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Disconformitat de l’equip de govern de Deltebre

A l’espera de la decisió sobre el seu futur

«Arbitrarietat política?»
L’equip de govern de Deltebre ha manifestat la seva disconformitat davant la decisió del Consorci de Desenvolupament
del Baix Ebre i Montsià (BEMO) de no subvencionar el projecte de remodelació de la Cambra Agrària de Jesús i Maria
mitjançant els fons LEADER. Es creu que pot haver-hi una
pressumpta arbitrarietat política.
P3
Avui és notícia

Tots a pagar
Els consumidors de gas de l'Estat espanyol hauran d'assumir
amb les seves factures d'aquest 2017 el pagament de
96.383.024 euros per sufragar la indemnització a l'empresa
promotora i el manteniment del fracassat projecte Castor.

P3

Amposta
Es tanca la polèmica
del local del centre de
rehabilitació, amb la
compra anticipada.
P3

Flix
Acuamed decidirà els
llots tòxics que s’han
de traure del pantà
del municipi.
P8

Esports.
Citació judicial a
directius del Tortosa
per una suposada
compra d’un partit.
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Tots i totes a pagar!

Sí, els 96.383.024 euros els haurem de pagar entre tots els consumidors, tant domèstics com industrials, i tot això per indemnitzar l'empresa promotora del fracassat projecte Castor. És a dir que els consumidors pagarem un sobrecost per un projecte fallit que afectarà també la competitivitat de les empreses, ja que hauran d'afegir un cost que no té res a veure amb el consum ni amb l'activitat. Tots recordem els greus problemes sísmics que es van produir l'any 2013 a causa de
les perforacions per construir un magatzem de gas submarí. A causa d'aquests greus problemes, que la concessionària va negar en tot moment, el ministeri d'indústria espanyol va paralitzar finalment el projecte al setembre del 2013 i un any després, la concessionària ESCAL UGS, empresa participada majoritàriament per
ACS (que és l'empresa presidida per Florentino Pérez) va renunciar a la concessió de l'explotació però ha cobrat més de 1760 milions d'euros després de renunciar al projecte fallit. Totalment inacceptable el fet d'haver de pagar per un projecte que està hibernat i que mai ha funcionat. Una vergonya!

DIMECRES VA LLIURAR-SE

Premi a la Gerència Territorial de l'ICS
a l'Ebre i a l'Ajuntament d'Amposta
La Fundació Avedis Donabedian és una organització sense afany de
lucre, creada l'any 1989, que gestiona l'Institut Universitari Avedis
Donabedian-Universitat Autònoma de Barcelona. La seva missió és la de
col·laborar amb els professionals i amb altres institucions públiques i privades per tal de millorar la qualitat dels serveis sanitaris i socials que
reben els ciutadans.
La Fundació va lliurar aquest dimecres al Palau de la Música Catalana de
Barcelona els Premis a la Qualitat en institucions sanitàries, que atorga
des del 1993, amb l'objectiu de reconèixer diferents aspectes de la qualitat dels centres i marcar les tendències de futur de les diferents àrees.
En l’edició 2017, el projecte Salut+Social, aplicació informàtica que ja té
altres premis i reconeixements, ha rebut el Premi a l’Excel·lència en
Qualitat en la categoria Atenció Social amb Participació d'Equips de
Salut.
Salut+Social és una eina de comunicació que va sorgir de la iniciativa
dels professionals de la salut de l’equip d’atenció primària i dels serveis
socials de la ciutat i va quedar formalitzat mitjançant un conveni de
col·laboració de la Gerència Territorial de l’ICS i l’Ajuntament
d’Amposta.
L’eina, creada des dels serveis informàtics de l'ICS de les Terres de l'Ebre,
ha permès implantar un sistema de comunicació àgil, fluid i amb garanties entre els serveis de salut i els serveis socials en l’atenció als pacients
crònics i amb demències de l'àrea d'Amposta que reben una atenció
conjunta sanitària i social. Actualment s’està implementant arreu del
territori.

DEL 20 AL 22 DE GENER

Festes solidàries
Sant Francesc Gil de Federich
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La propera setmana es celebren a
Tortosa les Festes
de Sant Gil amb
“un gran objectiu
solidari i de continuar reforçant les
arrels cristianes. En
qualsevol dels actes
on poguéssiu assistir, sereu benvinguts. Si no podeu
venir i considereu
que podeu aportar
la vostra voluntat
com a Fila 0, podeu
posar-vos en contacte en qualsevol
de nosaltres. Com
sabeu, el sopar al
Viena té les places
limitades i en el cas
de voler venir, com
més prompte tinguésseu la reserva,
millor”.
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Joaquin Celma va crear una secció ‘Ebrencs pel món’, a les planes de Més Ebre. Aquestes festes nadalenques, protagonistes de la secció de
Celma van fer una trobada a Tortosa aprofitant les vacances nadalenques. A la trobada, van estar-hi: Josep Gombau (Australia); Carlos Alós
(Kazakhstan); Sergi Domènech (Bèlgica); Juanjo Rovira; Pau Alegria (Màrroc); Jordi Arasa (USA); Àlex Accensi (USA)
David Vilanova (USA); Marc Sabaté (USA); David Escandell (Republica Dominicana); Mario Javaloyes (Màrroc); Jefrey Callau (USA); Xavi
Gisbert (Senegal /Qatar); Pepe Altadill (Xina); Delfin Ferreres (Puerto Rico) i Josep Becerra (Puerto Rico). No van poder assistir: Jordi Rovira
(Dubai), Javi Martín (Anglaterra); Gerard Zaragoza (Qatar); Pau Rovira (Xina); Víctor Alcoverro (Xina); Albert Forcadell (Kazakhstan); Joan
Casanova (Hong Kong); Òscar Madrinya (Austràlia) i Pau Suazo.

L’opinió del diari queda reflectida
exclusivament a través de l’editorial. Els articles de la secció d’opinió expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa seus
necessàriament.
ELS ARTICLES ANÒNIMS NO
SERAN PUBLICATS A MÉS EBRE
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El projecte Castor costarà 96,38 MEUR als
consumidors de gas de l'Estat espanyol

3

LA REALITAT

"Vergonya" en
temps de pobresa
energètica

Aquest 2017
Els consumidors de gas de
l'Estat espanyol hauran
d'assumir amb les seves
factures d'aquest 2017 el
pagament de 96.383.024
euros per sufragar la
indemnització a l'empresa
promotora i el manteniment del fracassat projecte Castor. Segons l’ACN,
amb les instal·lacions
hibernades i a l'espera
que el govern espanyol
prengui una decisió previsiblement definitiva sobre
els seu futur, el rebut del
gas torna a incloure –després de la primera consignació el passat 2016- una
partida milionària per
retornar el crèdit bancari
subscrit per Enagás a
compte dels drets de
cobrament al llarg de 30
anys després que l'executiu del PP aprovés per
decret el pagament una
indemnització de 1.350

milions d'euros a Escal
UGS.
La partida, que figura a
l'ordre del Ministeri
d'Energia publicada al
BOE a finals de l'any passat establint els peatges i
cànons del sistema gasista
per enguany, ascendeix
exactament a 80.664.725
euros.
A aquesta xifra se li han
de sumar els 15.781.229
euros que rebrà Enagàs
Transporte per als "costos
provisionals d'operació i
manteniment" de les instal·lacions
hibernades
aquest 2017.
Una xifra molt pròxima
als 17,70 milions que
costa el manteniment de
l'únic magatzem de gas
submarí operatiu a l'Estat
espanyol, el de Gaviota,
al País Basc.
A l'espera que el govern
espanyol prengui una

Instal.lacions del projecte Castor.

decisió sobre el futur del
projecte
Castor
–el
Massachusetts Institute of
Technology havia de lliurar un informe al respecte
a Enagás el passat mes de

novembre però encara es
desconeix si s'ha lliurat o
el seu contingut- l'empresa que va promoure el
magatzem de gas submarí, Escal UGS –en mans,

majoritàriament, del grup
ACS de Florentino Pérezha percebut ja més de
1.760 milions d'euros
després de renunciar al
projecte.

"Els únics als quals s'ha
afavorit és a l'empresa
responsable d'aquesta
negligència", subratlla la
portaveu
de
la
Plataforma Ciutadana en
Defensa de les Terres del
Sénia, Cristina Reverter.
L'entitat, que ha denunciat la indemnització a les
institucions
europees
considera una "vergonya" la nova ordre de
peatges i cànons del sistema gasista.
Especialment, en un
moment socialment delicat per a moltes persones. "Realment és molt
injust és que moltes famílies, en ple hivern, estiguin en situació de
pobresa energètica, que
volen no poden pagar la
llum, que se'ls talla el
subministrament i se les
desnona, i estiguem
entaforant baix del mar
molts milions d'euros”.

Deltebre denuncia una pressumpta arbitrarietat política
En la concessió de les subvencions del LEADER
L’equip de govern de l’Ajuntament de Deltebre ha manifestat, en el marc d’una roda de premsa, la seva disconformitat davant la decisió del Consorci de Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià (BEMO) de no subvencionar el projecte de remodelació de la Cambra Agrària de Jesús i Maria mitjançant els fons LEADER.
Segons nota de l’Ajuntament, en total, el projecte, que per al consistori compleix amb gran part dels eixos
de la convocatòria (recuperació de patrimoni, innovació, economia verda, cooperació territorial i cohesió
social, i impacte turístic), va obtenir un total de 170 punts però es va quedar fora de la subvenció atès la
manca de partida pressupostària. En canvi, si que van poder accedir a la subvenció tres ajuntaments que
presentaven projectes com ara la millora de l’enllumenat, la senyalització turística i equipament per a un
museu. En aquest sentit, l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha manifestat que “esperem que aquesta decisió
de puntuar tan baix el projecte de Deltebre, i tan semblant i correlatiu els altres projectes dels ajuntaments,
no tingui res a veure amb el color polític dels mateixos ja que tenen la mateixa afinitat política que el consorci BEMO i el departament d’Agricultura”. Per aquest motiu, des del consistori s’ha presentat un recurs
d’alçada a la conselleria d’Agricultura i Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Soler ha lamentat “la
manca de cordialitat institucional atès que a hores d’ara ningú del consorci ni del departament s’ha posat
en contacte amb nosaltres davant els arguments i els dubtes polítics que ens suscita la resolució”.
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Tortosa urbanitza un dels principals
accessos al call jueu
“Es continuarà invertint en la seua millora”
L'Ajuntament
de
Tortosa ha enllestit
els treballs d'urbanització integral de
la plaça del Pou de
la Figuereta, un dels
accessos principals a
l'entorn històric del
call jueu, al barri de
Remolins L'alcalde,
Ferran Bel, acompanyat del regidor
de Serveis, Domingo
Tomàs, i del regidor
de barri, Marià
Martínez (tots tres a
la imatge), han presentat aquest dimecres el resultat d'aquesta actuació. Les
obres, que ha fet
l'empresa OCMP, han tingut un cost de 15.171 euros i s'han enllestit dins del termini
previst. La superfície d'actuació és de 161 m2 i l'objecte de l'obra ha estat dignificar i
posar en valor tot l'entorn del Pou de la Figuereta, espai de trànsit de vianants cap al
conjunt històric de la jueria tortosina. L'espai s'ha pavimentat amb els mateixos materials emprats en la urbanització del carrer Major de Remolins, lloses de granit als laterals i llambordes de formigó a l'espai central. L'obra ha permès suprimir les barreres
arquitectòniques actuals i fer completament acessible tot l'espai. En el marc d'aquests
treballs s'han renovat també la xarxa d'aigües pluvials i potable. L'alcalde ha dit que
l'Ajuntament continuarà invertint en la millora del call jueu.

‘No esteu sols’
Projecte impulsat per l’EMD de Jesús
“No esteu sols” va sorgir arran d'una anàlisi de la població per franges d'edat, en
què l'EMD de Jesús va detectar que al
poble hi havia més de 950 persones majors
de 65 anys. D’aquestes persones, n’hi ha
26 que viuen soles, i no tenen relació freqüent amb familiars o veïns. er formar part
del projecte, els usuaris han de ser majors
de 65 anys, estar empadronats al poble de Jesús i viure sols, a més d’acomplir, a criteri dels serveis sanitaris o assistencials, les condicions necessàries, i haver-ne acceptat
la inclusió mitjançant un formulari d'enquesta. Els professionals sanitaris del consultori local i els serveis socials municipals ja han iniciat les visites per conèixer la situació i
les circumstàncies personals d’aquests habitants a fi de conèixer les seves necessitats,
mèdiques i socials. Això determinarà la freqüència de les visites que rebran.

L'alcalde de l’Ametlla marca les línies
bàsiques de la gestió municipal pel 2017
Destacant l’obertura de la residència com a prioritat
L'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gaseni, ha fet un resum de les previsions i reptes
que afronta la institució de cara a l'any 2017. Segons nota de l’Ajuntament, Gaseni,
conscient de les dificultats que impliquen les herències econòmiques i urbanístiques,
veu prou motius perquè el 2017 sigui «esperançador i hi hagi grans notícies». Tot i
recordar que les dificultats són màximes en matèria econòmica, l'alcalde considera
que, en els darrers mesos, l'esforç de l'Ajuntament per recuperar la imatge exterior
s'ha vist millorada, amb la disminució dels períodes d'impagament a proveïdors i organismes, donant mèrit a la gestió del dia a dia, afectada pel cúmul de sentències judicials contràries al consistori. Entre les prioritats de l'equip de govern de cara a
enguany, Gaseni ha destacat quatre eixos bàsics: la posada en funcionament de la
residència per a la gent gran, la recuperació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
(POUM), el projecte de recuperació del port natural de l'Estany i l'impuls de diversos
temes de caràcter econòmic, cultural i turístics lligats a la mar.
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“El projecte de les
piscines, dins del termini”
Resposta de Ferran Bel a Enric Roig
L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, va desmentir que el projecte de les piscines
s'adjudiqués fora del
termini local, tal com
va afirmar el portaveu del PSC, Enric
Roig qui va assenyalar que "les piscines,
que lluny de ser el
projecte
estrella,
semblen ser el projecte estrellat, amb
un procés d'adjudiFerran Bel, alcalde de Tortosa.
cació que podia
estar fora de termini
però que, tot i haver-ho preguntat al ple no se'ns va
donar resposta". Segons explica ebredigital.cat, Bel va
negar rotundament aquestes afirmacions, ja que,
segons va explicar, el termini legal d'adjudicació caducava el 20 de gener. "El contracte públic dóna dos
mesos de termini per procedir a l'adjudicació des de l'apertura del primer sobre. Els dos mesos de termini
s'amplien, automàticament, 15 dies hàbils quan hi ha
una baixa desproporcionada com és aquest cas. Per
tant, d'acord amb aquests terminis teníem temps fins a
finals de gener", va dir Bel. El grup socialista afirma que
va plantejar la pregunta en el ple que li corresponia,
l'extraordinari de divendres 30 de desembre, “sense
rebre llavors resposta ni del govern ni del secretari”.

