que refermava la feina dels visitants, dominadors del duel en aquell
instant. El Gandesa, però, va perdonar diverses ocasions (amb una jugada de gol anul.lada) i el Tor-
tosa, arran de la seua proposta de joc directe, va recuperar efectivitat en els darrers instants del pri-
mer temps, amb un gol psicòlogic de Virgili. Gol important i que va afectar al Gandesa, que ja no
fou el mateix a la represa. El Tortosa, en canvi, va crèixer i va retrobar la identitat al segon temps.
Arnau i Mochi van disposar de dues grans ocasions i el ‘Killer’ Virgili, amb passivitat defensiva gan-
desana, va marcar el 2-1. Els locals van gaudir de nombroses situacions de contraatac que no van
saber aprofitar. El Gandesa va tenir una opció que Eudal, porter local, va evitar. I a darrera hora cre-
aria incertesa amb accions a pilota aturada. Però el Tortosa va estar més ferm i aplicat a la represa,
amb ofici, i va conservar la victòria. Triomf vital per esvair dubtes i per recuperar el liderat.

El Tortosa recupera el liderat
VA GUANYAR A UN GANDESA QUE VA PERDONAR AL PRIMER TEMPS I VA ACUSAR-HO
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cinc candidats per a l’ascens
Un dels favorits a Tercera catalana es despenja, l’Alcanar; possibilitats de quedar primer: sol un 5%. Massa adversaris i un líder ja molt distanciat. Des de l'arribada de Jose
Mora, dues victòries dues derrotes, un empat. I aquesta setmana van jugar molt malament. Es van produir les baixes fa unes setmanes de Gerard Curto i Toni Domingo. Hi
hauran altes. No falla  La Sénia amb vuit victòries seguides. La segona plaça està roent. L’Ampolla, que porta tres jornades guanyant, compta ara amb esplèndits David
Ramirez, Gallego i Regolf que donen un plus a l’equip. El R-Bítem encara no sap el que és empatar un partit. Victòria número 1O i continua en la pomada. I un Jesús
Catalònia que segueix en la seva línia només dos partits perduts i per la mínima. No va fallar a Godall. L’Aldeana segueix ferm tot i que aquesta setmana no mereixia la
victòria. Diuen que hi van haver dos gols fantasma. Va guanyar a un Perelló que no acaba d’arrencar. Potser no era tot culpa de Narcís. Un cop ja gairebé descartats Olímpic
i Alcanar, queden cinc equips per a l'ascens i dues places. La pregunta és qui serà el quart equip que es despenjarà les següents sis jornades. D’entrada, cinc equips separats
per 7 punts i una segona volta que promet. Robert va salvar-se amb el seu equip el Pinell després de sis jornades sense puntuar. Va guanyar un Flix que feia sis jornades que
no perdia. L'Olimpic va estar una mica de ressaca després del sopar de divendres, quatre gols van encaixar. L’Ametlla, amb Curto, té caràcter. Perdia a Roquetes 3-0 i va
marcar tres gols i a punt va estar d’empatar.  Vilalba té dos partits pendents, demà jugarà amb el S. Bàrbara mentre que el partit de Jesús i Maria B no té data.
L'entrenador Serrano compleix un any a la Sénia, amb un bagatge de només 9 derrotes i d'aquestes 6 per la minima. La següent jornada, primera de l’any, gran matx: Jesús
Catalonia-La Sénia. L'equip de Nando es juga molt; de perdre, la Sénia es situaria a 9 punts.

L’opinió de Joaquin celma

Segons Joan Subirats, tècnic del Godall, “penso que, tot i el 0-2, el Catalònia no va ser superior,
però la qualitat individual va decidir, amb un gol al primer minut i un altre a la represa, arran d’u-
na falta dubtosa per unes mans quan, en canvi, en van haver-hi unes dins de l’àrea seua que no
foren xiulades. No és excusa, però l’àrbitre no va estar gens bé. A seguir, i esperar els dos partits
propers contra rivals directes”. Fidel i Royo van ser baixa en el Godall. La junta godallenca ha fet
un article d’opinió, a la plana 2. Per la seua part, Nando Garcia, tècnic del Catalònia, “penso que
el resutat va ser just, tot i que a la primera meitat el Godall ens ho va posar complicat, malgrat
que ens vam avançar aviat amb gol de Javi, a centrada de Rovira. La clau fou que fa setmanes
que en el treball defensiu estem bé i ells no van poder crear ocasions. Segona part amb control
nostre, amb opcions clares i dues jugades de gol anul.lades. No obstant, res a dir de l’àrbitre que
va estar correcte. Fins que va arribar el 0-2, gol de Sergi Escoda, de falta, que va sentenciar. Victò-
ria important per seguir prop de les primeres places, amb bona actitud i bona feina en un camp
tou per les pluges quan els dos equips ho teníem complicat per jugar”.

El Cata no perdona a Godall

TERCERA CATALANA. VA GUANYAR 0-2

El Roquetenc, després de 7 desplaçaments se-
guits, va tornar a jugar a casa. Partit boig. Als 17
minuts, guanyava 3-0. Efectivitat roquetera, gols
de Maikel, Marc i Ivan. Però la Cala, apàtica a l’i-
nici, va reaccionar, fent el 3-1 (Rullo). Els caleros
van dominar i podien posar-se dins del partit però
va ser el Roquetenc qui va fer el 4-1, gran gol de
Ramon, arran d’un córner. A la represa, la Cala no
va renunciar i, de penal, Hèctor marcava el 4-2.
Xavi Callau va fer el 4-3 i, amb els locals amb deu,
els caleros van poder empatar en temps afegit,
però un defensa local va traure la pilota sota els
pals. El Roquetenc és vuité. La Cala, quinzè. 

Un partit boig

ROQUETENC-AMETLLA (4-3)

L’Ampolla millora. I ja acumula tres victòries
seguides i és tercer, a un punt del segon. Diu-
menge, en el millor partit de la temporada, els
ampolleros van golejar l’Olímpic (4-0). Segons
David Burgos, tècnic de l’Ampolla, “vam jugar
contra un molt bon rival, que també volia portar
el ritme del partit. Però nosaltres seguim progres-
sant i hem acabat l’any força bé, sent letals en la
zona de definició. I ara quan arribem, no fallem.
O sigui, gran partit, gran victòria, contra un gran
rival que cal dir que amb el 2-0 va fallar un penal
que hagués pogut canviar la dinàmica del duel”.
Gallego (2), Regolf i Ramirez van marcar. 

Millora ampollera

GOLEJADA A L’OLIMPIC (4-0)

La Sénia va golejar el Corbera (4-1) i segueix liderant el grup, tres
punts davant de l’Aldeana. Segons el tècnic Juanjo Serrano, “se-
guim en una linia de joc molt bona. Molt bon partit, dominant
en moltes fases i creant moltes ocasions”. Joan Zaragoza, a cen-
tada de Capi, va fer un gran gol, amb una rematada de cap en
planxa. El propi Joan Zaragoza, que després es va lesionar, va
marcar el 2-0. Serrano afegia que “amb el 2-0, vam tenir dos o
tres ocasions més, però faltant poc per al descans, el Corbera ens
va fer el 2-1. El resultat era incert tot i que havíem estat molt bé.
Fins que a la represa vam fer el 3-1 que ja va decidir”. Ivan va
marcar 3-1 i Callarisa va fer el 4-1. Pol fou baixa i va jugar Capi,
juvenil de tercer any. També va tornar Quim, després de la lesió.
El Corbera (3 punts de 15) es complica a la part baixa. 

La Sénia referma el liderat

VUITENA VICTÒRIA SEGUIDA, CONTRA EL CORBERA

Segons Robert Cantó, tècnic del Santa, “el partit es va posar aviat
de cara, amb l’1-0. Tenim després diverses ocasions davant d’un Sant
Jaume que l’havia vist i que ja tenia bones referències i em va tornar
a agradar, intentant jugar la pilota des de darrera. A l’inici de la repre-
sa vam tenir l’encert de fer dos gols més i amb el 3-0 vam decidir. Tot
i que ells van insistir fallant un penal, nosaltres també vam tenir altres
possibilitats”. Triomf important per la confiança. Anton Flores, tècnic
del Sant Jaume, deia que “partit molt intens, prou igualat a la prime-
ra meitat, tot i rebre el gol molt aviat, arran d’una errada nostra. Vam
reaccionar intentant jugar davant d’un Santa Bàrbara que també ho
feia i per això va ser un partit vistós. A la represa, ens van marcar dos
gols que ja van decidir però vam seguir lluitant, fallant un penal i
competint fins el final. Victòria justa del S. Bàrbara”. 

