
«»«»«»

diari ebrediari
DIVENDRES 20 DE GENER DE 2017    núm. 845

15.000
EXEMPLARS

www.mesebre.cat

El Consorci respon a Lluís Soler, alcalde de DeltebreDissabte passat es van retre els homenatges als dos joves

El Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsia ̀
(BEMO) ha fet un comunicat en relació a les declaracions de
l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, en les que la setmana passa-
da insinuava que podia haver-hi una pressumpta arbitrarietat
política en les subvencions del fons europeus LEADER, en favor
d’Ajuntaments regits per ERC, “mateixa afinitat política que el
Consorci”, va dir Soler.                                                     P3 

«Insinuacions falses,
ridícules i irresponsables»

Manel Constantino i Emma Garcia van perdre la vida en un
accident de transit el 22 de desembre. Dissabte, el CF
Masdenverge va retre un homenatge a Manel, el seu por-
ter. A Amposta, el Club Handbol Amposta va fer-li a
Emma. Moltíssima emoció en dos actes de gran valor sen-
timental. P11  

Avui és notícia

Tortosa
Un incendi forestal va
cremar 35 hectàrees
de vegetació, al Coll
de Rajolers a
Campredó.           P4

Terres de l’Ebre
Les Terres de l’Ebre es
promocionen a la Fira
Internacional de
Turisme (FITUR), a
Madrid. P6

Terres de l’Ebre
Dies de fred siberià
i cap de setmana de
festes Majors
d’Hivern en honor a
Sant Antoni.       P12
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Independència?...No, gràcies....

OPINIÓ

Fa més de dos anys que només sento parlar del “dret a decidir”...I em pregunto, on
comença i on acaba aquest anomenat dret ???... Perquè jo sempre he viscut als Reguers,
i els reguerencs mai hem tingut el “dret a decidir” si volem ser tortosins de tercera o quar-
ta categoria, pagant uns impostos, taxes i serveis de primera, però rebent uns serveis ter-
cermundistes ... mai hem tingut el “dret a decidir” si volem ser un municipi independent
de Tortosa, i poder decidir què fer amb els nostres impostos i taxes. Els reguerencs
paguem l’ IBI, les taxes d’escombraries, l’impost de circulació dels vehicles, etc., molt més
alts/cars que  els habitants de pobles del voltant pareguts al nostre, com poden ser Mas
de Barberans, Alfara de Carles, Paüls, Aldover, Tivenys, etc. I un servei bàsic com és l’ai-
gua, el paguem molt més car al nostre poble que ciutats com Sant Carles de la Ràpita,
Amposta i Roquetes. Per no poder decidir, mai hem pogut decidir quina persona ens ha
de representar davant l’ajuntament de Tortosa, tota vegada que el nostre alcalde pedani
ens és nomenat “digitalment” per l’alcalde de Tortosa. I parlant de les Terres de l’Ebre,
podrem decidir si volem continuar essent el cul-de-sac de Catalunya i de la província de
Tarragona, o passar a ser la sortida al mar de la comunitat d’Aragó, creant la quarta pro-
víncia aragonesa?.  Perquè fent política-ficció, quines infraestructures tindríem avui, tant
ferroviàries com carreteres, si quan es va fer la divisió provincial a l’estat espanyol, a algú
li hagués donat per situar a les Terres de l’Ebre fora de Catalunya ???. El 6 de setembre
de 2015 vaig escriure un article en aquest mateix mitjà de comunicació, fent una sèrie de
preguntes envers l’anomenada INDEPENDÈNCIA. No he tingut cap resposta, ni directa ni
indirectament. És més, cada vegada ho veig més negre. Ho dic així mateix perquè, amb
una reunió amb membres de l’ANC, vaig fer les mateixes preguntes i l’únic que hem va
quedar “clar i català” va ser que al dia següent de proclamar la república catalana, lliga-
ríem els gossos amb llonganisses i les pensions se’ns pujarien un 20%. Això si, com un
dogma de fe i sense cap dada que es pogués raonar. I continuem sentint parlar només del
“procés” i del “mandat democràtic” dels catalans ... Quin mandat i quins catalans???. El
dels 48% ???. I què fem del 52% restant ???. No els tenim en compte perquè són “mals
catalans” ???. Mentre no es faci un plantejament clar i precís de quin país volem, i es
posin damunt la taula els pros i contres d’una decisió d’aquesta envergadura ...
INDEPENDÈNCIA...NO, GRÀCIES.