ICV Entesa reclama més
inversions a l’Ebre
“Territori amb més pobresa i atur de Catalunya”

El coordinador d’ICV-Entesa TE, Jordi Jordan, juntament amb els alçades de La Sénia i Corbera d’Ebre,
Joan Moisès i Antonio Alvarez, han lamentat les
poques inversions que “el govern de Junts pel Si
(CDC-ERC) preveu per al territori en el pressupost del
2017”. Així, Jordan ha destacat que “una vegada més
ens trobem que CDC i ERC enlloc de discriminar positivament les nostres comarques, fa tot el contrari,
invertint molt menys dels que ens toca per habitant”.
A més, Jordan ha recordat que des que CDC ha tornat
al poder, primer de la mà del PP i després d’ERC, el Pla
Estratègic per a les TE “continua estan al calaix, sense
cap tipus d’interès de tirar-lo endavant tot i ser el territori amb més pobresa i atur de Catalunya”.

‘La millor opció’ s’estrena
a Amposta
Film rodat al Delta

El film d’Òscar Pérez, que
està rodat entre Deltebre,
Sant Jaume, Amposta i
Tortosa, retrata la història
real de l’adolescent sahrauí, Koto Maelainin. Està
protagonitzat pel mateix
Koto Maelainin, santjaumero d’adopció, Francesc
Orella i Mercè Pons i es
podrà veure durant quatre dies als Multicinemes
d’Amposta. L’estrena a la capital del Monstià serà el
pròxim 20 de gener a les 20.30 h, amb passis dissabte 21, diumenge 22 i dimecres 25 a les 18 h.
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EN UN MINUT

Més notícies
*TORTOSA: el bisbe inaugura diumenge l’Any
Jubilar Marià concedit pel
Papa. Avui divendres
comencen els actes de
celebració (20h) a la capella de la Mare de Déu de la
Cinta de la catedral.
*TORTOSA: l'Ajuntament
ha iniciat les obres de
reforma integral i ampliació del dispensari mèdic del
poble dels Reguers, amb
l'objectiu de millorar les
actuals instal·lacions i la
prestació del servei públic
als usuaris.
*IMAGINA RÀDIO, L’EBRE, LA WEB EBREDIGITAL.CAT
I
CANAL
TERRES DE L’EBRE, després de 3 mesos de campanya, han aconseguit
recollir més de 1.000 euros
en productes per a Creu
Roja.
*MÉS DE 200 AUS, la
majoria pertanyents a
espècies protegides, han
mort electrocutades en
diferents punts de la xarxa
elèctrica de mitja tensió de
les Terres de l'Ebre durant
els últims cinc anys, segons
dades dels Agents Rurals.
*ES RETARDEN els trens
Euromed entre l’Aldea i
Tarragona. El govern va
anunciar que aquest servei
s'estrenaria el 10 de gener
i la plataforma Trens
Dignes lamenta que es
torne a incomplir la data
anunciada. A més, sosté
que és una prova més que
el servei es va implantar de
manera precipitada.
*AMPOSTA: Manel Masià
encapçala la renovació del
PDECat a la capital del
Montsià.
*DIPUTACIÓ: avui divendres signatura del conveni
amb els Consells Esportius
de la demarcació per regular les aportacions destinades a promoure l'esport
base entre els nens i nenes
en edat escolar del Camp
de Tarragona i les Terres de
l'Ebre.
*EL FESTIVAL DELTEBRE
DANSA forma part del
catàleg publicat per la
European
Dancehouse
Network (EDN), on es
recullen els millors 25
exemples i pràctiques de
projectes on destaca la
rellevància de la dansa.
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Nou conveni per a la gestió de
l'edifici de serveis de l'embarcador
D’Amposta
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Amposta tanca la polèmica
del local del centre de rehabilitacio
“Amb la compra anticipada”

El centre de rehabilitació, a la capital del Montsià.

Aquesta setmana es va signar el conveni, a l’Ajuntament d’Amposta.
El gerent de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez i Comes, i l’alcalde d’Amposta,
Adam Tomàs, han signat aquest dilluns un nou conveni per potenciar els usos de l’edifici situat a la zona de servei de l’embarcador d’Amposta, que és titularitat de Ports.
Després de l’acte de signatura, Gómez ha destacat: “el conveni s’emmarca en la línia
de treball que la Generalitat duu a terme per transformar el embarcadors del riu i els
edificis que hi ha a la zona de servei en veritables pols d’activitat que ajudin a dinamitzar el territori”. Amb el nou acord, l’edifici es destinarà a oficines d’informació i
divulgació d’activitats turístiques, esportives, culturals i socials vinculades al riu, que
es poden realitzar a les Terres de l’Ebre.

Carles Luz, elegit president de l’Associació
d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA)
Substitueix en el càrrec a Miquel Rovira, que ha dimitit
L'alcalde de Gandesa i president del Consell
Comarcal de la Terra Alta, Carles Luz, ha estat elegit aquest dimecres per unanimitat president de
l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya
(ARCA), en el decurs de la reunió extraordinària
que ha celebrat a Barcelona l'assemblea general de
l'entitat. Luz era actualment vicepresident segon de
l'organització en representació del Consorci
Intercomarcal d'Iniciatives Socioeconòmiques (CIS),
que agrupa les comarques de la Terra Alta i la
Ribera d'Ebre. Substitueix en el càrrec Miquel
Carles Luz
Rovira i Comas, de l'Associació per la Gestió del
Programa Leader Ripollès Ges Bisaura, que havia
dimitit. ARCA és la xarxa dels 11 grups d’acció local que hi ha a Catalunya (GAL).

L'Hospital Comarcal ha formalitzat ja la compra del local on està ubicat el centre de
rehabilitació i noves consultes mèdiques, ubicat a l'avinguda Catalunya 66-72, cantonada carrer Amèrica. Ho ha fet un any abans d'allò previst, un avançament que ha
suposat un estalvi de 4.000 euros en interessos. “Ho hem avançat per posar ja punt i
final a la polèmica generada al voltant d'aquestes instal·lacions i el cost que han tingut",
assenyala l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs.
Per a formalitzar aquesta compravenda, l'Hospital Comarcal ha amortitzat 200.338
euros que corresponen a les quotes de lloguer amb opció a compra previstes per al
2017 més la quota final de 129.263 euros. En total, l'adquisició d'aquestes
instal·lacions, que ara passen a ser municipals, ha estat d'1,5 milions d'euros aproximadament. Segons nota de l’Ajuntament, “la quota de lloguer amb opció a compra era de
12.758 euros més IVA, de 800 metres quadrats distribuïts en dos plantes”.

‘El vestit tradicional al Montsià’
L’Ajuntament rapitenc i el Museu de la Mar promouen l’exposició
El Museu de la Mar de
l’Ebre porta recopilades
més d’un centenar de
fotografies, i també
peces de roba diverses,
cedides per una quinzena
de famílies de la Ràpita,
per documentar com era
la indumentària de principis del segle passat a la
població. Amb el material
que s’està reunint es farà
una exposició el proper
mes de febrer, promoguda per les regidories de Cultura i Identitat i pel Consorci del Museu de les Terres de
l’Ebre que portarà per títol ‘El vestit tradicional al Montsià’ i també es crearà un arxiu
fotogràfic d’àmbit local que permeti conèixer les especificitats de la vestimenta pagesa i marinera, tant laboral com de mudar, de principis del segle XX.

AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALCANAR
Montsià (Tarragona)
Codi Postal 43530 - C.I.F. - P 4300400 A
Registre Entitats: 01430043

ANUNCI
d’aprovació inicial del text refós del reglament del Consell Escolar Municipal d’Alcanar

El Ple d’aquest ajuntament, en sessió de data 24/11/2016, va aprovar inicialment el text refós del Reglament del Consell Escolar Municipal d’Alcanar.
Se sotmet aquest acord, juntament el reglament, al tràmit d’informació pública per un termini de 30 dies hàbils amb publicació d’edictes al BOPT, DOGC, en un dels mitjans de
comunicació escrita diària, web municipal i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, als efectes d’examen de l’expedient i presentació de les reclamacions i suggeriments que es creguin oportuns. Tanmateix, en cas que durant el termini d’exposició pública de l’expedient no es formulin reclamacions, suggeriments ni al·legacions, aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva.
En aquest supòsit, es procedirà a fer pública l’aprovació definitiva del text refós reglament, mitjançant la publicació del text íntegre en el BOPT i en el tauler d’anuncis de la
Corporació i l’anunci al DOGC que faci referència al BOPT en el qual s’hagi publicat el text en la seva integritat.
Alcanar, 28 de desembre de 2016

L'ALCALDE,
Alfons Montserrat Esteller
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Més notícies
*MÓRA LA NOVA: Trens
Dignes convoca una
nova protesta el 4 de
març per les mancances i
retards de la línia R15. La
plataforma impulsa grups
de treball d'usuaris de la
línia ferroviària del nord
del territori.
*ADIF anuncia que inicia
aquesta setmana diversos treballs per modernitzar la infraestructura en
el tram ferroviari entre
Barcelona i Móra la
Nova, que inclouran la
renovació de vies, canvis
d'agulla i millores d'electrificació en diferents trajectes en el tram Reus
Móra la Nova-Nonasp.
*MÓRA D’EBRE: avui
divendres (20h) al Centre
Cívic La Magdalena, la
directora general de
Relacions Institucionals i
amb el Parlament, Carme
Garcia, presidirà una jornada informativa per la
posada en funcionament
del Programa d’identificació genètica de desapareguts
durant
la
Guerra Civil i la dictadura
franquista.
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Acuamed decidirà els llots tòxics que
s’han de treure del pantà de Flix

DIVENDRES 13 DE GENER DE 2017

Quarta edició de la
ruta Tapa Porca
A Móra d’Ebre

L’Ajuntament reclama que es reactivi la planta de tractament
L'alcalde de Flix, Marc
Mur, ha confirmat que
Acuamed i el Ministeri
d'Agricultura i Medi
Ambient s'han compromès a fer pública,
abans del 31 de gener,
l'auditoria que esclarirà quants residus
contaminats queden al
fons de l'embassament de Flix. Segons
l’ACN, l'informe oficial
resoldrà si són certes
Marc Mur, alcalde de Flix
les xifres fetes públiques pel Departament
de Territori i Sostenibilitat i per un dels exresponsables tècnics de l'obra i redactor
del projecte, i que ballen entre els 100.000 i els 200.000 metres cúbics. Mur ha
reclamat que l'informe determini també quin tipus de contaminants hi ha als llots
tòxics i que es torni a posar en marxa la planta de tractament que està inactiva.
Paral·lelament, l'Ajuntament de Flix està ultimant l'informe que determinarà si hi
ha més punts al municipi que, a part del terrenys industrials d'Ercros, també estiguin contaminats.
L'alcalde de Flix, Marc Mur, ha insistit en què "és més necessari i més urgent que
mai que Acuamed finalitzi el procés d'auditoria del fons de l'embassament i faci
públics els resultats". Mur ha tornat a reclamar un calendari d'actuació, una dotació pressupostària per a acabar la neteja i, sobretot, "col·laboració estreta" entre
les tres administracions implicades, el consistori, la Generalitat i el govern espanyol.

El Consell Comarcal de la Terra Alta
contracta sis aturats
Per a treballar en el manteniment de la Via Verda
El Consell Comarcal de la Terra Alta ha
posat en funcionament el Programa
Treball i Formació 2016. Es tracta d’un
pla d’ocupació per a persones de la
comarca en situació d’atur que va iniciar la seva activitat el passat 29 de
desembre. Els beneficiaris són sis persones que faran treballs de manteniment i neteja a la Via Verda de la Terra
Alta i a altres indrets turístics i d’interès
de la Terra Alta.
Complementàriament a les accions
d’experiència laboral, aquests treballadors rebran 20 hores de formació
transversal obligatòria.

Des d’avui divendres fins al diumenge 29 de gener de
2017, Móra d'Ebre organitza la quarta edició de la ruta de
tapes Tapa Porca 2017. Hi participen 16 establiments diferents, que oferiran als clients tapes elaborades amb ingredients provinents del porc. Les tapes aniran acompanyades d’una canya de cervesa, una copa de vi blanc o negre,
o d’aigua, al preu de 3 €. (vegeu plana 7).

Mobilització per a evitar el tancament
del camí d’accés a la N-420
A Móra la Nova
L’Ajuntament de Móra la Nova ha
començat a moure fils per respondre
a la petició dels veïns que a finals del
mes passat van fer arribar a l’alcalde
732 signatures, per reclamar que no
es tanqui el camí que dóna accés a
la Nacional 420 en el sector 3 del
municipi. El regidor d’Urbanisme,
Carlos Trinchan, ha explicat que
“des del govern municipal estem
totalment d’acord amb aquesta
demanda, ja que l’accés que es vol
tancar definitivament és molt transitat, tant per la gent que anem al
cementiri com pels veïns que hi viuen o que tenen finques a la zona
i per això ens hem posat en marxa per evitar aquesta mesura".
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Més
notícies
*LA GUÀRDIA CÍVIL de
Vinaròs ha detingut un
auxiliar sanitari d'una
ambulància com a suposat
autor del robatori de joies
a persones d'avançada
edat
d'Alcanar
i
Ulldecona. Segons el cos
armat, l'home, resident a
la
demarcació
de
Tarragona, perpetrava els
furts quan atenia els
pacients als seus propis
domicilis o durant els trasllats amb l'ambulància.
*ULLDECONA: una subvenció de 152.000 euros
del
SOC
permetrà
l'Ajuntament contractar
tretze persones el 2017.
*L’AMPOLLA: Un home
de 34 anys i veí de
l'Ampolla ha mort aquest
dimecres mentre plegava
olives en una finca de la
seva propietat al terme del
Perelló. A l'espera de
l'autòpsia, la víctima
s'hauria donat un fort cop
al cap caient desplomat a
terra.

SOCIETAT
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Tret de sortida a la temporada
dels Tres Tombs a Catalunya
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Pressupostos participatius
a Alcanar
Votacions fins el dia 20 de gener

A l’Ampolla
La temporada dels Tres
Tombs a Catalunya va
començar oficialment
diumenge passat, 8 de
gener, a l'Ampolla, amb
la lectura del pregó que
va anar a càrrec de Jordi
Moretó.
Durant el seu discurs va
relatar per als més dels
200 assistents l'experiència d'haver realitzat
la volta a Catalunya
l'any 2015 amb el seu
ruc català Nic, un viatge
que va començar i finaFrancesc Arasa, alcalde de l'Ampolla, durant el seu discurs.
litzar a Cambrils, i en el
qual va recórrer 1.200
km.
A l'acte, que va estar organitzat per la Federació Catalana dels Tres Tombs, amb la
col·laboració de l'Ajuntament de l'Ampolla i l'Associació Amics del Cavall de l'Ampolla,
també hi van intervenir l'alcalde de l'Ampolla, Francesc Arasa; la presidenta de la
Federació Catalana dels Tres Tombs, Tània Guasch, i el secretari de l'Associació Amics
del Cavall de l'Ampolla, Conrad Costes.
En el pregó hi van participar una quarantena d'entitats que formen part de la Federació
Catalana dels Tres Tombs amb les seves respectives banderes.
D'altra banda, el proper 1 de maig, l'Ampolla també serà la seu que acollirà la 20a
Trobada Nacional de Tres Tombs, en un any en què la Federació Catalana dels Tres
Tombs celebra els 20 anys de la seva fundació.