El Santa Bàrbara venç el Sant Jaume

JOEL FORNÉ I ÒSCAR BENET, FITXATGES DEL SANTA

El partit entre el Vilalba i el Jesús i Maria, de la jorna-
da passada, es va suspendre pel mal estat del camp, des-
prés de les pluges. El Vilalba va plantejar, diumenge al
matí, de jugar a Gandesa però el Jesús i Maria no va ac-
ceptar-ho.   
Els terraltins recuperen demà dissabte (15h) el partit a

casa amb el Santa Bàrbara, suspés fa dues jornades per
la boira. I tindran pendent aquest contra el Jesús i Maria
que s’ha acordat canviar el seu ordre i jugar-se a Jesús i
Maria el dimecres dia 4 de gener a les 20.30h. 
D’altra banda, l’equip vilalbí té gestions avançades

amb un entrenador, que podrien concretar-se aquesta
setmana. Estava com a membre del cos tècnic del Casp,
fins fa poc.

Se suspèn el Vilalba-J i Maria

PER L’ESTAT DEL CAMP. ES JUGARÀ EL DIA 4

Dos equips en situacions diferents s’enfrontaven dissabte. El Flix
que portava sis jornades sense perdre i el Pinell que portava sis derro-
tes. Al final, victòria d’un Pinell que estava molt necessitat. Segons
Oleguer, tècnic del Flix, “es van notar en excès les baixes que teníem.
Tot i això vam competir, però no vam estar a l’altura pel que fa al joc.
Tampoc va estar-ho el Pinell. Penso que va ser un partit fluix en què
cap dels dos equips mereixia guanyar. Si fos per les ocasions, nosaltres
en vam tenir més, però ells van estar més encertats i res a dir”. Robert
Avinyo, tècnic del Pinell, deia que “ens vam desplaçar en 13 efectius
conscients que estàvem en una dinàmica negativa resultats, no de joc.
Vam jugar molt conscienciats de la importància del partit, seriosos en
defensa i creant ocasions. Vam tenir les nostres ja a la primera meitat,
tot i que també cal dir que el Flix en va disposar de les seues. Gerard,
el nostre porter, va estar excepcional. En una contra (44’), Lluís Espi-
nach va fer el 0-1”. Per a Robert, la segona part “fou oberta i dispu-
tada, en un partit, en general, atractiu per a l’espectador. Raul Arroyo
en una contra va fer el 0-2. Ens vam quedar amb deu i vam patir per-
què el Flix va apretar molt. Però nosaltres, a la contra, vam tornar a
tenir possibilitats de marcar. Destacar el treball dels jugadors i els tres
punts, que ens feien molta falta. També m’agradaria agrair el tracte
de la directiva i l’afició del Flix, molt correctes amb nosaltres”. 

Gran triomf per al Pinell (0-2)

AL CAMP D’UN FLIX QUE VEU FRENADA LA RATXA

Masdenverge i Arnes van empatar.
Un partit intens i emocionant fins el fi-
nal, disputat a còpia de treball i d'esforç,
en un camp tou per les pluges. Els arne-
rols van començar pressionant dalt.
Però el Masdenverge fou qui va avisar
primer amb dues ocasions clares per
marcar. L'Arnes es va haver de rearmar
defensivament i, amb els minuts, va
aconseguir-ho. El partit es va igualar i la
lluita a la zona ampla va ser una cons-
tant. L'Arnes també va gaudir d'una
gran ocasió però la rematada de Sergi
va sortir fora per poc. Posteriorment, ja
sobre el minut 35, els terraltins van fer el
0-1. Bona acció de Miquel i obertura a
banda on Carlos va afusellar marcant un
gran gol.  A la represa, el partit es va
anar trencant. Els dos equips estaven
ferms en defensa i, tot i les aproxima-

cions a les àrees, cap d'elles era clara. A
mesura que avançava la segona meitat,
el Masdenverge va pressionar més
amunt, arriscant. I l'Arnes va haver de
fer un pas enrera. Els locals van trobar el
premi arran d'una jugada de Francesc
que va assistir amb maestria a l'espai per
a l'especialista, Pau Tomàs. Ell va fer la
resta, pilota creuada i empat a un. Un
resultat que va ser just pels mèrits dels
equips. El líder Móra la Nova no va ju-
gar per la no presentació de l'Alcanar.
Arnes i Amposta estan igualats en la se-
gona plaça. Màxima emoció a la cate-
goria. El Masdenverge és quart, a cinc
punts. L’Amposta va vèncer el Batea B
(2-1). Es va posar amb el 2-0, gols de
Sergi i Rachid però el Batea, poc després
del 2-0, va entrar en el partit amb el 2-
1 i va ajustar-lo fins el final fent patir al

conjunt local. Per la seua part, el Catalò-
nia va cedir un empat a casa contra un
Benissanet que suma el primer punt fo-
ra (2-2). Els riberencs estaven molt min-
vats per les baixes. El Cata es va avançar
en dues ocasions amb gols de Víctor i
Anselm, però Joaquin, amb un gran gol,
i el debutant Mohamed, van empatar.
L’Ebre Ecola segueix progressant amb la
victòria contra l’Ascó (2-0). Es sisè. Se-
gons Eulogio “ens vam enfrontar a un
equip jove, amb bona actitud però inex-
pert. Nosaltres vam començar molt bé,
amb molta arribada i fent l’1-0. Des-
prés, ens vam acomodar i el partit no te-
nia dominador. A la represa, va seguir
igual, fins que vam fer el 2-0 que va
sentenciar, un partit que podia ser més
placit però que s’hagués pogut compli-
car”. (més info a la plana següent).

Masdenverge i Arnes empaten en el partit de la jornada

4A CATALANA
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Gran partit d'handbol entre el 3er. i
4art. classificat de la lliga, sense cap me-
na de dubte un dels millors partits de la
temporada de les noies de Mateu Cas-
tellà. L’equip ebrenc va anar tot el partit
per davant al marcador excepte els úl-
tims 5 minuts, quan amb la pèrdua d'al-
guna pilota i la permisivitat dels àrbitres,
les alacantines, que van jugar un partit
molt intens i dur en defensa, van impo-
sar-se. Possiblement el cansament d'al-
gunes jugadores que van haver de jugar
els 60 minuts també es va acusar a darre-
ra hora. “Aquest és el camí a seguir, però tenien un gran equip al davant, que segurament
lluitarà amb el BM.Castellón i el Puchi per una de les 2 places de la promoció d'ascens”.

LLIGA CATALANA JUVENIL FEMENÍ. Jornada 10 - Primera Fase - Grup A
C.H.SANT ESTEVE PALAUTORDERA 26 - C.H.AMPOSTA CASA DE FUSTA)29

Derrota en un dels millors partits
HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA (29-27)PREMIS ESPORTIUS BAIX EBRE 2016

La patinadora Elisa Tomàs escollida millor esportista
La patinadora Elisa Tomàs Franch del Club

Patí l'Aldea ha estat elegida millor esportista
de l'any en la categoria absoluta en la gala
dels Premis Esportius Baix Ebre 2016, que va
tenir lloc dissabte a la  tarda a l'Aldea. El re-
mer aldeà Xavi Royo López del Club Nàutic
Amposta va estar distingit com a millor es-
portista en la categoria federada escolar i els
nedadors Marc Duch Barberà i Elisa Reverté
Gassó del CN Tortosa han obtingut el premi
al millor esportista escolar 2016. En el decurs
de la gala, el Club Bàsquet Cantaires de Tor-
tosa va rebre  el premi a la millor entitat per
la seva tasca de promoció esportiva, el Club
Patí l'Aldea fou  distingit amb el premi a la
millor entitat pels seus èxits en la competició esportiva, i el Torneig de Futbol Base Jordi Pi-
tarque de l'Ampolla va obtenir  el premi a la promoció esportiva a la comarca. També foren
distingits David Llatge del Centre d’Esports Tortosa i Àlvaro Aljarilla del Club Atletisme Te-
rres de l’Ebre amb el premi a la millor tasca tècnica o docent en el camp de l'esport i la Cur-
sa Trencacims de Paüls va rebre el premi al millor esdeveniment esportiu de l'any, Manolo
Rastrero el de millor col.laborador, i Emilio Alegre de Base Esports l’Aldea el premi a les em-
preses vinculades a l’esport. La secció d’adults de l’ATE per les 24 hores corrent per la ma-
rató va recollir el premi fair-play. I van rebre mencions especials l'entrenador d’handbol To-
ni Gerona Salaet,  campió a Qatar, l'exjugador de futbol Miguel Alegre Ariño tota una vida
dedicada al món del futbol, el programa 'Tots els gols' d'Imagina Ràdio pel seu desè aniver-
sari i el reporter d'Antena Aldaia Mario Guerrera.