Angel Tafalla Grau
Jubilat. Els Reguers.

‘Llengua, societat i poder’

URV

El II Cicle de Conferències sobre Sociolingüística a les Terres
de l’Ebre “Llengua, Societat i Futur”, porta enguany el títol
de “L’escola i la revitalització del català: la llengua a l’aula i
al pati”. Així aquest nou cicle organitzat conjuntament per
l’Antena Cultural Tortosa de la URV, Òmnium, el col·lectiu
Som Escola i el Consorci per a la Normalització Lingüística,
abordarà la situació de la llengua catalana a l’escola i entre
els joves, així com el sentit de la immersió lingüística a les
escoles del país, entre altres aspectes. Els organitzadors par-
teixen de la premissa que no escollim lliurement la llengua
amb què ens expressem i comuniquem amb els altres, sinó
que la nostra elecció està supeditada a l’entorn. 
D’altra banda, dimarts vinent, presentació de la jornada “El
passat com a futur”. El patrimoni cultural com a factor de
desenvolupament al territori, que organitza la Càtedra
d’Economia Local i Regional i el Col·lectiu 2027.

Editorial
Una societat tecnològicament avançada però socialment retardada

La pobresa energètica és la incapacitat d'una llar de satisfer una quantitat mínima de serveis de l'energia per a les seves necessitats bàsiques, com man-
tenir l'habitatge en unes condicions de climatització adequades per a la salut (18 a 21ºC a l'hivern i 25ºC a l'estiu, segons els criteris de l'Organització
Mundial de la Salut). La nostra societat, dita avançada, permet que més de cinc milions de persones tinguin problemes per pagar la calefacció, segons
dades oficials publicades per Eurostat. Això significa que en els últims tres anys, la població afectada per pobresa energètica ha augmentat en un 69%.
Per tant, vivim en una societat tecnològicament avançada però malauradament endarrerida socialment. Recordem que fa uns mesos una dona de 81 anys
va morir a Reus en un incendi causat per una vela que utilitzava per culpa del tall de subministrament elèctric.

La Marató de Donants de Sang 2.0 s'està portant a terme als hospitals catalans des
del passat 13 de gener, i que clourà avui. Ahir dijous, la Marató es va fer a l'Hospital
Verge de la Cinta. La presentació va comptar amb la presència de Virginia Callau,
directora del Banc de Sang i Teixits de la demarcació i les Terres de l'Ebre, del Dr.
Ismael Piñas, director dels Serveis Territorials de Salut de la Generalitat, i d'Elisa
Vallejo, tècnica de Promoció del Banc de Sang i Teixits de l'Ebre. La Dra. Callau ha
valorat molt positivament la bona marxa de la Marató a nivell de Catalunya, on ja
s'han fet més de 8.500 donacions des de l'inici de la campanya, i s'espera superar el
número estimat de 10.000 donacions. L'organització ha fet una crida a la ciutadania
per acudir als centres hospitalaris a donar sang, perquè les reserves “es troben en un
punt crític després d'un mes de desembre molt fluix”.

Marató de donants de sang 2.0 
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AJUNTAMENT DE MORA D’EBRE

EDICTE
El Ple de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, en sessió de data 19 de Desembre de 2016, va aprovar inicialment  la Modificació puntual de les Normes subsidiàries del muni-
cipi per a l’ ordenació dels centres de culte, el qual se sotmet a informació pública pel termini d’ un mes durant el qual es poden presentar les al·legacions que es con-
siderin adients.