El jutjat d'Amposta reobre la investigació
per l'accident de Freginals
El magistrat considera "urgent" prendre declaració al conductor de l'autocar
El nou magistrat del jutjat d'Instrucció Número 3
d'Amposta ha decidit reobrir el cas de l'accident de
Freginals, al Montsià, en el qual van morir tretze
noies estudiants d'Erasmus. El jutge ha acceptat el
recurs de reforma de l'acusació particular d'una de
les víctimes, un recurs que, de fet, van presentar
totes les defenses de les víctimes i també el
Ministeri Fiscal quan la darrera jutgessa instructora
va decidir arxivar les investigacions, a principis del
mes de novembre. Ho va fer sense haver pres
declaració al conductor i sota l'argument que no hi
havia "indicis de delicte" en la seva actuació. Segons la interlocutòria, a la qual ha tingut accés l'ACN, ara el nou jutge prioritza, justament, la declaració del xofer de l'autocar. La qualifica "d'urgent, essencial i transcendent" per determinar si recau en ell "responsabilitat criminal o no". Imatge: ACN.

L’Ajuntament d’Alcanar ha endegat la campanya institucional de Pressupostos Participatius “Decidim Junts”,
donant compliment a un objectiu prioritari del govern
municipal: donar veu a la ciutadania en la presa de decisions que afecten els pressupostos municipals. Així, els
veïns i veïnes del municipi escolliran els quatre projectes
en què s’invertiran 60.000 € del pressupost del 2017.
La Regidoria de Participació Ciutadana, per segon any
consecutiu, ha estat l'encarregada de realitzar la campanya participativa en relació als pressupostos municipals. Igual que l’any passat, s’han elaborat dos tipus de
butlletes de participació diferents, una amb 11 propostes
per a Alcanar i l’altra amb 9 projectes per a les Cases
d’Alcanar. Les votacions es poden realitzar fins al 20 de
gener, a través de les urnes instal·lades a la recepció de
l’Ajuntament i a l’Oficina Municipal de Turisme.

El Consell Comarcal del Baix Ebre contracta
20 aturats o beneficiaris de l’RMI
Per fer tasques de manteniment en espais naturals i urbans
El Consell Comarcal del Baix Ebre
contracta a jornada completa 20
persones en situació d'atur o beneficiàries de la Renda Mínima
d'Inserció per desenvolupar tasques
com a peons de manteniment d'espais naturals i urbans a la Via Verda
del Baix Ebre i altres indrets de la
comarca. Tres d'aquests contractes,
d'un any de durada, ja es van formalitzar a finals del mes de desembre, i els 17 restants, de 6 sis mesos,
es faran aquest mes de gener.
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L'europeïtzació horària a Catalunya
AQUESTA SETMANA

Sra. Clara Rodríguez, presidenta de la Unió de Botiguers de Móra d'Ebre

ACTUALITAT

El 2017 arriba La reforma horària que preveu modificar les
jornades laborals i de lleure de
Catalunya tal com vam informar en l'editorial del 30 de
setembre 2016.
L'europeïtzació
horària
a
Catalunya ens permetrà dormir
més i guanyar en qualitat de
vida segons indiquen els actors
implicats, ja que es buscarà un
equilibri entre els temps de treball i la resta de les necessitats
vitals. Un cop aprovada la llei
començarà el moment de transició cap a aquests nous horaris
que haurien d'estar totalment
en marxa el setembre del 2018.
Més Ebre: El que es busca amb
la reforma horària és alliberar
temps reduint i avançant la
pausa del migdia per encongir
la jornada laboral i guanyar
qualitat de vida?
Unió de Botiguers de Móra
d'Ebre: Sí, aquest és un dels
objectius de la reforma horària.
ME: Això suposaria el replantejament de l'organització horària
en tots els àmbits de la societat
i de l'economia de Catalunya
per racionalitzar, de manera
progressiva, els horaris quotidians. Que en pensa?
UBM: Penso que costarà molt.
El caràcter llatí és molt diferent
de l'europeu, i no veig que es
pugui dur a terme en tan poc
espai de temps.
ME: Pel que fa als infants sem-

bla que amb aquesta reforma
no haurien d'invertir tant temps
en múltiples activitats extraescolars per estar d'alguna manera «atesos» degut a les jornades laborals dels pares, ja que
tantes hores d'activitats els
produeix un cansament que
podria estar a l'origen del fracàs
escolar. A més, el prime time
televisiu s'avançaria a les 20 h
(actualment és a les 22h), però
s'hauran de canviar els horaris
comercials, entre altres. Com

ho veu?
UBM: Ho veig bé! Però s'haurà
de deixar més marge de temps
per a acostumar-nos. L'any
2018 ho veig molt a prop.
ME: Segons els seus impulsors,
la llei beneficiarà especialment
als nens, als treballadors i les
dones.
UBM: Crec que en general
beneficiarà a les famílies.
ME: Algunes empreses ja han

començat a fer proves pilot perquè els seus treballadors no
pleguin tan tard, i sembla que
les millores són evidents.
Podem generalitzar entre
empreses multinacionals, la
petita o mitjana empresa o
l'empresa familiar?
UBM: No es pot generalitzar,
cada tipus d'empresa és molt
diferent.
ME: Sembla que milloraríem en
salut, ja que dormiríem més, i
per conseqüència hi hauria
menys sinistralitat pel que fa a
accidents a la carretera o accidents laborals i més natalitat!

UBM: Crec que no té res a
veure, hi ha més factors que
poden influir.
ME: Un horari més racional que
ara implica la complicitat de
tots els actors.... (administració,
escola,
empresa,
comerç...). Que en pensa?
UBM: Sí, hem d'anar tots a una.
Si hem de canviar des del
comerç, ha de canviar tot. El
que no em sembla del tot
correcte és l'horari de les administracions, ja que haurem de
pagar l'hora del dinar.

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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Es trenca la
ratxa de l’Ascó
L’Ascó va perdre al camp
de l’Olot, segon classificat
(1-0) i, d’aquesta forma, va
veure trencada la ratxa de
16 jornades sense perdre.
Segueix quart i ara juga dos
partits seguits a casa, el primer contra el Manlleu.

ESPORTS
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A LES 22.35 HORES, A CANAL TERRES DE L’EBRE, EN DIRECTE

Minut 91 en diumenge
L’actualitat de la UD Jesús i Maria va centrar el primer programa
Aquest 2017, a Canal Terres de l’Ebre, el programa Minut 91 s’emetrà en diumenge per la
nit, en directe, concretament a partir de les
22.35 h. Un programa d’actualitat esportiva i en
el que es comentaran els reportatges del cap de
setmana. Diumenge, amb Enric Galve (a la foto),
i David Torres, Michel Viñas va repassar l’actualitat del J. i Maria. El proper programa serà especial pel derbi Batea-Gandesa.

1A CATALANA

DESTITUÏT COM A TÈCNIC DEL BATEA

Xavi Anell torna
a la Rapitenca
Xavi Anell, després d’estar
a l’Amposta i la Rapitenca,
va fitxar amb el Tortosa,
aquesta temporada. El
jugador, que no havia tingut la continuïtat que
desitjava, ha acceptat tornar a la Rapitenca, club
amb el que ja s’ha reincorporat. Gabi ha causat
baixa i Aleix Salvadó ho és
per lesió. El tècnic German
necessitava apuntalar la
banda esquerra i Xavi ha
estat l’escollit. Podria no
ser el darrer fitxatge.
La Rapitenca va guanyar
l’Alpicat (1-0) en un partit
discret en què va anar de
més a menys. Demà visita
el Morell, cuer, una bona
ocasió per sumar un cop
la situació s’havia complicat en perdre, com la resta
d’equips, els punts guanyats a J. i Maria per la seua
retirada.

Sergi
Serret, a
Finlàndia
El porter del
Catalònia, Sergi
Serret, marxa a
Finlàndia a un equip
de la Primera divisió.
Serret, que va estar al
Nàstic juvenil i la
Pobla, va disputar
dissabte el darrer
partit amb el Cata.

Jordi Roca:“estic sorprès per la decisió”
Sergi Navarro, nou entrenador del club de la Terra Alta
Després de la derrota a Amposta, en el primer partit de l’any,
diumenge passat, la directiva del Batea va decidir destituir al tècnic Jordi Roca, a qui, en un comunicat, agraia tota la feina feta
fins ara. La dinàmica de resultats (3 derrotes seguides) ha fet
creure a la directiva del Batea que mancava un revulsiu. Jordi
Roca explicava que “he d’admetre que estic sorprès per la decisió de la junta. No havia existit cap ultimàtum anterior. I ha estat tot molt ràpid, com si fes dies que estava preparat. No obstant, ho he d’acceptar”. Roca afegia que “crec que s’havien
d’haver valorat molts factors: una plantilla que va costar molt
Jordi Roca.
confeccionar-la, fer-la competitiva i es van haver de fer moltes
gestions per les dificultats de portar jugadors fins a Batea per les
distàncies. Però, a més, es debuta a la categoria i a hores d’ara
som tretzens, estem fora del descens, fins i tot compensat, i es porten 3 derrotes seguides.
Crec que calia estar atents per la situació però no era per dramatitzar-la”. Sergi Navarro, fins
fa dos mesos entrenador de la Cava, torna a les banquetes, debutarà diumenge a Batea contra el Gandesa: “un nou repte que afronto il.lusionat. Buscarem aprofitar la feina que s’ha fet
bé fins ara i millorar en el que sigui necessari”.

SEGONA CATALANA

Citació judicial a directius del Tortosa
Per la suposada compra del Tortosa-Gandesa, de la lliga passada
El jutge ha citat a declarar diversos directius del CD Tortosa, en relació al partit que va disputar contra el Gandesa la temporada passada, en la penúltima jornada. El tribunal investiga
la suposada compra del partit, arran d’una denúncia que ja va fer-se des de Valls abans de la
darrera jornada de la lliga passada per un missatge de what que s’havia fet al grup de jugadors del Gandesa, després del partit, i que ironitzava sobre el tema. Genís Vidal, jugador que
havia estat al Gandesa i que és de Valls, i que estava al grup de what dels jugadors del Gandesa, va poder filtrar el missatge a la UE Valls. Sembla ser que Genís va descontextualitzar totalment el missatge. La situació s’agreuja quan dies posteriors, jugadors del Gandesa van seguir ironitzant amb el tema fent-se una foto amb un improvisat maletí. Els primers directius del
Tortosa aniran a declarar dimarts dia 17 i el dimarts següent estan citats la resta, entre ells el
president Llorca. Al Gandesa, fins ara, només se li ha demanat documentació de jugadors de
la temporada passada. Tortosa i Gandesa lamenten els fets i que “s’arribi fins aquest punt. És
incomprensible, amb el mal que s’està fent als clubs”. El Gandesa, aquell dia, va remuntar un
3-1 i va empatar, buscant el quart gol fins el final com es va poder comprovar a les imatges.
O sigui, qualsevol suspicàcia és “absurda” i més tenint en compte que l’empat no li servia al
Tortosa per ser segon si el Valls hagués empatat, a casa, el seu partit contra la Riera, equip que
va sumar pocs punts a la segona volta. Curiosament, el Valls visita diumenge el Tortosa, que
segueix líder després de la complicada victòria a Segur (2-4), de dissabte passat.
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El J i Maria baixa del núvol
Aquest any a Canal TE, Minut 91 serà en diumenge. En el primer, vam parlar-ne del J. i Maria.
Del somni s’ha passat a la realitat, en unes setmanes. Cal destacar la trajectòria d’aquest club. La feina feta. L’aposta d’Òscar Ròdenes, la seua inversió,
ben canalitzada amb ascensos fins a 1a catalana, on es va pujar
dos cops en 3 anys. Tots sabíem que això tindria un final. I l’ha
tingut ara. Aquests projectes són massa sostinguts i quan l’inversor es cansa, pel motiu que sigui, perquè no veu resultats o perquè ja no li va bé seguir invertint, la bombolla es desunfla. Segurament, a Jesús i Maria, no li agradava a tothom el projecte amb
l’aposta d’Òscar i el suport de David. Segurament han hagut
molts damnificats i les formes en ocasions tampoc han agradat.
Però era el projecte. La responsabilitat de la situació actual comença per la junta que estava, que deixa el primer equip molt
minvat al setembre. Posteriorment, el president, David i Mario
renuncien als càrrecs per donar pas a una nova etapa amb una
gestora. Una nova etapa que havia de començar la lliga vinent.
Ells al.leguen que la gestora ha canviat els plantejaments parlats.
La gestora diu que ha fet el que devia. I el soci ha manat. Sembla com si tot s’ha accelerat perquè s’acabi abans. I oblidar l’anterior. Un final caòtic per tornar a la realitat. Veurem que passa.

L’opinió de Joaquin celma.
El Jesús i Maria ha estat ara.
Qui serà el proper?
Equips com Calafell o J. Bisbalenca van militar a 1a Catalana.
Avui estan a la 4a. El mateix que el Ginestar que va arribar
a Preferent. O el Roda de Berà que va triomfar a Tercera
divisió i va passar a 3a catalana quan Luis del Olmo se’n va
cansar. El Jesús i Maria la propera temporada militarà a
Tercera catalana. Plantejament de la gestora i decisió dels
socis. Potser hauria estat més fàcil eliminar el filial acabar la
temporada i la propera estar a 2a catalana (com ha fet el
Morell) i, encara que es baixe d'aquesta, els joves jugadors
seran més competitius. Penso que s’ha fet al revés. Amb tot,
la imatge que s'ha donat ha estat lletja. I a sobre estaran dos
anys sense poder ascendir. Si a principi de temporada li
haguessin preguntat a algú de la directiva que el Jesús i
Maria es retiraria, haguessin pensat que era una broma d'innocents. Avui és una realitat. ¿Per què s'ha arribat a aquesta situació? Molt fàcil. El Jesús i Maria va cometre l'error
d'ascendir a 1a catalana. Mirin com ha acabat. Va donar 10
baixes a jugadors, també al cos tècnic i fa unes setmanes
van renunciar al càrrec David Torres, vinculat a l'entitat
durant els darrers 20 anys, juntament amb Òscar i Mario, els
dos últims presidents. Finalment la retirada de la competició
i més baixes de jugadors: Ferreres, Raül Gonzalez, Adrià,
Brayan, Sergi Curto i Sebas. El futbol de les estrelles no va
funcionar ni a Jesús i Maria ni a molts equips ebrencs. Va
intentar-ho l’Alcanar i avui està a 3a catalana. El Tortosa
porta diversos anys fent un equipàs i ja són 5 anys de
desil·lusions a 2a catalana. L'Amposta ha passat de Tercera
divisió a 2 catalana. Només una cosa positiva del Jesús i
Maria: 17 equips de futbol base. Més de 200 xavals, un
gran bressol del futbol ebrenc. Trist adéu del Jesús i Maria
a 1a catalana. Van acabar els somnis. Arriba la realitat. Però
qualsevol dia ens trobarem amb alguna sorpresa més si
Joaquin Roda deixa el R-Bítem, Arturo el Tortosa, Ramon la
Rapitenca, Miguel l’Ascó o Paco Gilabert l’Ampolla...més
sorpreses tindrem en els pròxims anys amb algun equip
ebrenc per renúncia a la categoria o desaparició.
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EMPAT EN TEMPS AFEGIT EN EL DERBI A CAMARLES (2-2)

DESESTIMADA LA IMPUGNACIÓ DEL PARTIT A CAMBRILS (1-0)

L’Amposta recorrerà a Apel.lació

Brayan revoluciona a la Cava

El comitè ha desestimat la impugnació del CF Amposta del partit a Cambrils, on va perdre el primer partit de lliga. Segons el club ampostí, els cambrilencs van fer quatre interrupcions per a efectuar canvis, quan només poden ser-ne tres. La directiva de l’Amposta,
que disposa de les imatges del partit que grava el cos tècnic, ja ha anunciat que recorrerà
a Apel.lació perquè creu que té tota la raó en la seua reclamació. Poden ser punts molts
importants i pels que la lluita serà intensa. D’altra banda, l’Amposta va guanyar el Batea
en el primer partit de l’any (4-1). Va obrir aviat la llauna amb un gol d'Isaac. Al primer
temps, tot i no estar del tot precís en el joc creatiu, dominava el partit i va tenir fins a tres
situacions de gol per encarrilar-lo. Però el 2-0 no va arribar i si l'empat arran d'una contra
que va definir amb encert Miguel que, juntament amb Gustavo i el porter Raül, tornaven
a Amposta, ara amb el Batea. A la represa, el partit va estar travat en els primers minuts
amb un Amposta atascat. No obstant, una acció de Quim, assistint a Eudal, va propiciar
el 2-1. Raúl Jiménez, porter del Batea, no va calcular bé la seua sortida. Amb el 2-1, el partit es va trencar. El Batea, amb el retorn d'Agustí, va gaudir d'un parell d'aproximacions
però quan ja va deixar espais darrera, l'Amposta va aprofitar-los per a sentenciar, amb el
3-1, d'Arnau, i el 4-1 d'Isaac. Jordi Roca fou destituït dilluns com a tècnic del Batea.