REM

4A CATALANA

Aquest dissabte, tal com informa ebredigital.cat, es van cele-
brar a Madrid les eleccions a president de la Federació
Espanyola de Rem. La candidatura encapçalada per l'ampostí
Luis Miguel Oliver va avantatjar en 4 vots a la de Fernando
Climent, president durant els darrers 24 anys.

Internacional de Andalúsia
D’altra banda, els dies 17 i 18 de desembre es va celebrar a
Sevilla, la XI edició del Abierto Internacional de Andalucia, com-
petició adreçada a les categories cadet, juvenil i sènior, va
comptar amb la presencia de 700 remers de diferents països
com ara Espanya, Portugal, Brasil i Regne Unit. Tot i que les pri-
meres prediccions apuntaven pluja per al cap de setmana, el
temps va aguantar, en canvi  si que els bots van sofrir un vent
moderat sobretot al migdia i tarda dels dos dies de competició.
En la classificació com a clubs cal destacar la tercera posició del
Club Nàutic Amposta, per darrera del guanyador el C.N. Sevilla
i del RC. Labradores de Sevilla que va quedar segon, el RCN
Tarragona va quedar en cinquena posició i Club Rem Tortosa va
obtenir la vuitena.

Luismi Oliver, nou president de
la Federació Espanyola

HANDBOL

Infantil Femení. CE Tortosa 15 (8) - Franqueses 13 (6)
Victòria importantíssima que, com ja es va pronosticar la
setmana passada, col·loca al conjunt tortosí al segon lloc
de la taula classificatòria. Infantil Masculí. CE Tortosa 18
(6)- La Salle Montcada 19 (11). En aquesta novena jorna-
da es va notar que l’equip tortosí feia quatre jornades que
no jugava i va costar-li estar a l’alçada. Cal destacar el bon
joc un cop més d’Oriol Pérez que va marcar 8 gols.
Cadet Femení. CE Tortosa 34 (15) - CH Sant Andreu 16
(8). L’equip tortosí va sortir una mica espès en l’aspecte
ofensiu, però poc a poc va anar entrant en el partit, recu-
perant la inspiració de cara a porteria i fen un bon treball
en defensa, el que va permetre aconseguir al descans una
renda favorable de 7 gols. Cadet Masculí. H Parets 55 - CE
Tortosa 25. Sènior Masculí “B”. CH Martorell 37 (19) - CE
Tortosa “B” 20 (7). El sènior masculí "B" s'enfrontava al
Martorell "B" fora de casa en un partit on l'equip visitant
anava amb baixes importants i en el que va acusar una pri-
mera meitat molt fluixa, sense poder reaccionar ja. Sènior
Femení. CE Tortosa 29 (10) - CH Móra la Nova 16 (7).
Victòria del C.E. Tortosa en el derbi ebrenc de la jornada. 
Sènior Masculí “A”. CE Tortosa 34 (17) - OAR Gràcia
Sabadell “B” 30 (15). Importantíssima victòria del  sènior
masculí A enfront d’un rival directe en la classificació.

Acte de reconeixement als esportistes pel seu esforç i tre-
ball i a tota la tasca que desenvolupen les entitats i asso-
ciacions esportives del municipi, i on es va homenatjar els
esportistes que van destacar durant el 2016. En total, es va
reconèixer l’esforç de prop d’un centenar de persones que
practiquen més d’una vintena de modalitats esportives,
amb especial atenció als quatre grans premis de la nit:
Cèlia Fornés (Jove Promesa); CD Alcanar Femení (Millor
Esportista); Joan Callarisa, jugador de futbol de més edat
en vida, 94 anys (Categoria Honorífica);  la Festa del 25è
aniversari del Club Patí Alcanar (Millor Esdeveniment) i
l’àrbitre Josep Subirats (Menció Especial).

Centre Esports Tortosa

CLUB VOLEI ROQUETES

‘GRAN ÈXIT’

El sènior masculí de primera catalana, es va desplaçar al camp del Llars Mundet. 0-3
amb parcials (13-25, 12-25 i 22-25). Per altra banda, el sènior masculí de segona, va
rebre al Volei 6 Manresa. 1-3 amb parcials (16-25, 25-21, 10-25 I 12-25).
El sènior femení, es va desplaçar al camp del capdavanter de la classificació, a l'Alpicat.
3-1 amb parcials (25-16, 23-25,. 26-24 i 25-15). El cadet femení, es va desplaçar al
camp del Volei 6 Manresa. 1-3 amb parcials 11-25, 18-25, 25-23 i 12-25). Aquestes, a
més, van jugar un altre partit que tenien aplaçat, contra l'IES Montserrat. Es van impo-
sar finalment per 2-3 amb parcials ((25-17, 25-15, 19-25, 10-25 i 13-15). El cadet mas-
culí, es va desplaçar al camp del Balàfia (Lleida). 0-3 amb parcials (21-25, 25-27 i 18-
25). Per últim, l'infantil femení va desplaçar-se al camp del Begues. 3-0 amb parcials
(25-16, 25-23 i 25-19).

El Deltebre va guanyar a Camarles (1-2) i es recupera dels darrers resultats. Segons Mario Arques, el seu tècnic, “primera meitat igua-
lada, amb poques ocasions, si bé vam tenir el control del partit. A la represa, ells ja jugaven amb deu (40’), vam intensificar el domini  i
Llosa va fer el 0-1. Empataria el Camarles, en una contra, i semblava que l’empat seria el resultat, tot i la nostra insistència. Però en
temps afegit va arribar el gol de Joel”. El dia 31, el Deltebre visita el Tivenys amb l’objectiu d’acostar-se a les 4 primeres places. Santi
Forastero, del Camarles, deia que “vam fer un esforç jugant 50 minuts amb 10. L’empat era el més just i el mereixiem pel treball però
en temps afegit va venir l’1-2”. El Ginestar va golejar el cuer l’Ametlla (0-6) i és vuitè. El Bot és desè després de guanyar el Tivenys i el
Xerta va vèncer la Fatarella (2-1). Sisco Martí, tècnic del Xerta, comentava que “aviat Aleix Mola va fer l’1-0. En un córner ens van em-
patar. A la represa, vam portar més el pes del partit, amb més ritme i ocasions fent el 2-1. Resultat just en un partit de molta lluita”

El Deltebre guanya en temps afegit el Camarles (1-2)

A la desena jornada de la primera fase d’handbol sènior feme-
ní Primera Catalana, grup C, l’HC Perelló va guanyar aquest
passat diumenge a casa contra el Sant Esteve de Palautordera
per 34-21. Amb aquesta ja són 9 les victòries que l' HC Perelló
aconsegueix a la lliga, sent líders. 

9 de 9: triomf de l’HC Perelló

Partit d’infart a la ciutat de Reus, enfront del Ploms, després del break de dues setmanes i en
què l’equip roig acabava el primer trimestre de partits, com a visitant. La necessitat dels locals
per guanyar va fer que plantegessin un joc seriós i intens. Es perdia el partit per tan sols dos
punts. Els períodes serien de 11/15-26/09-25/30-16/24- (període extra 10/08) 88-86. 
El CB Cantaires Tortosa ha arribat a un acord amb el pivot americà Davante Mccallam (Mia-

mi, 2,03 Mtrs, 105 Kgs i 24 Anys), que cobrirà la baixa de Tim Toler.