Així mateix, va acordar suspendre l’atorgament de llicències i les comunicacions prèvies per a l’ activitat de centres de culte en l’ àmbit afectat per la modificació del
règim urbanístic  claus 1.1 i 2.1 centre urbà,  en tant no s’aprovi definitivament la present modificació puntual de normes, i com a màxim pel termini de dos anys, a l’
empara dels articles 73 i 74 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’ agost text refós de la Llei d’ Urbanisme. 

La documentació completa de l’expedient es pot consultar a les oficines de l’Ajuntament tots els dies, de les 11 a  les 13 hores  i a la web municipal.

Contra l’acord de suspensió de llicències, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit qualificat, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació del BOPT, sense perjudici 
d’ utilitzar qualsevol altre recurs que s’ estimi procedent.

Contra la resta d’acords, per tractar-se d’actes administratius de tràmit no qualificats, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

Móra d’Ebre, 5 de Gener de 2017 L’Alcalde, Joan Piñol i Mora

FRED SIBERIÀ

L’onada de fred siberià es
deixa notar amb tempera-
tures molt baixes tot i que
els valors mínims, la mati-
nada de dijous, no van
caure tant com la nit de
dimarts a dimecres. La
previsió de fred siberià
s'estén també a la mati-
nada d’avui divendres i
fins al matí, quan es pre-
veu que la situació
començarà a millorar cap
a valors més habituals i no
tan extrems.

Tendència a
millorar

Davant les declaracions
efectuades per l’alcalde
de Deltebre Lluís Soler en
relació a la distribució dels
ajuts corresponents a la
darrera convocatòria dels
fons europeus Leader, el
Consorci per al Desenvo-
lupament del Baix Ebre i
el Montsia ̀ vol comunicar
el següent: A la recent
convocatòria es van pre-
sentar un total de 42
sol·licituds, de les quals 41
van resultar elegibles.
D’aquestes, 37 van ser
presentades per empreses
privades i les altres 4
d’entitats públiques. La
dotació per als ajuts va ser
de 583.261,32 € i d’acord
amb les estratègies del
nostre consorci, els pro-
jectes públics no són prio-
ritaris, e ́s a dir, tan sols
obtindran ajuts si queda
dotació econòmica des-
prés d’haver valorat els
projectes privats. Els pro-
jectes públics han d’estar

fonamentats en els
següents eixos (apartat
3.1.2 ORDRE
ARP/8/2016): a) Recupe-
ració del patrimoni cultu-
ral i natural. b) Infraes-
tructures públiques per a
la mitigació del canvi cli-
màtic. c) Infraestructures
que generin activitat eco-
nòmica i ocupació. I els
criteris per fer la valoració
objectiva dels projectes
tambe ́ estan publicats en
la mateixa ordre en les
pàgines 29, 30 i 31. Les
valoracions van ser efec-
tuades per una comissió
tècnica formada per 7
persones amb dos tècnics
del Consorci, un tècnic de
promoció econòmica del
Consell Comarcal del Baix
Ebre, un tècnic de promo-
ció econòmica del Consell
Comarcal del Montsià, un
representant de la Cam-
bra de Comerç de Torto-
sa, i els caps de les ofici-
nes comarcals del

Departament d’Agricultu-
ra Ramaderia i Pesca de la
Generalitat de Catalunya.
Sis dels set membres són
els mateixos que han es-
tat realitzant valoracions
de projectes des de l’any
2009, alguns fins i tot des
de l’any 1997, les seves
opinions o afinitats políti-
ques són absolutament
diverses i totalment irre-
llevants a l’hora de fer les
valoracions, que es van
fer amb total rigor objec-
tiu d’acord als barems i
estratègies aprovats pel
Consorci l’any 2015. To-
tes les puntuacions, tant
de projectes públics com
privats es van decidir per
consens. El Consorci s’ha
comunicat amb l’Ajunta-
ment de Deltebre en di-
verses ocasions des del
dia de les valoracions, i s’-
ha facilitat tota la infor-
mació que ha demanat el
consistori sobre el seu
projecte de remodelació