Camarles i la Cava van empatar a dos gols. Un penal en temps afegit, va ser la darrera jugada del
partit, va valdre l’empat a l’equip blanciblau (2-2). El Camarles va remuntar el gol del debutant Brayan,
jugador que fou determinant en el derbi, amb el seu nou equip, la Cava, on ha arribat procedent del
Jesús i Maria. Ell va ser un perill per banda esquerra i per allí va marcar el 0-1, amb una jugada molt
característica seua, amb velocitat i bona execució. El camarlenc Carles, també amb una gran acció, marca de la casa, va empatar al final d'un primer temps que fou molt travat i igualat. A la represa, el Camarles va sortir millor i va tenir dues opcions. I una bona jugada, amb assistència de Sergi, va culminar-la amb molta qualitat Cristian Bertomeu amb el 2-1. En els darrers minuts, els locals, amb qui va
debutar Ferreres, van disposar de situacions per a poder marcar. També la Cava que va insistir i va trobar el premi en temps afegit amb un penal a Brayan que va transformar Sergi Grau. Abans, els visitants
ja havien reclamat un penal a Brayan. Llavors, l’àrbitre va xiular falta fora de l’àrea. Xavi Cid, tècnic del
Camarles, comentava que “després d’un primer temps anivellat, a la represa nosaltres vam sortir molt
bé i, a més del 2-1, vam tenir altres opcions per a poder decidir, que no vam aprofitar”. Isaac Fernández, tècnic de la Cava, manifestava que “tot i les adversitats, vam competir i la insistència va tenir premi amb l’empat”. A més de Brayan, va debutar amb la Cava el camarlenc Sergi Curto (J. i Maria). Chimeno ha causat baixa mentre que Àngel i Lleberia estan lesionats per temps. I Ferran s’està recuperant.

DERROTA A CASA CONTRA EL CAMBRILS UNIÓ

POC ENCERT EN LES OCASIONS (2-1)

El Gandesa visitarà diumenge
el Batea, 21 anys després
El Gandesa va perdre diumenge passat a casa contra el Cambrils
Unió (1-2). Segons Rafel Navarro, tècnic del Gandesa, “hem començat l’any, com vam acabar l’anterior. En la creació estem bé i
creem ocasions però ens falta culminar. I el rival, amb poc, ens penalitza marcant en la seua primera ocasió. Havíem tingut opcions i
Frede va marcar l’1-0 en un inici nostre de partit molt bo. Però el
Cambrils va empatar en la seua primera opció. I a la represa, al primer minut, arran d’una contra, ens va fer l’1-2. Vam reaccionar bé,
durant uns 20 minuts, però després ells van travar el partit i ja va
haver-hi poca continuitat i ja no vam poder crear opcions”. Rafel
afegia que “no és una excusa, però la veritat és que l’àrbitre no va
estar gens encertat amb decisions com un penal claríssim no xiulat
a Dilla. També va anul.lar un gol al Cambrils. No va agradar, així
com la seua actitud”. El diumenge, el Gandesa visitarà el Batea, en
un derbi històric perquè mai havien competit dos equips terraltins
a la categoria. A més, tots dos no s’enfronten des de la temporada
95/96, llavors a la Tercera regional. Va ser el dia 10 de març del 96.
El partit ha creat molta expectació entre les dues aficions. El pichichi del Batea, Miguel, serà baixa. Va ser expulsat a Amposta, però
ja ho era per una intervenció a l’ull que li han fet aquesta setmana
després d’un cop que va rebre en el partit contra el Camarles.

JUGADOR DEL CATALÒNIA, DE MASDENVERGE

L’Ulldecona perd al camp
del Torredembarra

Gol de Cristian Arasa dedicat
a Manel Constantino

L’Ulldecona va perdre al camp del Torredembarra (2-1)
en un partit contra un rival directe i en el que no va poder allargar la ratxa de victòries amb la que va acabar
l’any passat. Antoni Teixidó, tècnic de l’Ulldecona, comentava que “era un partit en què l’empat hagués estat
el més just perquè en determinats moments vam tenir les
ocasions per fins i tot haver pogut guanyar. No obstant,
hem de millorar en l’aspecte defensiu. Vam rebre els dos
gols a pilota aturada, en accions que ens va faltar contundència i que el rival va saber aprofitar. I si rebem dos
gols en un partit, hem de veure que ens serà complicat
guanyar. Pel demés, estic molt satisfet de l’actitud i el treball als entrenaments dels jugadors. Però ens manca ser
més competitius i no fer concessions defensives”.
Toni Ondazabal, de penal, va marcar el gol faldut a Torredembarra. La retirada del Jesús i Maria, de Primera catalana, redueix el risc de descensos compensats a Segona
i, per tant, no complica tant la permanència. Per estabilitzar-se a la taula i allunyar-se de la zona de descens directe, els dos propers partits, seguits a casa (Hospitalet i Camarles), són claus per a l’Ulldecona.

Faltaven 10 minuts pel
final del partit i el Catalònia
guanyava 2-1 al líder de
Tercera, la Sénia. L'aparició
del masdenvergenc Cristian
Arasa, que va entrar al
camp durant la segona
meitat, va ser decisiva per
als locals. Era el minut 36
de la represa i en una contra, el jugador de Masdenverge, amb desavantatge,
va guanyar metres al defensa rival i va batre el porter de la Sénia amb exquisida qualitat.
El gol va ser dedicat. Cristian va dedicar-lo a Manel Constantino,
porter del Masdenverge, que ens va deixar arran d'un tràgic accident de transit. Cristian portava les espinilleres de Manel i per
aquest motiu les va tocar diverses vegades quan va fer el gol. Va
ser el moment emotiu del duel. El Catalònia va acabar golejant
per 5-1 a la Sénia. Cristian estava emocionat. Manel i Emma van
ser recordats en diversos camps, amb un minut de silenci.

3A. CATALANA. TRIOMF CONTRA EL VILALBA AMB GOL DE DANI FLUIXÀ A LA PRIMERA MEITAT (1-0)

L’Aldeana
torna a ser
colíder

L’Aldeana va guanyar el Vilalba (1-0) i, amb la derrota del líder, torna al cim de la taula, empatat a punts amb la sénia. Un gol al minut 18 de Dani Fluixà va decidir. Segons
Bartolo Meca, tècnic aldeà, “no va ser un bon partit per la nostra part. Al primer temps, tot i tenir la inciativa i fer el gol, vam estar imprecisos i apàtics i això va propiciar
que el Vilalba tingués dues clares opcions, d’un contra u, que va evitar Sergi Auré amb grans intervencions. A la segona meitat, no vam millorar i la dinàmica no va canviar.
Malgrat això, el més positiu és que vam conservar l’avantatge. Però està clar que no vam jugar bé i que hem de ser més competitius i constants”. Nico (Camarles B) ha fitxat amb l’Aldeana que busca alguna incorporació més. Des de Vilalba consideraven que “mereixiem més, com a mínim l’empat, tal com va anar, i jugant amb 10 els darrers
25 minuts”. El Vilalba va guanyar el partit pendent a J. i Maria B (2-3). I dimecres va empatar, a Batea, amb el S.Bàrbara (0-0). Aviat s’espera confirmar el nou tècnic.

EL 5-1 VA SER MASSA INFLAT, TAL COM VA ANAR EL PARTIT

El Catalònia doblega el líder, en els darrers 10 minuts
Abans de començar el partit es va fer un minut de silenci en record a la mare del tècnic de la Sénia, Juanjo Serrano. El Catalònia necessitava la victòria per seguir de prop al líder i evitar que aquest es distanciés. I va acabar golejant. El 5-1 cal dir que va ser massa abultat, pel que fou el partit. Però va ser la realitat en un final apoteòsic dels de la Santa Creu. D'entrada, el Catalònia va començar millor. A la Sénia,
que tenia la baixa del porter Kevin i va utilitzar el porter Àlex, juvenil de primer any, va costar-li. El Catalònia es va avançar amb un gol de Cosido. Sobre la mitja hora de joc, la Sénia va entrar en el partit. I
va disposar de fins a tres ocasions clares per empatar. A la represa, els seniencs van començar amb convicció i Zaragoza aviat empatava, aprofitant una magnífica assistència. Amb l'1-1, el Cata va passar-ho
malament. Els del Montsià van fer un pas avant i volien guanyar. Però l'entrada al camp del local Cristian Arasa ho va canviar tot. Un cop de timó en el partit del Catalònia va propiciar una jugada llarga i
la centrada de Juanjo Rovira, poderós per banda esquerra, va suposar el 2-1 (65'). La pilota fou desviada per un defensa senienc. Amb el 2-1, el partit es va trencar. La Sénia va tenir dues ocasions per restablir l'empat. Faltaven deu minuts i el duel estava incert. Però amb espais, el Catalònia fou letal. Cristian va fer un gol màgic, prodigi de força i qualitat. Ell mateix, amb la Sénia entregada, va assistir a
Leandro que va marcar el 4-1. El resultat ja era massa càstig per al líder. El Cata va acabar crescut i Jordi Tomàs va fer el 5-1 amb un tret creuat des de fora de l'àrea.

JOAQUIN CELMA

Grans partits en la propera jornada
Segueix sense convèncer-me el Tortosa tot i guanyar a un Segur que li va
plantar cara fins el minut 74. Ull a la dada: onze inicial del Tortosa i
només quatre jugadors ebrencs en l'equip titular i 7 de Tarragona; segueixo pensant que la política esportiva del Tortosa està equivocada.
El que és el futbol. L’Ulldecona té sis ocasions i no marca. Només de
penal. I el Torredembarra arriba dues vegades i dos gols. Amposta, cada
cop més ferm: 11 jugadors han marcat gol i només n’ha rebut nou.
Camarles com sempre a casa seva no està fi i i la Cava va traure un punt
in extremis. El treball d'Isaac Fernández es nota. Al Gandesa no li surten
les coses aquest any: darrers 6 partits i només una victòria. I diumenge
visita el Batea. Continua la igualtat: el Roda, que era cuer, està a meitat
taula. El seu mister diu: "tot el que no entrava abans, ara entra. Són les
dinàmiques". El cuer, el Catllar, li va fer tres gols al Valls. El Salou va
empatar al camp del Reddis. I el Torredembarra va guanyar per segona
vegada en aquesta lliga. Grans partits aquest cap de setmana: la CavaAmposta i Tortosa-Valls. Si guanyen Amposta i Tortosa, la lliga és d'ells.
Però no crec que guanyin els dos. Ull al Valls en aquesta propera jornada
es juga mitja lliga. Si perd, adéu gairebé a l'ascens directe.
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TERCERA CATALANA. VA GUANYAR 3-7 A SANT JAUME EN UN PARTIT BOIG
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CONTRA EL PERELLÓ (1-1)

S BÀRBARA-J I MARIA (1-1)

L’Alcanar és demoledor amb la nova artilleria

Un empat just

El Corbera salva un punt

Anton Flores, tècnic del S. Jaume, explicava que “va ser un partit boig. Ells, amb tota la pegada
que tenen actualment, van ser superiors, sobre tot a la primera meitat. L’1-5 al descans era clar.
A la segona part nosaltres vam estar millor, vam tenir opcions per fer algun gol més, a més d’un
penal que el seu porter va parar. El més positiu fou que l’equip, tot i el resultat, va lluitar fins el
final. Partit d’aquells que agraden als aficionats però no als tècnics davant d’un Alcanar molt fort
en l’aspecte ofensiu”. Juanra va marcar els tres gols del Sant Jaume i va tenir altres opcions. José F. Mora, tècnic de l’Alcanar, comentava que “les noves incorporacions, ofensivament es noten. Ja molt aviat vam crear opcions, fent Chimeno i Adri el 0-2. Ens van marcar però fou clau
obtenir l’1-3 poc després. Vam seguir i vam ser molt resolutius. A la represa, amb l’1-5, inconscientment, ens vam acomodar i el partit va ser boig, amb arribades constants a les porteries i dos
gols més per equip. Atractiu per a l’expectador però dels que no ens agraden als entrenadors”.
Vates també va debutar mentre que Ion i Edu es van lesionar. Chimeno (2), Adri, De la Torre (2),
Marc Bort i Manel van marcar els gols d’un Alcanar que encara té molt a dir en la segona volta.

S. Bàrbara i Jesús i Maria van empatar (1-1).
Segons Cantó, tècnic planer, “mal partit en general, sense idees ni ritme. Arran d’una errada nostra, ens van fer el 0-1 i vam empatar de penal i
llavors vam tenir alguna ocasió més. Però partit
per oblidar i veure que hem de millorar”. Enric
Galve, del Jesús i Maria, deia que “empat molt
treballat i merescut. Primera meitat, vam estar
força bé i Rullo va fer el 0-1. A la represa, el Santa va imposar-se i va empatar amb un penal dubtós (abans en va haver un de clar no xiulat) i va
tenir més opcions tot i que la darrera va ser nostra”. Sebas ha fitxat amb el S. Bàrbara.

Corbera i Perelló començaven l’any amb un
partit de necessitat per distanciar-se de la zona
complicada de la taula. I el partit va ser agònic (11). Des de Corbera es deia que “la primera meitat fou més del Perelló, que va tenir opcions,
mentre que la represa, amb els minuts, i amb el
0-1, fou més nostra i el gol al final va comportar
un empat just”. Molinos, tècnic del Perelló, per la
seua banda, deia que “va ser un partit dominat
totalment pel Perelló amb moltes ocasions que
vam perdonar i que vam acabar pagant-ho car.
Decebut pel resultat però content per l’actitud i
per la millora en el joc”. Xixo va marcar el gol.