El CB Cantaires cau a la pista del Reus Ploms (88-86)

Nova victòria del sènior

Gala esportiva canareua i casenca
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prÒXiMa JornaDa
dissabte 

Batea-Catalònia (15.30h)

Tivenys-Masdenv. (15.30h)

diumenge 

Fatarella-M Nova (15.30h)

Bot-Alcanar (16h)

Ginestar-Ebre E (16h)

Benissanet-Ametlla (16h)

Deltebre-Amposta (16h)

Arnes-Camarles (16h)

Ascó-Xerta (16.30h)

rEsULtats
15a jornada 4a catalana

L’Ametlla-Ginestar              0-6

MNova-Alcanar sus

Catalònia-Benissanet 2-2

Masdenverge-Arnes 1-1

Ebre E-Ascó 2-0

Amposta-Batea 2-1

Xerta-Fatarella 2-1

Camarles-Deltebre 1-2

Bot-Tivenys 4-2

cLassificaciÓ

Equip          Gf  Gc   p

1. M. Nova 49 11 36

2. Arnes 45 14 35

3. Amposta 47 17 35

4. Masdenverge 32 20 29

5. Catalònia 35 18 28

6. Ebre E 30 30 27

7. Deltebre 38 22 26

8. Ginestar 29 21 25

9. Benissanet 20 26 20

10. Bot 29 44 18

11. Tivenys 26 37 16

12. Ascó 29 33 15

13. Xerta 22 33 15

14. Camarles 26 41 14

15. Batea 24 44 14

16. Fatarella 22 37 13

17. Alcanar 16 43 9

18. Ametlla 10 38 8

Quarta catalana

prÒXiMa JornaDa

F Vilafranca-AEM

Pontenc-Cerdanyola

Molins-Porqueres

S Gabriel-Pardinyes

At Prat-la Roca

S Andreu-Tortosa E 

(diu 8 16.15h)

Fontsanta-S Pere

C Clar-Guineueta

rEsULtats

13a jornada

Tortosa E-S Gabriel       1-2

La Roca-C Clar sus

Porqueres-Pontenc  3-4

Cerdanyola-S Andreu     0-1

Guineueta-Fonsanta 1-6

S Pere-Molins 3-2

Pardinyes-AEM 2-0

F At Vilafranca-At Prat             1-0

cLassificaciÓ

Equip          Gf  Gc   p

1. Fontsanta 51 14 37

2. Cerdanyola 32 13 29

3. Pardinyes 45 22 27

4. S Pere 35 20 24

5. Porqueres 29 22 24

6. S Andreu 30 21 23

7. Pontenc 30 28 22

8. F At Vilafranca 22 14 21

9. S Gabriel 27 22 20

10. At Prat 25 22 19

11. AEM 26 28 19

12. Molins 20 31 12

13. E Guineueta 13 42 6

14. La Roca 13 35 5

15. Tortosa E 10 35 5

16. C Clar 16 55 3

femení. preferent

prÒXiMa JornaDa

Dissabte 

Olimpic-S Jaume (15.30h)

J i Maria-S Bàrbara (15.30h)

Aldeana-Gandesa(16h)

R Bítem-Tortosa E (16h)

Diumenge

Alcanar-Arnes (11h)

Ulldecona-Ginestar (11.30h)

rEsULtats

10a jornada

S Bàrbara-Alcanar 1-5

Gandesa-R Bítem 2-1

Olimpic-Ginestar 5-4

S Jaume-Aldeana 3-6

Arnes-Ulldecona 1-4

Tortosa E-J i Maria ahir

cLassificaciÓ

Equip          Gf  Gc   p

1. Alcanar 62 13 27

2. Aldeana 50 11 27

3. Olimpic 43 33 24

4. Ulldecona 28 30 18

5. S Bàrbara 21 19 15

6. Ginestar 24 33 15

7. S Jaume 35 32 12

8. J i Maria 30 30 12

9. Gandesa 27 33 12

10. Tortosa E 15 38 9

11. Arnes 9 38 3

12. R Bítem 14 48 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

Alcanar-Catalònia 3-2

Rapitenca-Roquetenc 2-2

Dia 7-1

Rapitenca-S Jaume

Roquetenc-Perelló

cLassificaciÓ

Equip          Gf  Gc   p

1. Alcanar 26 12 20

2.Tortosa 44 20 19

3. Roquetenc 20 3 19

4. Vinaròs 22 16 19

5. Amposta 24 10 16

6. Aldeana 21 13 14

7. Rapitenca 18 11 10

8. Canareu 17 24 8

9. Ametlla 13 20 6

10. Catalònia 12 21 6

11. J i Maria 13 23 5

12. Perelló 8 24 4

13. S Jaume 3 44 0

Veterans

prÒXiMa JornaDa
dissabte dia 7

l’Ametlla-Flix (16h)
Catalònia-la Sénia (16.30h)

diumenge dia 8
Pinell-Godall (15.30h)

S Jaume-Alcanar (15.30h)
S Bàrbara-J i Maria (16h)

Corbera-Perelló (16h)
R Bítem-Ampolla (16h)

Aldeana-Vilalba (16.30h)
Olimpic-Roquetenc (17h) 

rEsULtats

15a jornada, tercera catalana  

Alcanar-R Bítem 0-2

Roquetenc-Ametlla 4-3

Flix-Pinell 0-2

S Bàrbara-S Jaume 3-0

Vilalba-J i Maria sus

Godall-Catalònia 0-2

Perelló-Aldeana 0-1

la Sénia-Corbera 4-1

Ampolla-Olimpic 4-0

cLassificaciÓ

Equip J Gf Gc p

1. la Sénia 15 51 20 36

2. Aldeana 15 37 18 33

3. Ampolla 15 39 17 32

4. R Bítem 15 27 16 30

5. Catalònia 15 35 19 29

6. Alcanar 15 26 25 25

7. Olimpic 15 26 30 25

8. Roquetenc 15 28 30 22

9. S Jaume 15 25 31 21

10. Pinell 15 25 26 19

11. Flix 15 22 27 18

12. S Bàrbara 14 23 27 17

13. Perelló 15 19 25 16

14. Corbera 15 21 32 13

15. Ametlla 15 16 29 13

16. Vilalba 13 20 31 12

17. J i Maria 14 20 38 10

18. Godall 15 21 40 7

tercera catalana

prÒXiMa JornaDa
dissabte dia 7

Reddis-Salou (16h)
Segur-Tortosa (16.30h)

Vendrell-la Riera (18h)
diumenge dia 8

Camarles-la Cava (16h)
Gandesa-Cambrils U (16h)

Hospitalet-Roda Berà (16.15h)
Valls-Catllar (16.30h)

Torrede.-Ulldecona 817h)
Amposta-Batea (17h)

rEsULtats

15a jornada, segona catalana

Salou-Valls 1-1

Cambrils U-Amposta 1-0

Vendrell-Reddis 4-1

Ulldecona-Riera 3-2

Catllar-Segur 3-2

la Cava-Hospitalet 0-1

Batea-Camarles 0-1

Roda-Torredembarra 7-0

Tortosa-Gandesa 2-1

cLassificaciÓ

Equip J Gf Gc p

1. Tortosa 15 32 10 37

2. Amposta 15 30 8 36

3. Valls 15 25 16 31

4. Cambrils U 15 30 11 29

5. Reddis 15 37 30 27

6. Gandesa 15 19 10 26

7. Camarles 15 25 18 24

8. Vendrell 15 19 15 22

9. Hospitalet 15 27 22 21

10. Ulldecona 15 20 32 18

11. la Cava 15 21 30 17

12. Roda Berà 15 23 17 15

13. Batea 15 21 32 15

14. Segur 15 20 29 14

15. Salou 15 13 24 13

16. Riera 15 15 30 11

17. Catllar 15 12 39 9

18. Torredembarra 15 12 28 7

segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

L’Ascó va empatar a
Vilafranca i ja porta 16
jornades seguides sense
perdre. Acaba l’any en la

quarta plaça.