de l’antiga germandat de
Jesús i Maria, i sobre els
altres projectes presentats
a la convocatòria. El pro-
jecte va obtenir 170
punts, per la qual cosa li
hague ́s correspost una
subvenció del 60 % de la
inversió elegible, però la
manca de suficient dota-
ció econòmica va fer que
aquest projecte com tam-
bé part del presentat per
un altre ajuntament que
tenia puntuació meś alta
que el projecte de Delte-
bre, es quedessin sense la
subvenció que els hi po-
dia pertocar. Davant d’ai-
xò, l’Ajuntament de Del-
tebre va presentar recurs
d’alçada i resta pendent
de resolució per part del
DARP. Tot i així el passat
18 de novembre es va co-
municar al Consistori que
disposa d’una dotació de
me ́s de 45000 € per al
projecte presentat provi-
nent de renuncies de pro-

jectes privats que final-
ment no havien tirat en-
davant les inversions
previstes. Per tot això,
lamentem les declara-
cions efectuades per l’al-
calde Lluís Soler en que ̀
acusava aquest ens
“d’arbitrarietat política”
en la concessió dels ajuts
Leader 2016 i expressem
el nostre profund males-
tar per les falses insinua-
cions que va efectuar, que
posen en dubte la valora-
ció que va fer la comissió
tècnica en la distribució
dels ajuts. Considerem
que la insinuació és falsa i
ridícula, però tambe ́ irres-
ponsable i injusta, ja que
representa un atac a l’ho-
norabilitat de persones
que han fet la seva feina
de forma totalment rigo-
rosa des de fa molts anys
sense cap mena de pres-
sió política fins avui. El
Consorci lamenta l’ús par-
tidista que n’ha volgut fer

el govern municipal de
Deltebre. La presentació
de projectes a subven-
cions és una tasca habi-
tual en tots els ajunta-
ments, i en processos de
concurrència competitiva
com aquest sempre hi ha
un projecte que es queda
l’últim; posar en qüestió
l’honorabilitat dels tec̀nics
que fan les valoracions,
alguns d’ells funcionaris
de Consells Comarcals i
de la Generalitat, quan
aquestes no s’ajusten al
que un pretenia és molt
greu, així com una forma
de pressió inacceptable
per a futures
convocatòries d’ajuts.

«Sobre les falses insinuacions de l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler»
COMUNICAT DEL CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL BAIX EBRE I MONTSIÀ

En relació a la concessió d’ajuts Leader: “Considerem que la insinuació és falsa i ridicula, però també irresponsable i injusta. 

I una forma de pressió inacceptable per a futures convocatòries. Lamentem l’ús partidista que n’ha volgut fer”

La presidenta de l’Institut Català de les Dones
(ICD), Teresa M. Pitarch, acompanyada de
Carme Valls, coordinadora de la seu territorial
de l'ICD a les Terres de l’Ebre, va presidir un
dinar col·loqui organitzat per l'Associació de
Dones Empresàries Emprenedores i Directives
de les Terres de l’Ebre (ADEDE). Més d'una
vintena de membres d’ADEDE van tenir l'o-
portunitat d'aprofundir, enfortir i promoure la
implicació de les dones dintre del món empre-
sarial, polític i social de les Terres de l'Ebre.