DAVANT EL FLIX (3-1). DEBUT DE PIÑEIRO

TRIOMF DE PRESTIGI AL CAMP DE L’OLÍMPIC (3-4)

EL PINELL ES VA AVANÇAR 3 COPS (3-3)

El porter Àlex lidera el Roquetenc

Tres punts d’or pels caleros

El Godall reacciona 3 vegades

Paco Muñoz, tècnic de l’Olímpic, deia que “ens va costar molt
entrar en el partit i, a més, vam tenir una fase de desconcert, al
final del primer temps, que el Roquetenc va aprofitar-la per fer
dos gols més. Amb l’1-4 s’arribava al descans. A la represa, vam
reaccionar amb una forta pressió que ens feia recuperar aviat la
pilota. Pau va marcar el 2-4 i Aleix el 3-4. Els gols van arribar
tard però durant la segona meitat, el porter del Roquetenc va
salvar el seu equip. En el temps afegit, que per mi va ser correcte, vam poder empatar, amb nombroses arribades. Però vam
pagar car el desconcert de la primera meitat”. El Roquetenc, que
va fer una gran feina, amb el triomf, s’estabilitza a la taula, fent,
fins ara, una molt bona temporada. David Vilanova va debutar.
Xavier, Farreny (2) i Aleix van marcar pels de Roquetes.

Després de dues derrotes, triomf vital per als caleros per sortir de
la part baixa. Héctor, de penal, va fer l’1-0 ja a la represa. Empatava Llorenç pel Flix però a manca de pocs minuts, Igors va fer el 2-1.
Els visitants van reclamar fora de joc. El debutant Àlex Piñeiro, amb
assistència de Rullo, va sentenciar en temps afegit. Els locals valoraven el triomf “i la bona feina de la segona part”. Oleguer, tècnic del
Flix, comentava que “tot i les nombroses baixes (vam haver de recuperar jugadors inactius), vam estar molt bé. A la represa, arran
d’un penal discutible ens van fer l’1-0. Vam empatar i vam recuperar el control del partit fins que al final, arran d’una contra i amb una
decisió controvertida, va arribar el 2-1. I després, en temps afegit, el
3-1. Sap greu perdre però content pel treball, tal com estàvem. Esperem recuperar jugadors”. Diumenge derbi: Flix-Olímpic.

Segons Robert Avinyo, tècnic del Pinell, “resultat bastant injust perquè, en general, vam dominar el partit.
Però en alguns moments puntuals no vam estar ferms
defensivament i el Godall va aprofitar-ho. Aquí va estar
el problema, no vam saber mantenir l’avantatge els tres
cops que vam tenir-lo amb els tres gols de Raül. Amb el
3-2, arran d’un rebuig, Xescu va marcar el 3-3 i llavors
vam gaudir de cinc ocasions per guanyar. I penso que
mereixiem la victòria”. Joan Subirats, tècnic del Godall,
deia que “sabor agredolç perquè fer 3 gols fora i no
guanyar no agrada. Però l’important fou la reacció, en
tres ocasions. Resultat just”. Xescu (2) -el segon des de
30 metres- i Ramon marcaren. Fidel i Oriol foren baixa.

L’AMPOLLA S’AVANÇA

El R. Bítem remunta a la represa
R.-Bítem i l’Ampolla iniciaven l’any amb un partit amb doble valor
en la lluita per les primeres places. Partit vibrant i empat final, quan els
locals van remuntar el 0-2 amb què els visitants es van avançar al primer temps.
Francesc Parra, tècnic del R. Bítem, considerava que “a la primera
meitat no vam estar dins del partit. Ells van jugar millor, van dominar
i van fer els gols. Penso també que em vaig equivocar tàcticament. A
la mitja part, vam retocar algunes coses i a la represa vam reaccionar,
empatant i podent, fins i tot, guanyar. Crec que l’empat final va ser
just, pels mèrits dels dos equips”.
Per la seua part, David Burgos, tècnic de l’Ampolla, comentava que
“vam fer una gran primera meitat, dominant el joc i tenint la possessió de la pilota, creant opcions i fent dos gols. A la represa, vam baixar i no vam saber matar el partit. I el R. Bítem va pressionar molt i va
entrar-hi arran d’un penal inexistent. Nosaltres vam perdre el control
del mig del camp i la seua insistència els va portar a l’empat, i encara
van tenir una ocasió més. Sap greu després de la primera meitat que
vam fer, només sumar un empat. Però cal valorar la reacció del R.Bítem a la represa. És un dels millors equips que he vist, i segur que estarà lluitant per l’ascens fins el final”. Gallego i Ramirez van marcar els
gols ampolleros. Moha, penal, i Àlex Accensi, els del R Bítem.

4A CATALANA. TERCER CONTRA SEGON

Amposta B-Arnes, partit de la jornada demà dissabte (17.30h)
El líder Móra la Nova va guanyar a la
Fatarella (0-1). Segons Guiu, tècnic de
la Fatarella, “el líder va tenir moltes
ocasions però entre la defensa i el porter nostre les van evitar. Nosaltres també en vam tenir i vam intentar jugar
però ells en defensa són molt ferms.
Penso que l’empat hagués estat més
just en un partit molt competit pels dos
equips i amb molta gent al camp. Vam
millorar i hem de seguir així, amb
aquesta actitud, a la segona volta”. Els
dos equips van fallar un penal. Segons
Lizaso, “resultat penso que enganyós,
vam dominar i vam tenir moltes ocasions però ells tenen un gran porter.
També dir que al final ens haguessin
pogut empatar. Tot i les baixes, l’equip
va competir molt bé i va fer un gran
treball davant d’un rival, la Fatarella,

La segona volta serà espectacular

que també es va buidar al camp”. L’Arnes va golejar el Camarles B (8-1) i segueix en la segona plaça. Miquel, Xavi
i Sergi van marcar a la primera part. A
la represa, el Camarles faria el seu gol
però l’Arnes fou letal i Raul, de falta,
Piñol i Sergi que en va fer tres més (en
total quatre) van ampliar l’avantatge.
Deltebre i Amposta van empatar (1-1).
Mario Arques, tècnic local, deia que
“ens vam enfrontar a l’equip que possiblement millor futbol practica de la
categoria. A la primera meitat, ells van
dur la iniciativa i nosaltres vam jugar
més replegats. Ens van fer el gol però
no ens van crear més opcions clares. A
la represa, vam sortir més decidits, amb
més presència ofensiva. Machino va
empatar i el partit, en els darrers minuts, fou boig, amb ocasions pels dos.

La darrera va ser de l’Amposta, que va
evitar-la Llatzer. Empat just”. Robert
Margalef (Godall i Jesús i Maria) ha fitxat amb el Deltebre que podria tenir
més incorporacions. Cristian, de l’Amposta, comentava que “primers 25’
nostres molt bons, dominant i fent el
gol. Bona jugada per banda i Pipa va
marcar. A la represa, ells van canviar el
sistema i van pressionar més amunt.
Ens vam fer una mica enrera. Ells ens
van empatar. Però vam seguir igual, intentant combinar quan teníem la pilota. En els darrers minuts vam tenir dues
ocasions claríssimes que no vam aprofitar, per poder guanyar en un final en
què ells també van tenir-ne una. Mereixiem la victòria”. Demà, Amposta BArnes (17.30 h). Més info de la categoria a la plana següent.

L’opinió de Joaquin celma

Moltes novetats en els equips de Tercera catalana. Adrià, Chimeno i Vates a l’Alcanar, el davanter Piñeiro (ex Ascó B, Perelló i Batea) a l’Ametlla, Moha (ex la cava) al
Remolins-Bítem, David Vilanova al Roquetenc, i Sebas al S. Bàrbara (jugador que va tenir el gran detall de no jugar contra el seu exequip, diumenge).
Gran jornada de gols, la mitjana és 33. Aquesta, 44. Van marcar tots els equips menys el Vilalba però cal dir que va posar contra les cordes a l’Aldeana amb un jugador
menys. El porter Auré va ser el protagonista. Aquesta lliga es posa cada vegada més interessant en perdre el lider, i amb un Alcanar que va a per totes després dels seus tres
fitxatges estel.lars. Quina segona volta ens espera; els 5 primers separats per cinc punts.
A principi de temporada vaig dir sis candidats per a l’ascens. Només m’equivoco en un: el Flix. La resta estan entre els sis primers i l'equip sorpresa és l’Aldeana. Algun dia
havia de perdre la Sénia després de vuit jornades guanyant, segona golejada aquesta temporada: 6 gols va rebre a Roquetes i ara 5 al camp d’un Catalònia que segueix invicte al seu camp. I els dos partits que ha perdut han estat per la mínima. El resultat fou enganyós, fins el minut 82 el marcador era 2-1. Aquesta Ametlla és una altra des de
l'arribada d'Àlex Curto; en 4 jornades 8 gols i en l'etapa de Marc Vilabrú: 11 gols en 12 jornades. El Roquetenc, primer equip que guanya al camp de l’Olimpic, equip aquest
que per segona vegada aquesta temporada va haver de reaccionar amb un 4-1 en contra. No perden la fe els dos últims: Godall i Jesús I Maria van empatar en camp contrari. Segueixen invictes en el seu estadi l’Ampolla i el Jesús Catalònia i en camp contrari: Aldeana i Alcanar.
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Cita amb el judo a Tortosa

Homenatge a
Emma Garcia,
demà dissabte
Demà dissabte, 14 de gener, al Pavelló
d'Amposta a les 17.45 h. es farà un acte
molt emotiu d'homenatge en memoria
d'Emma Garcia Curto, jugadora dels
planters del CH Amposta que ens va deixar arran d’un tràgic accident de transit el
dia 22 de desembre. Abans, a les 17 h.,
es farà la presentació de tots els equips
del club. Després de l’homenatge, es jugaran els partits de lliga entre el sènior
femení contra el H. Sant Joan Despí i,
posteriorment, l'equip juvenil femení
s’enfrontarà al H. Sant Quirze.

La Federació Catalana de Judo i els clubs
de Judo Tortosa i Priorat organitzen la quarta edició de la "Copa Ciutat de Tortosa" (Junior), i la desena de la "Copa Internacional
Ebrenca" (Infantil), aquest cap de setmana.
Serà una nova festa d’aquest esport, al pavelló firal de Remolins.
Les competicions de la categoria júnior seran demà dissabte i diumenge, dia 15, la
d’infantils.

CLUB VOLEI ROQUETES

Victòria del sènior femení contra el Viladecans

Hikma Orobitg, campiona d'Espanya d’handbol femení
La morenca Hikma Orobitg, s’ha proclamat
aquest diumenge campiona d’Espanya amb la
Selecció Catalana Infantil femení, després de
vèncer a les jugadores de la Comunitat Valenciana al campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques amb un resultat final de 26 a 21.

La Selecció Catalana Juvenil Femenina d’handbol va
perdre la final del Campionat
d'Espanya de SS.AA. davant
Madrid per 31 a 27. Les madrilenyes, més conjuntades,
foren superiors. Gemma
Gálvez (CH Amposta) va jugar molts minuts amb el
combinat català.
D’altra banda, la portera Marta Gálvez, germana de Gemma, participarà al Partit Solidari "SOMRIURES QUE CUREN" formant part de la Selecció Catalana Absoluta Femenina, que jugarà al Pavelló Olimpic de Granollers, el próxim
diumenge contra el KH7 BM.GRANOLLERS de Divisio d'Honor Femení. També han estat convocades per la FCH, Judit
Tortajada i Esther Juncosa, però no podran assistir-hi per
motius personals.
4A CATALANA

Aquesta setmana, dels equips sèniors, només tenia competició l'equip femení, ja que
l'equip de primera tenia jornada de descans igual que el de segona. L'equip femení, va
rebre al C.V.Viladecans. 3-1 amb parcials (25-13, 25-18, 18-25 i 25-14).
Per altra banda, el cadet femení, va rebre al C.V.Horton. 0-3 amb parcials (21-25, 1125 i 27-29). El cadet masculí, rebia al C.V.Vall d'Hebron. 3-0 amb parcials (25-10, 2511 i 25-14). Per últim, l'infantil femení, va rebre a l'equip de Torredembarra. Aquestes,
jornada rere jornada milloren el seu joc i la seva regularitat va augmentant, de manera
que aquesta setmana van poder superar a l'equip visitant per 3-1 amb parcials (25-20,
25-15, 13-25 i 25-19).
La pròxima jornada, tots els equips es desplacen fora

HANDBOL

Gemma Gàlvez (CH Amposta),
subcampiona estatal
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CANICROS I CURSA DE MUNTANYA

Torneig ‘3 Reis’

II Torres de Campredó

Aquest cap de setmana el
Centre d’Esports Tortosa va
organitzar la sisena edició del
torneig ‘3 Reis’ d’handbol.
Amb prop de 1.000 esportistes,
amb més d’una cinquantena
d’equips d’arreu de les Terres
de l’Ebre, el País Valencià i
l’Aragó. Durant tota la jornada
es van disputar prop de vuitanta partits, des dels categoria
prebenjamí fins veterà, incloent els dels pares dels jugadors
participants. Un èxit i molt bona feina en l’organització,
per seguir creixent i promocionant l’handbol. Classificació:
Prebenjamí: 1) Esc. Cinta Curto. 2) Esc. Ferreries. Benjamí:
1) Esc. Cinta Curto. 2) Esc Ferreries 2. Aleví: 1) Esc. Cinta
Curto 2. 2) Esc. Ferreries. Pares i Mares: 1) H Onda. 2)
Almassora. Infantil masculí: 1) CH Benicarló 2. 2) CE
Tortosa. Infantil femení: 1) H Onda. 2) HC Perelló. Cadet
Masculí: 1) CH Móra la Nova. 2) CB Vinaròs. Cadet
Femení: 1) Onda. 2) CE Tortosa. Sènior masculí: 1) CH
Amposta. 2) CB Vinaròs. Sènior Femení: 1) CE Tortosa. 2)
CH Benicarló. També es va disputar el torneig 7 metres.