prÒXiMa JornaDa
S Andreu-Cerdanyola
Granollers-P Mafumet

Vilafranca-Júpiter
Jonquera-Europa

Olot-Ascó
Terrassa-Muntanyesa

Palamós-Figueres
Sabadell-Vilassar

Peralada-Santfeliuenc
Manlleu-Castelldefels

cLassificaciÓ
Equip J G E p Gf Gc p 
1. Peralada 19 14 2 3 41 12 44
2. Olot 19 13 4 2 38 19 43
3. Vilafranca 19 11 5 3 29 17 38
4. Ascó 19 8 9 2 27 17 33
5. Terrassa 19 7 7 5 26 17 28
6. Muntanyesa 19 7 6 6 23 20 27
7. Palamós 19 7 6 6 27 31 27
8. S Andreu 19 7 5 7 24 26 26
9. Granollers 19 7 3 9 28 30 24
10. Figueres 19 6 6 7 21 25 24
11. P Mafumet 19 5 8 6 26 29 23
12. Santfeliuenc 19 4 10 5 20 22 22
13. Jonquera 19 4 9 6 8 11 21
14. Cerdanyola 19 5 6 8 20 24 21
15. Castelldefels 19 4 8 7 17 24 20
16. Europa 19 4 7 8 11 17 19
17. Manlleu 19 3 10 6 19 27 19
18. Vilassar 19 3 8 8 17 24 17
19. Júpiter 19 3 6 10 15 30 15
20. Sabadell 19 2 7 10 19 34 13

tercera divisió rEsULtats
19a jornada, tercera divisió

Sabadell-Europa 0-0
Jonquera-Santfeliuenc 0-0
Palamós-Vilassar 3-5
Granollers-Figueres 4-1
Vilafranca-Ascó 1-1
Peralada-Júpiter 4-1
S Andreu-P Mafumet 1-1
Olot-Manlleu 1-1
Terrassa-Cerdanyola 0-0
Muntanyesa-Castelld. 1-1

prÒXiMa JornaDa
diumenge dia 8 

Lleida-Balaguer

Rapitenca-Alpicat (12h)

Rubí-Suburense

Almacelles-S Cristobal

Viladecans-J i Maria (17h)

Vilanova-Santboià

Reus-S Ildefons

Igualada-Vista Alegre

Vilaseca-Morell

rEsULtats

15a jornada, primera catalana

Alpicat-Vilaseca 3-2

Morell-Igualada 3-5

Santboià-J i Maria 6-1

S Cristobal-Vilanova 2-0

S Ildefons-Lleida 0-2

V Alegre-Reus 2-2

Balaguer-Almacelles 2-2

Suburense-Rapitenca 1-1

Viladecans-Rubí 2-0

Recup. Suburense-Igualada  0-1

primera catalana

L’Ascó, quart,va empatar al camp del tercer, el Vilafranca. 

cLassificaciÓ

Equip J Gf Gc p

1. Balaguer 15 33 14 32

2. S Cristobal 15 24 14 30

3. Almacelles 15 28 14 28

4. Santboià 15 30 17 28

5. Viladecans 15 17 12 24

6. Reus 15 28 22 23

7. Lleida 15 23 21 23

8. Vilanova 15   25 30 23

9. S Ildefons 15 27 22 22

10. Vista Alegre 15 23 19 21

11. Vilaseca 15 25 25 21

12. Alpicat 15 25 29 21

13. Rapitenca 15 24 25 20

14. Igualada 15 27 28 18

15. Suburense 15 19 24 14

16. Rubí 15 18 26 11

17. J i Maria 15 15 41 9

18. Morell 15 7 35 2

Tercera divisió
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radiografia del futbol ebrenc
EQUIPS DE LA SETMANA: CAMARLES I AMPOLLA

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

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

2A CATALANA
nº

13 
12
10 

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

GoLs JUGaDor

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

3A CATALANA
nº

18 
12 
12 
11 
10

9 
9
9
9 
9
8 
8 
8 
8 
8 

GoLs JUGaDor

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

4A CATALANA
nº

14 
14 
13 
11 
11 
11 
10

9 
9 
9 
9 
8 
8 
8
8 

GoLs

MiLLor EQUip

Jugadors també destacats: sebas (J i Maria), Medina
(amposta), Virgili (tortosa), Marc casanova (la cava), Genís
(Gandesa), sergi José (rapitenca) i Kiko (Batea)

VÍctor pUJoL (camarles)

Marc BaiGEs (s Bàrbara)

GaLLEGo (l’ampolla)

EUDaL  (tortosa)

paU GaLiana (r. Bítem)

cristian (pinell)

MoHa (Ulldecona)

fErrErEs (catalònia)

MartÍ farrEnY (roquetenc)

GErarD (La sénia)

rafEL  (aldeana)

EQUip

la Sénia
Móra Nova
arnes
ampolla
Camarles
amposta B
amposta
aldeana
Catalònia
Masdenverge
Ebre Escola
R Bítem
Ginestar
Catalònia
Flix
Tortosa
Deltebre
alcanar
Roquetenc
Olimpic
Perelló
la Cava
Bot

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

DARRERS 5 PARTITS
nº

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

p EQUip

J i Maria B
ascó B
S Bàrbara
S Jaume
Tivenys
Batea
l’ametlla
Camarles B
alcanar B
l’ametlla B
Gandesa
Rapitenca
Benissanet
Xerta
Vilalba
Pinell
Corbera
Ulldecona
Fatarella
Godall
Batea B
J i Maria

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

DARRERS 5 PARTITS
nº

7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
4
3
3
3
3
3
3
3

p

tEMp tEMppunts 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

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

75

67

75

77

75

81

88

73

78

23

85

74

81

62

66

64

67

63

77

69

71

75

20

69

72

72

Batea

Godall 

Camarles 

Perelló 

ampolla 

Olímpic 

Jesús i Maria 

ampolla 

la Sénia 

Deltebre

Horta 

ascó

R-Bítem 

Flix 

Ulldecona

Deltebre

Olímpic 

la Sénia

Pinell

Perelló

ascó escola

Horta

ametlla

Flix

Horta 

Perelló 

caMpiÓ sUBcaMpiÓ

caMpions i sUBcaMpions DE 3a cataLana (2003-16)

cLUB

1
2
2
2
2
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7

2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
2
2
2
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
0
7
7
7
7
6
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1

Rapitenca 
amposta 
ascó 
J i Maria
Tortosa
Ebre 
ametlla  
Camarles  
Gandesa 
Catalònia 
la Sénia
Ulldecona 
aldeana 
arnes
Olímpic
Roquetenc
alcanar
la Cava
S Jaume 
R-Bítem
Móra nova 
E. Delta
Perelló
S Bàrbara 
ampolla
Dertusa 

JV ca in aL total

nÚMEro D’EQUips DE fUtBoL BasE

*no s’inclouen
els alevins de
segona divisió

*L'any que l’Ascó va ser campió, fa dues temporades, a la jornada 19 tenia 37 punts, en
aquesta, 33 i porta 16 jornades invicte. Només dues derrotes, gran treball de Castillejo i
Miki Aguza.
*EI míster Teixidó es posa serio. Malgrat aquest aturada de futbol, a Ulldecona s'entrenarà
tres dies cada setmana. I si cal en faran quatre. El diumenge van arribar tard diversos juga-
dors a la convocatòria, abans del partit, i Teixidó els va multar amb deu euros per jugador.
No obstant, els va dir que si guanyaven es ho perdonaria però que si perdien, la multa seria
el doble. Objectiu de Teixidó: quedar per sobre del Camarles que és on juga el seu fill. La
guerra està servida, guerra sana naturalment.
*Aquesta temporada més espectadors a Tortosa, 300 el diumenge. D’altra banda, segueix
el morbo de la porteria. No va jugar Miguel Gasparin. Va fer-ho Eudal. 
*El míster del Camarles té sempre alguns jugadors en alerta. En cada partit fa dos a tres
canvis en l'equip titular.
*És curiós, els tècnics que passen pel juvenil de la Rapitenca van a altres equips o a l'es-
tranger: Albert Bel a l'Amposta, de segon; David Poy, al Roquetenc; Edu Marin de segon
amb Teixidó; Carlos Rodríguez al cadet; Mario Javaloyes a Casablanca i David ‘Cuquet’ a
Santo Domingo. I ara arriba Subi. Espero que duri un any.
* El Camarles està negociant la incorporació d’un davanter. Ubai, jugador del Huelva, de
la Segona B, té diverses ofertes d’equips ebrencs. A la Cava poden haver-hi fitxatges.
*Un altre entrenador que no continua. Pachon ha presentat la dimissió al Segur. 
*Un entrenador de 3a catalana aquesta que es puja per les parets, als entrenaments dels
dimarts i divendres van pocs jugadors i l'equip no està ben classificat.
*L’exmíster del Flix, Rius, està més actiu que mai. Veu cada setmana tres partits en directe
més els de la televisió. La droga d'alguns exmísters segueix sent dura.
*Si volen seguir tots els partits en directe, Gol a Gol, al portal Futbol Ebrenc, futbol des de
la 1 catalana a la 4 catalana. I a més les lligues nacionals des de 1a divisió a Tercera i en
rigorós directe.
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aVUi:  sELU rUiZ, portEr DE La UE rapitEnca