ADEDE fa
territori

Dinar col·loqui amb Teresa M. Pitarch
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EN UN MINUT

*L'ESTAT destinarà
350.000 E per reparar els
desperfectes del temporal
a les platges ebrenques.
*ELS VEÏNS DE TORTOSA
suspenen la gestió del
govern al Centre i Nucli
Antic. Són els resultats de
la campanya Movem els
barris, que ha dut a terme
el grup Movem Tortosa i
on es demanava la valora-
ció en qüestions com la
neteja, la mobilitat, el
comerç o els carrers. El
portaveu, Jordan, va
manifestar la setmana
passada que  "tenim un
govern sense empenta,
sense il·lusió ni ganes".
*EL PSC TORTOSA dema-
na al govern la “millora”
de l’enllumenat a les pla-
ces del “Sindicats” i del
Temple.
*ELS CIUTADANS DE
DELTEBRE “tindran poder
de decisió” en l’elaboració
del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal,
dins de la campanya de
participació amb la web
Deltebre Futur.
*LA PLATAFORMA EN
DEFENSA DEL TRANS-
PORT SANITARI segueix
clamant contra la falta
d’ambulàncies.  i han
manifestat la saturació del
servei d’urgències a
l’Hospital Verge de la
Cinta. Així mateix, aques-
ta setmana, aquest servei
d’urgències s’ha col.lapsat
‘per falta d’espai’. Segons
el Diari, la Generalitat
nega que hi hagi col.lapse
als hospitals i parla, per
contra, d’activitat intensa.
*L’INSTITUT JULIO
ANTONIO DE MÓRA
D’EBRE commemora el
seu cinquantè aniversari.
L’acte va estar presidit per
Meritxell Ruiz, consellera
d’Ensenyament.  
*ULLDECONA: el ple de
va recolzar, per unanimitat
, el projecte executiu del
camí del Riu Sénia impul-
sat per la Mancomunitat
de la Taula del Sénia i els
10 ajuntaments per on
passa el riu, per promocio-
nar el turisme de natura i
posar en valor els actius
mediambientals i patrimo-
nials.  Al mateix ple, dels 8
punts que requerien d'a-
provació, 7 ho van ser per
unanimitat.
*JESÚS I ROQUETES
celebren diumenge Sant
Antoni (9,30 h). Fa 25
anys d’aquella primera
festa organitzada pels
pobles de Jesús, Roquetes
i els Reguers. 

Més notícies

En el marc del procés de millora de la xarxa viària de
S.Bàrbara, el Juliol passat, l’Ajuntament posava en
marxa la reforma integral del carrer Mare de Déu de
Montserrat, que comunica el Major amb el passeig
de les Escoles i que, desprès d’estar tancat durant uns
mesos a la circulació, a principis d’aquest 2017 es tor-
nava a obrir. Segons la Plana Ràdio, la transformació
del carrer fa que s’hagi convertit també en unidirec-
cional de manera que s’hi pot circular solament en
direcció des del carrer Major fins al Passeig de les
Escoles. L’alcalde, Alfred Blanch, justificava els canvis
com a necessaris per millorar la circulació. Blanch deia
que la decisió no ha estat fruit d’un caprici, sinó que
respon al pla redactat per tècnics de la Diputació.

Es reobri la circulació al carrer
Mare de Déu de Montserrat

De Santa Bàrbara. Ara és unidireccional

Els Bombers de la Generalitat van donar per
estabilitzat, a les 11.46 hores d’ahir, l’incen-
di que, des de la matinada de dijous, afecta-
va el terme de Tortosa, a la zona del Coll de
Rajolers (Campredó). Cap persona va resul-
tar ferida. Segons les informacions provisio-
nals dels Bombers, el foc, que pressumpta-
ment hauria estat provocat, va poder afec-
tar 35 hectàrees de vegetació.
Bar Roque
D’altra banda, dimecres la tarde van haver d’evacuar un bar de Tortosa, el Bar
Roque, en incendiar-se una paella a la cuina que va poder afectar les plaques del
sostre. No es van haver de lamentar més danys de cap mena. Però l’ensurt fou gran
(a la imatge).