Campredó va acollir la desena edició de la cursa II Torres.
El primer any, el 2007 es va iniciar amb la modalitat del
Canicros, una cursa pionera, i posteriorment es van afegir
les modalitats de cursa de muntanya i marxa. El lloc escollit enguany va ser a Font de Quinto davant les antigues
escoles que va propiciar un apropament a la zona de muntanya. La prova va comptar amb la participació de 165
corredors en les diferents modalitats, canicros, cursa i
marxa. Durant el matí es va realitzar el Canicros i, posteriorment, la cursa de muntanya. Info: ebredigital.cat

Homenatge a Manel Constantino, a Masdenverge

Demà dissabte, abans del partit entre el Masdenverge i el Bot, es viurà un moment emotiu amb l’homenatge per recordar a Manel Constantino, porter de l’equip arlequinat víctima d’un accident de transit el passat dia 22 de desembre. Una pèrdua que ha commocionat el futbol ebrenc. Els seus companys ja van dedicar-li la victòria dissabte passat a Tivenys on van guanyar per
1-3 amb gols d’Iniesta, Jordi Romeu i Mulet, jugador que debutava procedent del S. Bàrbara. També va debutar el veterà porter Aitor Roiget, que estava inactiu. El Bot, per la seua part, va
guanyar diumenge passat contra l’Alcanar (2-0). De la resta de jornada, dir que el Catalònia va empatar a Batea (3-3). Jordi Llobet, tècnic del Catalònia, recordava que “ens vam avançar però
Agustí, per agafar minuts i recuperar-se, va jugar i ell va remuntar, el segon gol de penal. A la represa, Reverté va marcar el 2-2 i el juvenil Dani, amb l’esquera, per l’escaire va transformar una
falta. Amb el 2-3, buscàvem matar el partit, no vam fer-ho, i a darrera hora, ens van tornar a empatar arran d’un rebuig de Roger. Empat en sabor a derrota”. Roger (porter que va estar al
Roquetenc) va debutar amb el Cata. El Ginestar va golejar l’Ebre Escola (4-1). Eulogio Giné, tècnic de l’Ebre Escola, deia que “resultat inflat i enganyós; ens van arribar cinc vegades i ens van
fer quatre gols. Vam pagar cars els errors i ells van aprofitar-ho. Va ser un partit que vam dominar. Però no vam tenir encert. Ni agressivitat. Malgrat això, el 4-1 és sorprenent tal com va anar
el partit”. El Benissanet va guanyar l’Ametlla (2-1) i segueix ferm a casa on només ha cedit un empat. El Xerta es va imposar a Ascó per 1-3. I ja té 18 punts Segons Sisco Martí, del Xerta,
“l’Ascó va començar millor, i Efren va marcar un gran gol. Vam reaccionar i Martí va remuntar amb dos gols. Ja al final, Jorge sentenciava un partit molt correcte i esportiu”.

diarimés
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tercera divisió

Els
resultats
de la
jornada

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

Tercera divisió
Derrota de l’Ascó que, al
camp de l’Olot, va veure
trencada la ratxa de 16
partits seguits sense
perdre.

Una acció del partit Olot-Ascó (1-0).

rEsULtats

cLassificaciÓ
J Gf Gc

1. S Cristobal

p

16a jornada, primera catalana

15 25 17 30

2. Balaguer

14 27 13 29

3. Almacelles

15 31 15 28

4. Santboià

Rapitenca-Alpicat

1-0

Rubí-Suburense

3-1

Almacelles-S Cristobal 4-1

15 27 17 28

Vilanova-Santboià

1-3

5. Reus B

15 29 22 25

Reus-S Ildefons

1-0

6. Viladecans

15 17 12 24

Igualada-V Alegre

2-2

7. Vilanova

16 26 33 23

Vilaseca-Morell

1-0

8. Lleida

14 20 18 22

Lleida-Balaguer

(dia 25)

1. Tortosa

cLassificaciÓ

J
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

G
15
14
11
8
8
7
7
7
7
6
5
5
4
5
4
4
4
4
3
2

16 34

9. Vilaseca

15 22 25 21

10. Rapitenca

15 21 23 20

prÒXiMa JornaDa
dissabte

12. Vista Alegre

15 21 20 19

13. Alpicat

15 22 29 18

Reddis-Salou

1. la Sénia

1-1

1-1

6. Alcanar

16 33 28 28

R. Bítem-Ampolla

2-2

7. Roquetenc

16 32 33 25

Aldeana-Vilalba

1-0

Camarles-la Cava

2-2

Gandesa-Cambrils U 1-2
Hospitalet-Roda Berà 2-4
Valls-Catllar

4-3

Amposta-Batea

4-1

16 27 20 25

10. Roda Berà

16 27 19 18
16 23 32 18

prÒXiMa JornaDa
Cambrils U-Segur (17.45h)

16 22 36 15

Riera-Torrredembarra (12h)

diumenge

13. Batea

Santboià-Almacelles (12h)

14. Segur

16 22 33 14

Catllar-Reddis (12h)
la Cava-Amposta (16h)

15. Suburense

15 20 25 14

V Alegre-Vilaseca (12h)

16. Riera

16 15 34 11

Batea-Gandesa (16h)

S Cristobal-Lleida B (12.30h)

Suburense-Viladecans (17h)

cLassificaciÓ

rEsULtats
p 16a jornada 4a catalana

Equip

Gf Gc

1. M. Nova

53

11

42 Tivenys-Masdenverge

1-3

2. Arnes

53

15

38 Batea-Catalònia

3-3

48

18

36

4. Masdenverge

35

21

32

5. Catalònia

38

21

29

6. Deltebre

40

24

28

7. Ginestar
8. Ebre E

33
31

22
34

Equip

p

1. Fontsanta

51

15

37

2. Cerdanyola

34

14

32

Fatarella-M Nova

0-1

Bot-Alcanar

2-0 3. Pardinyes

49

23

30

Ginestar-Ebre E

4-1 4. S Pere

36

20

27

Benissanet-Ametlla

2-1 5. F At VIlafranca

24

14

24

Deltebre-Amposta

1-1

Arnes-Camarles

8-1

Ascó-Xerta

1-3

28
27

9. Benissanet

22

27

23

10. Bot

31

44

21

prÒXiMa JornaDa

11. Xerta

25

34

18

dissabte

12. Tivenys

28

41

17

Masdenverge-Bot (16h)
Benissanet-Ebre E (16h)

13. Ascó

30

36

15

14. Batea

27

47

15

15. Camarles

27

49

14

Amposta-Arnes (17.30h)

16. Fatarella

22

38

13

diumenge

17. Alcanar

16

48

9

18. Ametlla

11

40

8

6. S Andreu

23

7. Porqueres

30

24

24

8. Pontenc

31

30

22

9. At Prat

26

23

20

10. S Gabriel

28

26

20

11. AEM

26

30

19

Ametlla-Batea (17h)

Camarles-Tivenys (16h)

9. S Jaume

16 28 38 21

10. Pinell

16 28 29 20

11. S. Bàrbara

16 24 28 19

12. Flix

16 23 30 18

diumenge

13. Perelló

16 20 26 17

Vilalba-Corbera (15.30h)

14. Ametlla

16 19 30 16

15. Vilalba

16 23 34 16

16. Corbera

16 22 33 14

Equip

Pontenc-Cerdanyola

1-2

S.Gabriel-Pardinyes

1-4 1. Alcanar

At Prat-la Roca

1-1

Molins-Porqueres

2-1

Andreu-Tortosa

E

17. J i Maria

16 23 42 11

18. Godall

16 24 43

dissabte
Roquetenc-Rem Bítem (17h)

Godall-Ametlla (15.30h)
J i Maria-Aldeana (16h)
Perelló-Catalònia (16h)
la Sénia-Pinell (16h)

Gf Gc

l’Ampolla-St. Jaume (16h)
Alcanar-S Bàrbara (16.30h)

8

Flix-Olímpic (17h)

p 11a jornada

13

30

2. Aldeana

53

13

30

3. Olimpic

47

37

25

35

30

21

27

19

18

rEsULtats

cLassificaciÓ

rEsULtats

74

Equip

Gf Gc

p 10a jornada
22 Recuperació

J i Maria-S Bàrbara

0-6 1. Roquetenc

25

5

Aldeana-Gandesa

3-2 2. Alcanar

26

12

20

Rem Bítem-Tortosa E

2-4 3. Tortosa

44

20

19 Rapitenca-S Jaume

6-0

12-0 4. Vinaròs

22

16

19 Roquetenc-Perelló

5-2

2-2

Alcanar-Arnes
Fontsanta-S Pere

0-1 4. Ulldecona

F At Vilafranca-AEM

2-0

C Clar-Guineueta

2-3

5. S Bàrbara
6. Ginestar

prÒXiMa JornaDa

prÒXiMa JornaDa

7. Tortosa E

24
23

40
42

Ulldecona-Ginestar

7-0 5. Amposta

24

10

16

Olimpic-S Jaume

4-4 6. Aldeana

21

13

14

7. Rapitenca

24

11

13

8. Canareu

17

24

8

9. Ametlla

13

20

6

10. Catalònia

12

21

6

11. J i Maria

13

23

5

15
15

prÒXiMa JornaDa
Dissabte

prÒXiMa JornaDa
Jornada 10. 14-1-17

AEM-S Gabriel

12. Molins

22

32

15

Tortosa Ebre-Pontenc
(dissabte 17h)

8. S Jaume

39

36

13

13. la Roca

17

36

9

14. Guineueta

16

44

9

15. Tortosa Ebre

12

37

6

16. Camp Clar

18

61

3

Cerdanyola-Molins

Olímpic-Gandesa (15h)

Canareu-J i Maria

R. Bítem-J i Maria (16h)

9. Gandesa

29

36

12
Aldeana-Tortosa E (16h)

Guineueta-At Prat

10. J i Maria

32

40

12

Diumenge

Porqueres-Fontsanta

Ametlla-Amposta

Ulldecona-S. Jaume (10h)
S Pere-C Clar

Xerta-Ginestar (12h)
Alcanar-Fatarella (16h)

16 29 34 25

Veterans

24

M Nova-Ascó (16.30h)
Catalònia-Deltebre (16.30h)

Tortosa-Valls (17h)

cLassificaciÓ

14a jornada

S

32

Roda Berà-Camarles (17h)

rEsULtats

Gf Gc

8. Olímpic

femení 7 Ebre

cLassificaciÓ

Olímpic-Roquetenc 3-4

Salou-Vendrell (16h)

9

femení. preferent

Quarta catalana

3. Amposta

16 15 43

3-7

Ulldecona-Hospitalet (12h)

16 14 25 14

18. Catllar

3-3

S Jaume-Alcanar

dissabte
diumenge

16 14 29 10

Pinell-Godall

Recu: Vilalba-S Bàrbara 0-0

16 21 34 18

17. Torredembarra

Catalònia-la Sénia 5-1

Corbera-Perelló

16 38 31 28

16 29 26 21

3-1

Ametlla-Flix

S. Bàrbara-J i Maria 1-1

5. Reddis

9. Hospitalet

16 52 25 36

16a jornada, tercera catalana

16 29 18 31

4-0

16 23 15 25

rEsULtats
p

5. Rem Bítem

Vendrell-Riera

16 20 12 26

cLassificaciÓ
J Gf Gc

16 40 20 32

16 32 12 32

15. Salou

1

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

4. Catalònia

4. Cambrils U

S Ildefons-Igualada (12h)

5 34

prÒXiMa JornaDa

16 41 19 33

15 27 30 16

15

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

3. Ampolla

14. Igualada

17. Morell

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

p
47
46
39
33
31
28
27
27
25
25
24
24
22
22
22
20
20
19
16
13

16 38 18 36

2-4

12. Ulldecona

Balaguer-Reus (16.30h)

Gc
12
19
18
18
17
32
27
24
30
26
11
29
24
25
28
25
26
18
31
36

2. Aldeana

Morell-Rapitenca (17h)

15 19 27 11

Gf
43
39
30
27
30
28
25
23
28
22
9
26
20
21
21
19
18
11
16
20

Torredemb.-Ulldecona 2-1

16 29 19 34

11. la Cava

Alpicat-Rubí (16 h)

15 23 22 19

9 39

Equip

3. Valls

6. Gandesa

p
3
2
3
3
5
6
7
7
9
7
6
6
6
8
6
8
8
9
10
11

16a jornada, segona catalana

Segur-Tortosa

8. Camarles

16. Rubí

E
2
4
6
9
7
7
6
6
4
7
9
9
10
7
10
8
8
7
7
7

rEsULtats
p

16 36 12 40

2. Amposta

20a jornada, tercera divisió

tercera catalana

cLassificaciÓ
J Gf Gc

Equip

7. Vendrell

11. S Ildefons

rEsULtats

segona catalana

primera catalana
Equip
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11. Rem Bítem

16

52

3
Arnes-S Bàrbara (12h)

Pardinyes-S Andreu
la Roca-F At VIlafranca

12. Arnes

9

50

3

Alcanar-Ginestar (15h)

Catalònia-Aldeana
Perelló-Alcanar
Roquetenc-Tortosa

12. Perelló
13. S Jaume

10

29

4

3

50

0

Sant Jaume, descansarà
Vinaròs-Rapitenca
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L’EQUip titULar
DE La JornaDa

radiografia del futbol ebrenc

ÀLEX (roquetenc)

EQUIPS DE LA SETMANA: CATALÒNIA I L’AMETLLA

paU VaLManYa (amposta)

saMpEr (aldeana)
ViLanoVa (camarles)
istoc (rapitenca)

top secret

sErGi caLLaU (l’ametlla)
JUanJo roVira (catalònia)

* Ull
a la dada:passada,
últims 9Chimeno
classificats
1a catalana
equips
El desas*La
temporada
va de
marcar
32 gols.i I5Adrià
27.deATarragona.
Segona catalana.
Ara
tre tornat
a 2a catalana
podria
tornarEsa fartaran
ser d’escàndol.
han
a l’Alcanar,
a Tercera.
de fer gols. Tot el que no sigui aconseguir l'as*La amb
passada
campanya,
davanter
Tortosa,
marcar
32 gols.
En aquescens
aquests
jugadors,‘Mochi’,
més el fitxatge
dedel
Raül
Vates, va
seria
un fracàs
absolut.
ta tenen
no arribarà
a la
només
gols.
l’arribada
de Virgili,
és
*Si
a ‘Mochi’
i a xifra:
Albertara
Virgili,
¿per porta
què el tres
Tortosa
li faAmb
una oferta
a Brayan,
nou jugaaquest
jugador
qui
fa
els
gols.
Les
preguntes
són:
per
què
tenir
dos
davanters
que
dor de la Cava?.
nonomés
són barats?
No seria
milloren
tenir-ne
un?.
*Si
descendeix
el Morell
principinomés
això beneficia
el futbol ebrenc i els descensos
*Jordi
ja ha
entrenat
en aquatre
Diumenge va debutar amb el
de
2a. aFabregat
3a catalana
serien
4 si puja
1a. el autonomies.
que promociona.
Grijuelo,
de bon
pernil.
Al maig
va 4tenir
converses
però elellfilial,
voliaa
*Sebas,
13població
temporades
a Jesús
i Maria,
el dia
va jugar
el seuamb
últiml’Ascó,
partit amb
entrenar
a
un
equip
de
Segona
divisió
B.
I
li
ha
arribat
l’ocasió.
l’Aube. Aquest noi hagués pogut jugar a Tercera divisió. Ha fixat pel S. Bàrbara.
*A 2agreu
catalana,
només
un canvi
la banqueta
i a 3a tota
ja enlaportem
sis. I el
setè El
podria
*Lesió
d’Àngel
Sánchez,
de laaCava,
es pot perdre
temporada.
Ànim.
‘killer’
caure
abans
de Nadal.Tenia
L'últim
en arribar
Àlexelles
Curto,
i exBatea
Ferreres ha
tornat
al Camarles.
bones
ofertes,ésentre
de exVilalba
la Cava. Magí
ja està
Vilalba,
baix després
el meu punt
vista,
l'ideal
tornés
Estupiñà
entrenant*A
amb
el Perelló
de la de
seva
llarga
lesió.seria
Agusque
el crac
delGaspar
Batea va
debutar
a
la
banqueta.
Ell
diu
que
"terceres
parts
no
són
mai
bones".
Mai
sé
sap si
en lliga després de 7 mesos. Eugeni del Cerro (ex Catalònia) podria fitxar per l’Ulldecona.
ser-ho.
I podria
el porter
Povill, pel Catalònia. Raül Gonzalez (J i Maria) s’incorpora al Perelló.
*Segueixen emigrant jugadors ebrencs. Sergi Serret, porter del Catalònia, marxa a
Finlàndia.
*Dos jugadors de Tercera catalana importants d'un equip no es van presentar a l'entrenament de divendres i el míster els va castigar amb la banqueta.
*Els jugadors de la Sénia es desplaçaven a Jesús sense els dos porters i el que va jugar és
el suplent del juvenil. No va estar el tècnic Juanjo Serrano per la mort de la seva mare.
*Jose Mora, míster de l’Alcanar, va tenir una trobada a les Cases amb el seu amic, Miguel
Álvarez, ex míster de 13 equips entre ells el Sabadell, Alcorcon, Leganés, Hospitalet,
Badalona....va fer una xerrada a jugadors de l’Alcanar sobre la seva metodologia.
*Una altre tècnic que cau. Rècord Guines, ja en van 14. Jordi Roca ha estat destituït al
Batea. Sergi Navarro, nou mister.
*¿Per què un jugador no pot jugar amb un altre equip del mateix grup en la mateixa temporada i un tècnic sí que pot entrenar dos equips del mateix grup en una mateixa lliga?