74 «Per mi el futbol té 
una prioritat màxima»

passiÓ, profEssionaLitat, Gran sEntiMEnt i EstiMa

By: Joaquin Celma

Un gran porter que
avui seria titular al
Tortosa. Però cir-
cumstàncies de la vida
van comportar que, en
els darrers anys, hagi
estat un rodamon, a la
Cava, l’Amposta i ara
a la Rapitenca. Segons
la dita, els porters
quan més veterans,
millors. Selu segur que
tindrà oportunitats i
un gran futur per
davant. 
Pregunta: Quin ritual
fas abans dels partits?.
Resposta: Sempre que
tinc temps i puc vaig a
veure al meu pare.
Després quan surto al
camp miro al cel i beso
una tovallola en la que
dins porto una foto
d'ell, la deixo al costat
de la porteria i la torno
a besar. Està al camp
amb mi tots els partits
com sempre feia.   
P: Qui t’ha donat més
suport en el futbol?.
R: La meva mare i
sobre tot el meu pare,
ell també era porter, de
futbol sala (segons em
diuen tothom el volia
per al seu equip, les
parava amb el que fos,
era molt dificil marcar-
li), em va recolzar
d'una manera molt
especial, com ell era.
M'animava sense dei-
xar que m'ho tingués
cregut i mai em va
maldar per fallar, ell
sabia l'exigent que jo
era amb mi mateix, el
seu objectiu era que
aprengués i millorés,
però sobre tot que jo
fos feliç practicant
aquest esport que al
final és del que es trac-
ta. 
P: Què és una mare?
R: Una mare és un tre-
sor que et demostra
que t'estima i t'ajuda
sempre. Una mare és
la que sempre et com-
prén, la que ho fa tot
per tu, la que creu en el
seu fill com ningú ho
fa, la que t'anima, que
està sempre que la
necessites, fins i tot
quan penses que no.
Una mare és un regal
que et dóna la vida. 
El meu germà i jo hem
sigut els més afortu-
nats neixent en aques-

ta casa perque hem
viscut la definició que
he explicat, tan la mare
com el pare s'han des-
viscut per natros. A la
meva mare ni vivint
100 vides més li podria
agrair tot el que ha fet
per mi, des que vaig
nèixer, però, sobre tot
actualment des que
falta el meu pare, que
dins del complicat que
és viure sense ell, ella
ens facilita molt la
situació.
P: Ets feliç?.
R: Sincerament sempre
ho he sigut, ho he tin-
gut tot per ser-ho. 
Només pel simple fet
d'haver tingut i tindre
la família i els amics
que tinc ja soc molt
feliç i ho valoro i agra-
eixo molt, però, des del
4 de novembre de
2014 que no tinc una
felicitat complerta, em
falta el meu pare, tot i
que se que ens dóna
força i ens ajuda, em
falta riure amb ell,
comentar els partits
amb ell, veure'l a la
grada, arribar a casa i
que hi sigui.  
És molt dur, estavem
molt units i s'ha de tirar
endavant com hem
fet, però, ell sempre
faltarà en tots els
moments, sobre tot,
els de felicitat. 
Al ser l’excel.lent per-
sona que era, el buit és
immensament més
gran.
P: El teu lema de la
vida?
R: Davant les dificul-
tats, fortalesa; davant
les alegries, humiltat i
sempre confiança.          
P: Has plorat en un
camp de futbol?.
R: Si, moltes vegades.
Hi ha molta tensió,
moltes emocions acu-
mulades, molt treball,
esforç, sacrifici, moltes
ganes de fer-ho bé i
quan les coses no sur-
ten tothom es sent res-
ponsable, però penso
que un porter encara
més, jo almenys molt. 
P: Els futbolistes sou
uns pistolers?.
R: Això es diu...són
dites, igual que es
comenta que els cata-
lans som agarrats, que

els polítics miren pel
poble... hi ha de tot.

P: Quina prioritat té el
futbol a la teua vida?.
R: Tot i que sé que el
més important són els
estudis o el treball que
és el que en un futur et
donarà de menjar, per
mi el futbol té una
prioritat màxima.
Sempre l'ha tingut: pri-
mer el futbol, després
el que vingue.. Difícil
d'entendre pot ser per-
que no sóc jugador
professional, però,
sempre m'ho he pres
aixi. Quan era petit, a
primària, la motivació
principal d'anar a clas-
se era jugar a futbol
amb els amics a l'hora
del pati i si plovia que
no podíem jugar aquell
dia perdia la gràcia i es
feia llarg.
P: Compta’m una
anècdota?
R: Quan era cadet (15
anys) em truquen un
diumenge a les 13h
per dir-me que anava
convocat amb el pri-
mer equip del Tortosa
aquell mateix dia i que
havia d’estar a les
13.30h a la porta de
l'estadi per anar a
Morell. Em va acom-
panyar el meu pare
que ha vingut amb mi
sempre a tot arreu.
Recordo que al bus va
vindre Cosido al meu
costat i em va dir: “tu
tranquilo que si te toca
jugar no lo haràs peor
de lo que lo estamos
haciendo”. Llavors
l'entrenador era Carlos
Alòs i Carlos Blanch,

vam quedar 1-1 amb
gol de Manel Cazorla.
P: Un desig a la vida?.
R: En tinc 2. Si em caso
i tinc fills vull ser tan
bon pare i marit com el
meu pare va ser en
natros i la meva mare.  
I que tinguen salut i
felicitat la meva mare,
el meu germà, la famí-
lia i els amics que tinc,
que de veritat m'han
demostrat ser com de
la família o millor.
P: Com vas començar
a jugar a futbol i per-
què?.
R: Quan vaig nèixer ja
vaig sortir en una pilo-
ta de la panxa de la
meua mare. Tenia bons
futboleros a casa, el
meu pare i el meu iaio
matern. La meva mare
i el meu germà han
hagut de tragar molt
de futbol, al final, crec
que a la meua mare li
ha acabat agradant
una mica, el meu
germà l'ha avorrit.
Vaig començar a ser
porter als 8 anys.
Estava a una boda
jugant en gent gran i
em va tocar posar a la
porteria, vaig fer algu-
nes parades i la sensa-
ció aquesta em va
agradar. I fins ara.
P: Trajectòria.
R: Vaig començar al
Tortosa quan tenia 4
anys, dels 6 fins als 11
a l'Ebre Escola, d'alevi
fins a juvenil (mitja
temporada d'infantil al
Rem. Bitem) i 2 anys al
1er equip al
C.D.Tortosa on vaig
estar 10 anys; un any i
mig al CD la Cava a

l'Amposta i actualment
a la UE Rapitenca.
P: Jugador més
‘caxondo’ amb qui has
coincidit?
R: Borrull. Persones
com ell fan falta a tot
arreu. 
P: Els teus millors
entrenadors?
R: Crec que tots els
que he tingut sobre tot
a partir de juvenil han
sigut molt bons i els
estic agraït perque de
tots he aprés. Per mi és
importantíssim Chema
Esteban, és un mestre
futbolístic i de la vida,
una gran persona i un
molt bon amic. Des de
cadet que m'ha entre-
nat, ensenyat i ajudat,
sense els seus entrena-
ments no sé si hagués
arribat on estic. Però,
has de tenir un entre-
nador que confie amb
tu i que et faci jugar. I
aquest va ser Xavi Cid,
em va donar la conti-
nuïtat i confiança que
necessitava quan està-
vem al juvenil prefe-
rent, i sobre tot, quan
vaig passar de juvenil
al primer equip del
C.D.Tortosa, va apos-
tar per mi, un juvenil
que havia acabat
aquell any per defensar
una porteria que l'ha-
vien defensat porteras-
sos com el mateix
Chema, Rodri, Raul
Jiménez, Alfonso
Povill...sempre és un
orgull defensar la por-
teria de l’equip de la
teua ciutat, em va fer
molt feliç. A part de
tindre un bon record
personal, els dos són
grans entrenadors, que
per sort es van creuar
en el meu camí, han

sigut claus. També
Sergi Navarro i
Guillermo Camarero
els hi estic molt agraït
ja que sempre m'han
demostrat la seva con-
fiança absoluta en
moments delicats i
importants i també
m'han donat bons
consells. Els tinc un
gran apreci i són grans
entrenadors com ja
han demostrat. Amb
Nando Crespo, Nando
Garcia i Lluís al CD
Tortosa feiem uns
entrenaments que
pareixien de 1a.
Divisió, vaig apendre
molt i no només futbo-
lísticament. Per últim,
Albert Company que
em va fer debutar a 1a
Catalana, tot i que la
temporada no va ser
bona i es va baixar de
categoria. Hi havien
molt bons entrena-
ments, bona predispo-
sició i competiem molt
bé en els partits, però,
per desgràcia a l'hora
de la veritat tot sortia al
revés.
P: Entens els entrena-
dors?
R: Si, a part he sigut
ajudant de Carlos
Soler, d’Isma Meiriño i
de Pepe Balart (tres
grans entrenadors i
sobre tot excel.lents
persones) i això fa que
encara entengui més
els entrenadors i pense
en com poden pensar
ells perquè ho he vist
de prop.
P: Jugador destacat
amb qui has jugat?
R: He tingut la sort de
compartir vestidor
amb autèntics cracs,
alguns són: Ferran
Roig, Joel Forné,