MoHa (r.-Bítem)
sErGi GraU (la cava)
VirGiLi (tortosa)
cHiMEno (alcanar)
Jugadors també destacats: pere (Ulldecona), Juanra (sant
Jaume), frede (Gandesa), Vicent (perelló), Àlex (Batea), Xescu
(Godall), rullo (J i Maria) i ramírez (ampolla)

GoLEJaDors
2A CATALANA
nº

JUGaDor

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

Virgili (Tortosa)
Joel (Reddis)
Arranz (Hospitalet)
Miguel (Batea)
Dani (Cambrils U)
Amado (Ulldecona)
Blasi (Reddis)
Ivan (Amposta)
Chimeno (la Cava)
Caballos (Catllar)
Carles (Camarles)
Ferran (la Cava)
Adri Sales (Batea)
Dilla (Gandesa)
Llobet (Cambrils U)

3A CATALANA

GoLs

nº

JUGaDor

15
12
11
10
9
9
9
8
8
8
8
7
7
6
6

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

Callarisa (la Sénia)
Xescu (Godall)
Marc Garcia (Alde)
Àlex Alegre (Alde)
Zaragoza (la Sénia)
Raul (Pinell)
Sisco M (Vilalba)
Sergio R (Alcanar)
Javi Asin (Catal.)
Marc Baiges (S Bar)
Regolf (Ampolla)
Gallego (Ampolla)
Ramírez (Ampolla)
Brayan (J i Maria B)
Soriano (Olimpic)

FC ASCÓ
JUGaDor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Sergi Masqué
Jordi Martí
Héctor Rodriguez
Peke
Dani
Andreu Guiu
Enrique Socias
Jonatan Toledo
Victor Bertomeu
Juan Osado
Sergi López

UE RAPITENCA
p.
42
27
27
22
20
18
17
15
14
12
11

G.

nº
1
6
1
3
5
1
6
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

JUGaDor
Jaume Gumiel
Enric Ubalde
Javier Dilla
David Rojas
Frederic Giné
Pere Martínez
Joan Batiste
Alexis Pedraza
Cristian Vallés
Josep Domènech
Genís Navarro

p. G.
43
39
22
20
20
19
17
14
14
12
11

JUGaDor
Oriol VallespÍ
Sergi José
‘Pachu’
Xavi Marquès
Josué Andreu
Sam Garcia
Àlex Borull
Raul Istoc
Pau Ripoll
Albert Vilarroya
Gabi Fernàndez

p.
30
30
29
28
19
17
14
14
13
12
9

4
6
1
2

1
3

nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

JUGaDor
Roger Santaella
Enrique Chimeno
Àngel Sánchez
Jordi Lleberia
Sergi Grau
José Ramon
Manel Vizcarro
Eric Fernández
Mario Valldeperez
Ferran Roig
Agustí Castells

p.
44
20
19
19
19
16
14
13
13
10
6

CF BATEA

CF AMPOSTA
G.

nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

8
2

1

1
3

CD LA CAVA

CF GANDESA
nº

GoLs

nº

JUGaDor

18
14
12
11
11
10
9
9
9
9
9
9
9
8
8

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

Sergi (Arnes)
Raul (Arnes)
Òscar (Amposta)
Yassine (M Nova)
J. Reverter (Catal.)
Paquito (Ebre E)
Romà (Masdenv.)
Joel Roig (Catal.)
Vili (Bot)
Ivan (Amposta)
Ricard Treig (Ascó)
Lucas (M Nova)
Adrià (Tivenys)
Yassine (Camarles)
Àlex B. (Ginestar)

GoLs
17
15
14
12
12
11
10
10
9
9
9
9
8
8
8

MiLLor EQUip

rEGULaritat
nº

4A CATALANA

JUGaDor
Isaac Casanova
Pau Valmaña
Ivan González
David Medina
Jonatan Tomàs
Joaquin Cardona
Aleix Llobet
Àlex Iniesta
Jonatan Llorach
Eudald
Felipe Guachapa

p.
36
31
28
23
23
19
15
15
14
13
8

G.
5
2
8
1
5
3

4
3

nº
8
4
1
1

7
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

JUGaDor
Albert Virgili
Manolo Puig
Cristian Ventura
Ivan Cristino
Raul Garcia
‘Mochi’
Dani Bel
Xavi Anell
Albert Arnau
Ike Romera
Eudald Brull

p.
39
35
23
22
22
18
17
13
12
10
8

JUGaDor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Jordi Vilanova
Àlex Almestoy
Kiko
Adrià Suñer
Miguel Reverté
Adri Sales
Raül Jiménez
David Bes
Alejandro Prats
Miquel Adrià
Enric Suñé

G.

52
41
33
27
23
13
13
10
8
5
4

nº
1
1
9
8
1

CF ULLDECONA

CD TORTOSA
G.

nº

G.
15
3
3
1
4
2
4

nº

JUGaDor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Moha
Toni Ondazabal
Davide Bisegilie
Roberto Màrquez
Jordi Adell
Amado Clotet
Fran Reolid
Albert Castell
Pau Castro
José Mari
Pere Estellé

DARRERS 5 PARTITS

CF CAMARLES
p.

p.
46
24
23
22
20
19
16
15
12
10
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

JUGaDor
Cristian Bertomeu
Josep Vilanova
Carlos Kàder
Victor Pujol
Aitor Arasa
J Luis Rosales
Edgar Samper
Raul Teixidó
Pau Sansaloni
José Luis Leon
Arnau Beltran

p.

G.

60
38
27
25
21
18
13
13
10
9
4

5
8

1
3
5

SCER L’AMETLLA
G.
4
4
9
2

nº

JUGaDor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Igors Azizoovs
Xavi Callau
Xavi Fages
Sergi Callau
Florin
Micael Dieguez
Robert
Ruben Bonachi
Sergi Brull
Jordi Boyer
Rullo

p.
29
29
26
20
16
13
13
13
13
12
12

G.
3
1

1
1

3

nº

EQUip

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

Móra Nova
Arnes
la Sénia
Amposta
GInestar
Catalònia
Ampolla
Aldeana
Masdenverge
Roquetenc
Camarles
Ebre Escola
Ametlla
Bot
Amposta B
Catalònia B
Benissanet
Perelló
Tortosa
R. Bítem
Alcanar
Rapitenca
S. Bàrbara

p
13
13
12
12
12
11
10
10
10
10
9
9
9
9
8
8
8
8
7
7
7
7
7

ESPORTIVITAT
nº

EQUip

p

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

Alcanar B
Ascó B
Ametlla B
Xerta
Batea B
Bot
Godall
Catalònia
Amposta B
Ebre Escola
Flix
la Sénia
Benissanet
Deltebre
Rapitenca
Tortosa
Amposta
Catalònia B
Corbera
Ametlla
R Bítem
Tivenys
Perelló

6.5
7.5
7.75
8.25
8.25
8.75
9.25
9.5
10
10.25
10.25
10.5
10.75
10.75
11.25
11.25
11.5
11.5
11.5
11.75
11.75
11.75
12
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El Toni Kross ebrenc
aVUi: isaac casanoVa, JUGaDor DEL cf aMposta

Pregunta: Qui t’ha
donat més suport al
futbol?.
Resposta:
Sense
dubte: la família,
sobretot els meus
pares que són els que
s'han sacrificat des
que era ben petit portant-me a entrenar 3
dies a la setmana quan
jugava al futbol base
de l’Amposta i després
a Tortosa. A més
també, no fallant mai
en els partits tant si
jugava a casa o fora,
Barcelona,
Lleida,
Tarragona... També els
meus avis sempre
m'han seguit des de
petit i m'han ajudat
molt. Són grans aficionats al futbol.
P: El teu lema?.
R: Viu i pensa en el
moment, no sabem el
que vindrà demà.
P: Els tres plaers de la
vida?
R: Tenir una gran
família com la meua,
tenir amics i menjar.
P: Guardes samarretes
o botes de futbol?.
R: Tinc moltes botes
però no col·lecciono,
necessitaria una habitació només per poder
guardar-les totes les
que han passat pels
meus peus. Sóc molt
capritxós i n’uso moltes en una temporada,
i quan unes no me les
noto còmodes ja no
me les poso més.
P: Algú de la teua
família va jugar a futbol?.
R: Sí, el meu pare. Va
jugar en diversos
equips de les Terres de
l'Ebre, estant molts
anys al Catalònia. La
seva posició era lateral
esquerre. També he de
dir que el meu avi,
Pepe Casanova, va ser
àrbitre molts anys a la
Regional.
P: Com vas començar
a jugar a futbol i per
què?.
R: Des de petit ja
anava sempre amb
una pilota entre cames

i suposo que els meus
pares tan aviat van
poder em van apuntar
al Catalònia. Recordo
que per aquell temps,
al meu poble, Jesús,
els més petits només
entrenàvem un dia a la
setmana, era els dissabtes al matí al camp
de terra que teníem i
no jugàvem partits.
Tot el futbol escola
entrenàvem junts el
mateix dia i amb el
mateix entrenador.
Eren els primers entrenaments i els inicis.
P: Trajectòria esportiva.
R: Vaig començar
jugant
al
Jesús
Catalònia,
primer
només
entrenant.
Quan tenia l'edat de
benjamí de segon any
ja em van posar a
jugar amb els alevins.
Vaig estar al Catalònia
fins a infantil de segon
any.
A l'any següent, sent
cadet,
vaig
a
l’Amposta on vaig
estar fins a juvenil de
primer, fent 3 bones
temporades. Després
vaig estar amb el
Tortosa (juvenil de
segon i tercer any).
Quan acabo el futbol
base vaig començar la
pretemporada amb el
primer equip del
Tortosa; però me'n
vaig anar al Catalònia
abans de començar la
lliga. Vaig estar 3 anys,
el primer d'ells vam
aconseguir fer la promoció d'ascens a
regional preferent.
Després dels 3 anys
vaig anar una temporada al RemolinsBítem, on vaig estar
amb Nacho Pérez, tècnic que després em va
portar a l’Amposta a
1a catalana. Vaig estar
2 anys a l’Amposta. Al
següent,
vaig
començar
a
l’Amposta; però per
decisió pròpia en no
veure el futbol de la
mateixa manera que

l'entrenador que hi
havia
en
aquell
moment, vaig tornar
al Jesús Catalònia. He
estat 2 temporades
més. Aquest any he
tornat al CF Amposta.
P: Els teus millors
entrenadors?.
R: He tingut molts i
sempre he intentat
agafar el millor de
cadascun d'ells. Tots
tenen alguna cosa
diferent que els feia
bons. Si he de remarcar alguns diria: Carlos
Alós al cadet de
l'Amposta, Guillermo
Camarero al juvenil del
Tortosa, Nacho Pérez
al R-Bítem i a
l’Amposta i Enrique
Alaixendri
al
Catalònia.Així mateix,
vaig estar treballant
poc temps amb ell
però també em va
marcar molt Gerard
Zaragoza. I Albert
Company,
ara
a
l’Amposta, per la
forma en què veu i viu
el futbol.
P: Entens els entrenadors?.
R: La veritat que els
entenc molt ja que jo
també sóc entrenador,
porto 9 anys entrenant a nois, actualment des de en fa 5 en
categoria cadet i

MinUt 91 a canaL tErrEs DE L’EBrE.

aQUEst 2.017, En DiUMEnGE a LEs 22.35 En DirEctE
rEDifUsiÓ a LEs 16 i 18 H DE DiLLUns

intento apendre el que
és gestionar les emocions d’un vestidor, tot
i que sigui de futbol
base. Per això, puc
entendre a un entrenador, el complicat
que és prendre decisions i controlar totes
les emocions.
P: Què és el que no
t’agrada d’un tècnic?.
R: Que humilie als
jugadors i que els faci
ser més tímids i reservats, que tot el que un
tècnic no pot fer amb
els veterans ho faci
amb els més joves per
tenir a tot l'equip
ferm. En una ocasió ho
vaig viure i era molt
desagradable veure
com es desaprofitaven
d’aquesta manera a
joves jugadors.
P: Quin és el millor
record d’un tècnic?.
R: Quan vaig estar
amb 18 anys amb el
primer equip del
Catalònia, teníem a
Guillermo Camarero
pare, un entrenador
veterà i experimentat
però que semblava
que tingués 20 anys
del que gaudia amb
l'equip, no es perdia
cap sopar i era dels
més divertits. A més,
he de destacar-lo per
la confiança que va

tenir amb mi, tot i el
jove que era. Però era
un entrenador que
donava aquesta confiança als joves si li responiem amb treball i
actitud.
P: T’agrada entrenar?.
R: Si, sempre m'ha
agradat. Un bon
entrenament sempre
es sòl dir que es reflecteix en els partits. Sens
dubte crec que és així.
P: Si un nen sé t'acosta i et demana un consell per ser futbolista,
què li diries?
R: Que entreni, que
escolti a l'entrenador,
que gaudeixi al camp,
que gaudeixi del
moment i que aprofiti
totes les oportunitats
que li arribin, sempre
amb
respecte
i
humil.litat.
P: Jugador favorit?
R: Actualment, del
Madrid, Luka Modric.
Encara que el meu
jugador preferit sempre ha estat Zidane.
P: A quin jugador t’hi
assembles?
R: Bé, salvant totes les
grans distàncies, potser a Toni Kross, per la
seua funció tan defensiva com ofensiva.
P: Què és el que més
t’ha aportat el futbol?
R: Amics. Sense dubte,

XX
By: Joaquin Celma
By: Joaquin Celma

en el futur només quedaran els bons records
i els amics. Al vestuari
sóc una persona molt
sociable i això fa que
durant tots aquests
anys en diferents
equips he pogut
conèixer molta gent
que avui considero
amics. Dona goig
veure que cada cop
que m'enfronto a un
equip rival tinc amics
allí. Podria esmentar
molts d'ells, no acabaria mai...
P: Quan perds 2-0,
jugues millor?
R: No sé si la paraula
és jugar millor, però si
que llavors tires més
d'orgull i treus més
forces per intentar
remuntar el partit.
P: Si us insulten, us
motiveu més?
R: Sí, en el meu cas
això sempre m'ha
caracteritzat; en els
partits
amb
més
ambient o amb més
pressió em motivo
molt més. La veritat és
que sentir que hi ha
gent fora del camp vol
dir que estan veient el
partit, que l’estan
vivint i això motiva
molt.
P: Quan perds, com
ho portes?.
R: El futbol m'afecta
molt, les primeres
hores són fotudes,
però al dia següent un
s'ha d'aixecar, perquè
hi ha altres obligacions. Però sempre
pensant que a la setmana següent tens
una altra oportunitat
de jugar, rectificar i
guanyar. Això és el
més bonic.
P: Partit més calent?.
R: Quan era juvenil, al
camp
del
JabacTerrassa. Va ser molt
calent i al final ens
estaven esperant aficionats i jugadors i va
haver una forta tangana als vestidors.
P: Hi ha secrets per
tirar penals?.
R: Jo sempre escullo

una banda abans de
llençar-lo. Intento no
decidir en funció del
que faci el porter. Fins
al moment sempre
m'ha anat bastant bé,
tot i que n’he fallat
com en aquesta temporada contra el Valls
que fou en un
moment clau d’aquell
partit.
P: Entens els àrbitres?.
R: Sí, els entenc. Ferho bé per a 40 persones entre jugadors i
tècnics és molt complicat. Però també s'ha
de dir que hi ha àrbitres i àrbitres, hi ha
casos que tenen una
autoritat exagerada i
que no deurien tenir-la
perquè en moltes ocasions són ells els que
escalfen els partits per
la prepotència amb la
que actuen.
De totes maneres, ja
he dit que el meu avi
era àrbitre i, malgrat
que no el vaig veure
xiular mai un partit, li
he escoltat explicar
anècdotes que et fan
entendre el complicat
que és ser àrbitre.
P: Tens cap anècdota
amb un àrbitre?
R: Segurament n’hi
hauria un munt però
entre tantes, en un
partit sense fer cap
falta jo, un àrbitre,
amb dos equivocacions seues, al minut
20, em va expulsar. I
una altra, enguany, en
un
camp
de
Tarragona, un àrbitre
va tenir por d'expulsar
als jugadors contraris
que
l’amenaçaven
perquè deia que no
sortiria viu d'allí.

propEr:
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MÉS EBRE RECOMANA

Escudella i carn d’olla

INGREDIENTS:
• 1 pit de gallina
• 1/2 kg. conill de vedella
• 1/2 orella de porc
• 1 botifarra blanca
• 1 botifarra negra
• 1 os de pernil
• 2 ossos blancs
• 2 pastanagues grans
• 1 branca d’api
• 2 patates grosses
• 2 fulles de col
• 300 grs. de cigrons remullats
• 100 grs. de mongetes (opcional)
• 5 litres d’aigua mineral
• pilota: 200 grs. carn picada de vedella, 200 grs. carn picada
de porc, 2 ous, all i julivert picat, pa ratllat i sal
Sopa de galets (o la que us vingui de gust)
Sal

PREPARACIÓ:
Posem a bullir l’aigua, i quan arrenqui el bull es posen els
cigrons, la gallina i els ossos. Passats uns 45 minuts hi afegim el conill de vedella i l’orella de porc. Quan hagin passat 3/4 d’hora, hi posem les verdures netes, les pastanagues senceres i les patates a trossos grans. Una mitja hora
després ja hi podem afegir les pilotes, que haurem fet barrejant tots els ingredients, i afegint pa ratllat suficient perquè tinguin una bona textura per a donar-los forma. Reservem una mica de mescla i en fem pilotilles que bullirem
més tard. Al cap de 20 minuts es posen les botifarres cuites pera que s’escalfin. És molt important que anem escumant de tant en tant, sobretot al principi, . La sal millor posar-la al final, així podem rectificar.
Per fer la sopa, prèviament la bullirem en aigua la meitat
del temps de cocció, i després en el brou. També bullirem
les pilotilles per acompanyar la sopa.
Amb aquest fred res millor que gaudir d'un clàssic de la
nostra cuina.
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

L’horòscop
Àries

Balança

20/3 al 19/4

22/9 al 22/10

Parla amb la teva parella, escolta la seva opinió, mostra’t conciliador i reconeix la importància que té en la teva vida. Les tensions laborals
et poden provocar insomni.

És probable que al costat de la teva parella
assoleixis definir millor els teus objectius. Avui
la teva activitat serà constant, fet pel qual és
possible que al final del dia et trobis cansat.

Taure

Escorpí

20/4 al 19/5

22/10 al 21/11

En l’amor t’alliberaràs de velles restriccions.
Buscaràs el que desitges amb coratge i cor.
Evita les tensions i procura anar amb compte amb les discussions.

És probable que hagis de fer un esforç per
acceptar certs plantejaments de la teva parella
que a priori no et convencen. El teu propi cansament físic prové de la teva falta d’exercici.

Bessons

Sagitari

20/5 al 21/6

21/11 al 21/12

Els teus recursos personals i el teu magnetisme faran que entris en contacte amb molt
diverses persones. És important que no cremis gratuïtament les teves energies.

En assumptes d’amor confia en el teu poder
de seducció. La vida et pot sorprendre.
Respecte a la teva salut, vés amb compte,
l’excés d’activitat excita el teu sistema nerviós.

Cranc

Capricorn

22/6 al 21/7

21/12 al 19/01

En relació amb l’amor, avui prendràs una decisió important i positiva per a la teva vida sentimental. Tindràs la necessitat de trobar una mica
de calma.

PASSATEMPS

En assumptes d’amor la teva activitat serà
molt forta però hauràs d’anar amb compte
de no interpretar les coses només des d’un
punt de vista.

Lleó

Aquari

22/7 al 22/8

20/1 al 18/2

Mart i Urà transitant per la teva casa vuit indiquen que es reactiva tot el que fa referència
a la teva sexualitat. Estaràs obert a tot tipus
de relacions.

La teva vida sentimental és una mica agitada
però avui pots viure moments molt enriquidors.
Per millorar la teva salut i sentir-te bé necessites mantenir un bon contacte amb la gent.

Verge

Peixos

23/8 al 21/9

19/2 al 20/3

En relació amb la teva vida de parella, en aquest
moment, la teva actitud és capaç de destruir
qualsevol barrera que pugui existir. Deixa d’obsessionar-te tant amb el treball.

Les trobades inesperades amb el sexe oposat que es produeixen en aquest moment
poden ser importants per al teu futur. Noves
situacions que amenacaran la teva harmonia.
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Un cafè amb... La NoBoda
JAHEL I NATALIA GUART: LA NOBODA

Què és La Noboda?
En parlem amb la protagonista Jahel, una dona valenta de 28 anys, amb un somriure
permanent que és l'idioma universal que utilitza en la seua lluita i Natalia Guart, presidenta de la Unió de Comerç de Sant Carles de la Ràpita.
Un projecte que uneix il·lusió, solidaritat i comerç de proximitat.
Un cafè amb... La NoBoda
a nostra web: www.mesebre.cat

T E LÈ F O N S D’IN T E RÈ S : E mer gè nci es · M o s s os d’ E s quadr a · Bomber s · U r gènci es (Ambul ànc i es )
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COMPRO
PÀRQUING
“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527
LLOGUER LA SÉNIA: possibilitat de compra, LOCAL
COMERCIAL
totalment
equipat de 183m3. a. condicionat, parquet i bany. C/
General
Prim
Tel.
977576137
PARTICULAR ALQUILA
LOCAL CÉNTRICO EN
AMPOSTA.
13,75 m2, apto para joyería/peluquería, etc...
Aire acondicionado y muebles (económico)
973266178 - 680341620
L'Ampolla.
LLoguer.
Local comercial 55m2,
molt bé situat enfront del
club naútic. Ampli aparador,
sòl de parquet. Sala gran i
despatx
bany.
Tel:
670516520

classificats

www.mesebre.cat

SERVEISÑ
TÈCNICS TITULATS EN
JARDINERIA
- Podes, gespa, escarificacions, control de plagues (palmeres i altres),
optimització del reg, rocalles, etc...

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

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

Es traspassa
Bar
rEstaUrant
La Plaça de
Lligallo del Gànguil

608 259 453

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

PUBLICITAT

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

L’hi trobem parella

G R AT I S
695410052
www.maisol.com
VARIS Ñ

HaBitaciÓn
por Horas
Cerca de
Tortosa
(WhatsApp)
Tlf. 609 76 12 06
Rezar 9 dias a Santa Rita
con vela encendida.
1 Padresnuestro y 9
Avemarias.
Pedir 1 favor de negocios y 2 imposibles.
Publicar enseguida. Se
cumple. C.B.C.

877 180 170
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

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 circuits sencers. Passo a recollir. Pago en efectiu.
Contesto whattsapp i Email.

Vols
anunciar-te?

Mario. tlf: 699640547
mariojaimerivas@gmail.com

Aquest és el teu
espai privilegiat de

RELAXÑ

ofErta
cataLana
pLanta DE LUJo
MASAJES
RELAJANTES
COMPLETO 20€
DISCRETO
INDEPENDIENTE

tlf. 664 149 258

PUBLICITAT
877 180 170
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis
més!
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A LA RÀPITA

Isabel Carrasco

La NoBoda és un projecte on Jahel, una rapitenca de 28 anys, es casarà amb ella mateixa.
El perquè? Avui ho sabrem, ja que Jahel ens explicarà el perquè d'aquest
projecte que uneix il·lusió, solidaritat i comerç de proximitat.
"La NoBoda". Podreu anar veient els vídeos promocionals dels comerços rapitencs i
com anirà cobrant vida la celebració tant
del comiat de soltera com de la cerimònia; i
també uns altres vídeos més personals, on
podreu anar coneixent de primera mà com
afecta la malaltia en una persona jove i
quins handicaps suposa patir càncer.

ME: Qui és Jahel?
Jahel: El meu nom és Jahel, una rapitenca
de cul inquiet que va marxar a estudiar fora
als 19 anys. He estat vivint a Barcelona,
València, Reus... fins que ara en 28 anys he
tornat al poble.
Diplomada en nutrició humana i dietètica.
He cursat postgraus, màster i recent tècnic
superior en assessoria d'imatge personal,
on en l'últim curs en les pràctiques d'empesa va començar la relació en la Unió de
Comerç Rapitenc (UCR) on vaig conèixer i
veure de prop les tasques de Natàlia Guart,
presidenta de l'associació.
Puc definir a Jahel com perseverant fins a
complir els objectius marcats, valenta en les
adversitats i una enamorada de la vida que
per totes lluitarà per aconseguir que el bé
més apreciat mai decaigui, el somriure.
ME: El fet de patir un càncer, en el teu cas
un càncer de còlon, ha estat el detonant
d'aquest projecte de La NoBoda?
JA: No ha estat el detonant perquè fa molts
anys que estic vivint en la malaltia que em
van diagnosticar farà 8 anys i en aquest
temps m'han intervingut unes quantes
vegades i realitzat moltes sessions de quimioteràpia.
El que sí ha estat un detonant és que em
tornessin a diagnosticar la malaltia fa dos
mesos. Perdre la feina, haver-me de mudar
i un llarg etcètera, sumat a què per a mi, hi
ha un parell de frases que en aquesta malaltia són crucials: no et podem operar i et
queda x temps... En el meu cas ja no és
operable. Estaré la resta de la meva vida
rebent quimioteràpia per així intentar controlar la malaltia. Amb aquest pronòstic i el
desig que no vull morir sense casar-me, va
sorgir La NoBoda. La NoBoda, per què?
Serà una boda sense nuvi, no vull tenir
parella pel fet que si estimes a algú, vols el
millor per a aquesta persona, vols que sigui
feliç, regalar-li el millor de tu, compartir una
estabilitat, formar una família i no puc oferir-li a ningú res de tot això, per això mateix,
sent conscient de la malaltia, prefereixo

ME: El tipus de cerimònia, la llista de convidats, el banquet... tots els preparatius i
només queden 3 mesos!!!!
JA: Vestit, menú, invitacions, organització...
Només tres mesos! S'havia plantejat des
d'un principi quan va sorgir la idea com un
conte de fades molt idealitzat, i ara, ja és
una realitat completa i el temps pressiona.
Tot el procés l'anireu veient setmanalment
des d'aquesta setmana fins a l'abril en els
vídeos al canal de YouTube i en la web del
Més Ebre. La Sarai i Xavi, els meus socis en
el projecte, ho enregistren dia a dia.
Fotografia, imatge, so, muntatge, sense ells
no seria possible La NoBoda ni tindria
aquest «enfoc» professional que li aconsegueixen donar.
Natalia Guart Presidenta Unió Comerç de la Ràpita i Jahel

quedar-me soltera i dedicar la celebració a
totes aquestes persones, familiars, amics
que estan dia rere dia en mi.
ME: Hem de dir que a causa del tractament
que has començat, hi haurà vídeos del pas
a pas de La Noboda, dels quals parlarem
després, on hi pot haver una «substituta».
JA: Sí, contarem en l'ajuda d'Agnès, una
amiga meva que és actriu i dóna el toc
d'humor als vídeos per tal que siguin divertits i fer-los més dinàmics i pel que fa a la
meua substituta és una nina anomenada
Ràpita, en honor al poble que recolza el
projecte. Ella m'acompanya als viatges als
metges o en les sessions de quimioteràpia
en les que no estic anímicament al 100% i
pujo fotos d'ella a la pàgina de Facebook i
a Instagram.
ME: Una boda km. 0 amb l'ajuda de la

Unió de Comerç de la Ràpita. Això vol dir
que no cal anar a buscar a fora allò que
tenim a prop, no?
JA: La intenció del projecte és afavorir el
comerç de proximitat, reivindicar que a la
Ràpita tenim empreses de tot tipus i concretament a la UCR hi ha 125 associats des del
sector alimentari fins al sector de la construcció dels quals la gran majoria col·laboren en La NoBoda.
Es pretenen utilitzar els recursos que tenim
més a la vora, consumir els productes
autòctons i així apropar-nos directament al
coneixement de la cultura i gastronomia del
Delta de l'Ebre.
ME: Parlem dels vídeos.
JA: En els vídeos podem veure les dos vessants que es comenten en el primer vídeo
que podeu trobar en el canal de YouTube

ME: Una finalitat solidària.
JA: Aquesta malaltia afecta a moltíssimes
persones, famílies, amics, veïns... si es continua en la investigació, possiblement algun
dia podrem dir que té cura. Per tal d'afavorir al màxim de persones possibles, m'he
obert i he decidit fer pública la malaltia que
tant temps portava amagada. Crec que fer
que aquest projecte no sigui solament personal, La NoBoda culminarà en una gala
benèfica per tal de recollir fons per a la
investigació del càncer. Encara no hem tancat acords en cap fundació, ja que volem
que els beneficis obtinguts tinguin cara i ulls
per a totes les persones de les Terres de
l'Ebre que hi inverteixin.
Tal com plantegem una boda km. 0 volem
que els fons recaptats es quedin a les nostres terres i les persones afectades per la
malaltia i els seus familiars puguin beneficiar-se.

Poden veure l'entrevista sencera a la web de mesebre.cat i el seguiment pas a pas a través de les xarxes socials
(facebook de la NoBoda) i a la web del Més Ebre www.mesebre.cat.