Gerard Estrella, Sergi
Grau, Xavi Marqués i
els meus grans amics:
Xexu, Valmaña, Moha
i Sergi Bel que vam
jugar junts els 3 anys
de juvenil. I Bernat que
amb qui vaig jugar des
de benjamí fins a juve-
nil. Sempre m'agrada-
ria tenir-los al meu
equip. Tindre amics i
gent de confiança et fa
millor, et sents arropat,
com a casa. És  impor-
tant. 
P: El teu porter favorit?
i al que t’hi assembles?
R: Victor Valdés és el
meu preferit. Sergi
Navarro m'ho deia que
m'assemblava ,salvant
les distàncies clar.
P: Hi ha secrets per
parar penals?
R: Intuició i molts de
factors: moment del
partit, del jugador que
el tira... i sort. Els meus
amics Josué i Albert
Forcadell en són uns
experts.
P: Enguany estàs a la
Rapitenca i fins ara no
has jugat el que espe-
raves.
R: No esperava res.
Crec que estic millo-
rant i seguiré treballant
al màxim. Sabia que
era la millor opció que
tenia; si el temps
tornès enrera, la torna-
ria a triar. Els entrena-
ments són seriosos, en
intensitat i competitius.
Disfruto molt entre-
nant sobre tot en 'Lo
Maño' (entrenador de
porters) que fa uns
entrenaments brutals
en els que sovint hi ha
un 'pique' sà entre
Josué i jo. A més, con-
viure al vestidor amb
ell és una passada i
com a porter és gran-
díssim, tant com el
grup humà que hi ha a
l'equip.  

propEr: 

isaac

Selu amb el seu pare, José Luis Ruiz.
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MÉS EBRE RECOMANA

INGREDIENTS:
Per al bescuit
• 120 gr de sucre
• 4 ous
• 120 gr de farina
• Un pessic de sal
Farciment: mousse de xocolata
• 200 gr de xocolata Nestlé postres
• 100 gr de mantega
• 3 ous
Cobertura de xocolata
• 150 gr de xocolata Nestlé postres
• 50 gr de mantega

PREPARACIÓ:
• Pel bescuit:
Batem els ous en un bol fins que tripliquin el volum. Afe-
gim el sucre i ho batem tot. Tamisem la farina i l'afegim a
la barreja. Ha de quedar una massa ben homogènia. Escal-
fem el forn a 180ºC i posem un full de paper de forn a la
safata untat amb una mica d'oli o mantega. Aboquem la
massa anterior de forma que quedi una capa d'1,5 cm i ho
introduïm al forn entre 10-12 minuts. Quan la traiem del

forn li donem la volta cap per baix sobre un drap de cuina
una mica humit i retirarem amb molt de compte el paper
de forn. Enrotllarem el bescuit sobre si mateix amb l'ajuda
del drap i el deixarem refredar amb drap inclòs.

Per fer la mousse:
Trossejarem la xocolata i la fondrem al bany maria. La dei-
xarem refredar. Incorporarem els rovells d'ous i barreja-
rem. Muntarem les clares a punt de neu i les agregarem
amb moviments molt a poc a poc i de dalt a baix.

Per la cobertura:
Trossejarem la xocolata i la fondrem al bany maria junt
amb la mantega. Remenar i reservar.

Muntatge:
Es desenrotlla la planxa de bescuit, es cobreix amb la
mousse amb una espàtula. S'enrotlla amb molt de comp-
te, es cobreix amb la cobertura de xocolata i amb l'ajuda
d'una forquilla es dibuixen les línies del tronc. Es talla un
tros de l'extrem del tronc i es posa en un lateral com si fos
una rama. Es deixa refredar i es pot decorar al gust.
Bones Festes! 

Tronc de Nadal

Fer cagar el tió

el tió de Nadal és un dels elements de la mitologia catalana i una tra-
dició molt arrelada a catalunya.
Originàriament, el tió era un tronc encès, un tió de la llar de foc, que
ens regalava l'escalfor per suportar la cruesa de l'hivern i la llum per
a les llargues nits. tradicionalment, el tió mai no cagava objectes
grossos (aquests ja els portaven els reis) sinó llaminadures, figure-
tes de pessebre i alguna joguina senzilla per als més petits, així com
coses de menjar i beure per als àpats de Nadal i Sant esteve, com
torrons, xampany, figues seques, mandarines, etc.
la tradició del tió de Nadal expressa reciprocitat d'afectes, la maina-
da té cura del tió, l'alimenta i l'abriga, i el tió, en correspondència,
ens regala escalfor per suportar el fred hivern i llum per veure a les
fosques. 
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai privile-

giat de

PUBLICITAT
610 20 33 25
publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis
més!

SECCIÓ PATROCINADA PER:

PASSATEMPS

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

En l’esfera  sentimental, procura no cedir   a una
seductora  invitació  que pot posar  la teva  esta-
bilitat  emocional en risc, cuida  el que tens, és
molt valuós.

En  els assumptes de cor, evita deixar-te  dur
per impulsos  que no  tenen  raó  de ser: una
percepció equivocada pot  fer que prenguis
decisions  equivocades.

Taure
20/4 al 19/5

T’has  tancat  en el  teu interior i no vols  sor-
tir: confiar en la teva intel·ligència emocional
resultarà decisiu, només així resoldràs el
dilema amorós que t’amoïna.

Les teves perspectives amoroses prometen
una bona  sortida   als conflictes, només  hauràs
de ser  sincer amb  la teva parella  i expressar-
li el que sents.  

Bessons
20/5 al 21/6

Les emocions  s’escalfen  durant la jornada i
apareixen discòrdies per vells problemes, no
culpis  a la teva parella per no entendre’t, en
ocasions  la culpa  és teva.

Dons celestials  t’ajuden  a suavitzar una situa-
ció sentimental que pot derivar en una lliçó
benèfica: la parella donarà pas al compromís i
la sensualitat.

Cranc
22/6 al 21/7

Influències astrals faran que puguis tancar
velles ferides i obrir un nou  panorama  senti-
mental, el teu  estil de seducció es guanyarà
els cors que t’envolten.

Necessites  una mirada  autocrítica  davant  de
fets  que afecten  l’harmonia  en la parella:  una
nova inspiració t’ajudarà a gaudir de noves
satisfaccions.

Lleó
22/7 al 22/8

Arribaran bons moments per als amants, la
complaença i confiança mútua  afavoreixen  la
relació; dedica’t al plaer d’estar amb el teus
éssers estimats.

Aquari
20/1 al 18/2

La rutina  en la teva vida amorosa  repercutirà
en el teu ànim  de manera  negativa, apareixen
senyals de desgast  en la parella, dedica’ls  l’es-
pai que necessiten.

Verge
23/8 al 21/9

No deixis que t’afectin les actuals problemes
familiars, necessites un ambient de
tranquil·litat per gaudir els teus nous  èxits
en el camp laboral i social.

Peixos
19/2 al 20/3

En el terreny de l’amor, una energia desbor-
dant i sensualitat a ple proposen  una trobada
amorosa  d’alt  voltatge  i gran  connexió emo-
cional, aprofita-la, és el teu dia.

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01
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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

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 
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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 traspassa
Bar 

rEstaUrant 

La Plaça de
Lligallo del Gànguil

608 259 453

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT

877 180 170
comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!
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BALANÇ DELS 100 PRIMERS DIES AL CÀRREC

Pregunta: 100 dies donen
per molt o per poc?
Resposta: Han estat 100
dies intensos i apassionants
en què he desenvolupat
una feina que m’agrada
amb la màxima il·lusió i
dedicació. Em vaig propo-
sar el repte de conèixer les
26 instal·lacions portuàries
que gestionem. Ara, puc dir
amb gran satisfacció que
ho he aconseguit. He visitat
tots els agents de l’àmbit
portuari: ajuntaments, con-
fraries de pescadors, clubs
nàutics, nàutiques popu-
lars, consignataris, estiba-
dors, drassanes i reparació,
capitanies marítimes i cam-
bres de comerç, entre d’al-
tres. Aquestes trobades
m’han donat una àmplia
visió del món portuari. Un
bagatge que combinat
amb el grau de professio-
nalitat de l’equip de Ports
de la Generalitat, m’ha aju-
dat a integrar-me ràpida-
ment a l’empresa i conèixer
més a fons el sistema por-
tuari català.
P: ¿Què va representar per
vostè ser el nou gerent de
Ports? 
R: Ser el gerent de Ports de
la Generalitat ha suposat
un gran repte personal i
professional que he assumit
amb empenta i il·lusió. Cal
dir que per primera vegada,
algú de les Terres de l’Ebre
ocupa aquest càrrec. Això
ha estat un honor per a mi.
La meva tasca principal és
convertir els ports gestio-
nats per l’empresa, entre
els quals hi ha els ports
ebrencs, en instal·lacions
portuàries del segle XXI i
aquest és el principal objec-
tiu on dirigim la nostra
energia i els nostres
esforços. 
P: Tot això arriba després
d’uns anys a la delegació
de Govern.
R: Treballar amb el delegat
del Govern, Xavier Pallarès,
ha estat per a mi un gran
plaer. Sempre ens hem
complementat i hem aca-
bat sent grans amics.
L’etapa professional a la
Delegació m’ha permès
conèixer els 52 municipis i
les cinc Entitats Municipals
Descentralitzades (EMD)
de les comarques ebren-

ques. Aquesta experiència
m’ha donat l’oportunitat
de copsar els potencials
d’aquestes poblacions, les
inquietuds, els anhels, les
fites... Ha estat una vivèn-
cia colpidora i enriquidora
que m’ha fet créixer com a
persona i com a ebrenc.
D’aquesta feina he tret una
gran expertesa de les Terres
de l’Ebre. Un territori
demogràficament petit,
però amb un gran cor que
batega per ser un dels
potencials del país.
P: Arriba a Ports i... quines
prioritats té? I Objectius?
R: La política portuària ha
de convertir els ports
ebrencs en infraestructures
modernes, sostenibles i
integrades en els seus tei-
xits urbans, per donar ser-
vei a les empreses i entitats
que hi desenvolupen activi-
tats i als ciutadans. Per fer-
ho comptem amb la nova
Llei de ports, actualment en
tramitació parlamentària, i
un nou Pla de ports en
redacció. Aquestes eines
ens han d’ajudar a situar els
ports de les Terres de l’Ebre
com a instal·lacions del
segle XXI.
P: Actuacions al nostre
territori. 
R: Els  últims tres anys,
entre els sectors públic i pri-
vat s’han invertit 7 milions

d’euros en els ports
ebrencs, en la renovació
d’infraestructures portuà-
ries, la integració de les ins-
tal·lacions pesqueres als
municipis, el foment de la
nàutica, la promoció dels
creuers i l’eficiència energè-
tica.
Embarcadors, la posada en
valor de les infraestructures
per convertir-les en pols
d’activitat, l’impuls a la
pràctica d’esports nàutics i
la integració dels embarca-
dors als passejos fluvials,
amb la creació de nous
espais per als ciutadans.
Cases d’Alcanar, la cons-
trucció d’un nou pantalà
permet acollir, a una
banda, embarcacions pes-
queres i, a l’altra,  xàrters
nàutics,  potenciant el sec-
tor pesquer i el turisme
nàutic. 
Alcanar, l’acord signat
entre Ports i Cemex ha
donat els seus fruits amb la
continuïtat d’activitat de la
cimentera i la recuperació
dels llocs de treball al muni-
cipi i la seva àrea d’influèn-
cia. Aquest acord ha situat
la instal·lació d’Alcanar
com el gran port industrial
de Catalunya gestionat per
la Generalitat.
Sant Carles de la Ràpita, el
dragatge de la zona de
maniobrabilitat a la Ràpita

ha millorat l’accés dels vai-
xells al moll comercial; l’a-
dequació dels molls de la
benzinera, armament i tres-
mall han millorat els serveis
dels pescadors; la urbanit-
zació de l’entorn a la llotja
ha impulsat la mobilitat i
l’eficiència de les opera-
cions pesqueres; la moder-
nització de les instal·lacions
que està fent el Club Nàutic
de la Ràpita ha de poten-
ciar la nàutica i fomentar-la
entre els ciutadans.
Deltebre, l’empresa Ports
de la Generalitat i
l’Ajuntament han signat el
conveni per a la redacció
del Pla especial del port que
es preveu tenir enllestit
l’any vinent. L’objectiu és
que l’ampliació del port,
una reivindicació històrica
del municipi, sigui una rea-
litat ben aviat.
L’Ampolla, un poble que
viu al voltant del port i que
amb la reordenació feta a la
dàrsena pesquera s’han
impulsat les instal·lacions
pesqueres i s’ha donat més
valor al front portuari.
L’Ametlla de Mar, l’adequa-
ció del moll del dic de lle-
vant on s’amarra la flota
d’arrossegament i les
embarcacions tonyinaires
ha donat més qualitat de
servei als usuaris i ha opti-
mitzat els recursos energè-

tics;  la urbanització de
l’entorn a la llotja ha regu-
lat la mobilitat i ha integrat
la dàrsena pesquera al
municipi; i la reforma de les
casetes dels pescadors ha
facilitat la tasca al col·lectiu
pesquer i ha encaixat més
aquests locals a la façana
marítima de la Cala.
Eficiència energètica, l’en-
llumenat públic que depèn
de Ports s’ha substituït per
tecnologia LED als ports
ebrencs amb un 50% d’es-
talvi energètic. Treballem
per la millora continua i per
optimitzar els recursos dels
recintes portuaris dins d’un
entorn mediambientalment
sostenible. 
P: Encara queden actua-
cions del Pla d’inversions
2014-2017?
R: A partir de gener posa-
rem fil a l’agulla per desen-
volupar el Pla d’actuacions
2017 que preveu una
inversió publicoprivada de
gairebé 3 milions d’euros
als ports de l’Ametlla de
Mar, l’Ampolla, la Ràpita,
Alcanar, les Cases
d’Alcanar i els embarcadors
de Tortosa i Amposta.
Destaca la urbanització de
la zona de ribera i l’adequa-
ció de l’edifici, seu portuà-
ria, al port de la Ràpita; la
millora del moll de Ribera i
l’edifici de serveis al port de

l’Ametlla de Mar; i la refor-
ma de l’embarcador de
Tortosa i  el conveni que
Ports de la Generalitat sig-
narà amb l’Ajuntament
d’Amposta per a la gestió
de l’edifici de serveis de
l’embarcador. 
Actualment, estem elabo-
rant el nou Pla d’inversions
2018-2021 amb actua-
cions valorades i estudiades
segons les necessitats de
cadascun dels ports. En
aquest nou Pla, treballarem
amb afany perquè els ports
ebrencs tinguin un paper
rellevant dins l’àmbit por-
tuari català. 
P: El somni que des del seu
càrrec actual voldria que es
fes realitat, quin seria?
R: Que els ports de
Catalunya siguin uns veri-
tables motors econòmics
en què hi hagi la màxima
harmonia entre els sectors
que generen activitat i
riquesa i les poblacions.
Hem de buscar l’equilibri
perquè els recintes portua-
ris puguin desenvolupar
activitats, generar ocupació
i dinamitzar econòmica-
ment els municipis i el terri-
tori, en un marc sostenible.
I, a la vegada, integrar els
ports als teixits urbans, cre-
ant espais per als ciutadans.
Aquest ha de ser el nostre
horitzó: tenir uns ports cap-
davanters, competitius i
ben connectats amb el seu
entorn.

«La política portuària ha de convertir els ports
ebrencs en infraestructures modernes i sostenibles»

Joan Pere Gómez i Comes, gerent de Ports de la Generalitat de Catalunya

El calero Joan Pérez Gómez i Comes, gerent de Ports de la Generalitat de Catalunya. 
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