Estabilitzat l'incendi forestal que ha cremat
35 hectàrees de vegetació, a Tortosa
D’altra banda, incidència al Bar Roque, on va incendiar-se una paella

L'Ajuntament de Tortosa ha participat en la jorna-
da sobre la Xarxa de Ciutats i Pobles per la
Reforma Horària, que s'ha fet a Barcelona amb
una dotzena més de municipis catalans explicant
la seva experiència i aportacions en aquest àmbit,
La tinent d'alcalde, Meritxell Roigé (a la imatge),
ha informat de les diferents iniciatives impulsades
per l'Ajuntament de Tortosa en matèria de conci-
liació, amb mesures concretes com l'avançament
horari de la celebració de sessions plenàries i juntes de govern per tal d'evitar la dila-
tació excessiva de les jornades. Tortosa es va adherir a la Xarxa de Ciutats i Pobles
per la Reforma Horària l'abril de 2015. La regidora ha volgut destacar en la seva
intervenció que "els ajuntaments tenim la clau per a la reforma horària, però caldrà
buscar la complicitat de la ciutadania". 

Ciutats i Pobles per la Reforma horària
Jornada informativa

La plaça de
l'Ajuntament de
Tortosa és des d'a-
quest dimarts espai
d'ús exclusiu per a
vianants. L'alcalde,
Ferran Bel, acom-
panyat dels regidors
de Mobilitat,
Meritxell Roigé, i de
Turisme, Josep F.
Monclús, ho ha fet
públic anticipant
una mesura prevista
en el Pla d'Actuació
Municipal (PAM)
l'any vinent. La
peatonalització de
l'espai es comple-
tarà amb la seva remodelació a partir de 2018. Unes jardineres, que dignificaran tot
l'entorn, barren definitivament l'entrada de vehicles. Els aparcaments per a ciclomo-
tors i motocicletes es traslladen a la Travessia Santa Teresa, mentre que de la línia d'a-
parcaments de la part posterior (carrer Lluís Millet) se'n destinen només dos a visites
institucionals.  L'alcalde ha explicat que vora tres mesos a l'any la plaça de
l'Ajuntament queda restringida al trànsit per la pista de gel, Festa del Renaixement i
altres esdeveniments. Amb el tancament definitiu, es podran fer altres activitats, com
la trobada d'art que es fa mensualment a la Rambla Felip Pedrell. El nou format per-
met també esponjar les terrasses de les cafeteries de la plaça. Bel ha dit que la mesu-
ra ha estat molt ben acollida pels comerciants de l'entorn i ha recalcat que no es trac-
ta de cap prova pilot, sinó que el tancament té caràcter permanent. 

La indústria agroalimentària del territori presentarà les
seves novetats en el marc de FESTAST, la 5a fira ali-
mentària de les Terres de l'Ebre, que se celebrarà al
pavelló firal de Tortosa els dies 11, 12 i 13 de març.
Aquest certamen firal, de caràcter biennal, acull l'ofer-
ta gastronòmica d'una vuitantena d'expositors que
durant els dos primers dies oferiran degustacions dels
seus productes als visitants. 
La tercera jornada té caràcter professional i està dedi-
cada exclusivament al sector. El regidor de Promoció,
Emili Lehmann, i el director de Fira Tortosa, Ramon
Ferrando, han presentat aquest dimarts els detalls de la
propera edició de FESTAST.

La plaça de l'Ajuntament de
Tortosa es tanca al trànsit

i es converteix en zona exclusiva per a vianants

Fira alimentària de les
Terres de l'Ebre: FESTAST

Entre els dies 11 i 13 de març

La Cambra de Comerç de Tortosa continua amb la
seva aposta per fomentar la internacionalització de les
petites i mitjanes empreses del territori. Per aquest
motiu, la Cambra ha contractat un tècnic en comerç
exterior marroquí per assessorar empreses del territo-
ri a obrir-se a aquest mercat. Segons ebredigital.cat,
La voluntat de la signatura d'aquests dos convenis de
col·laboració, com ha explicat el president de la
Cambra, Jose Maria Chavarria, és que donin tants
bons fruits com el que es va signar fa uns anys amb la
Cambra de Comerç de Malabo, i que ha permès por-
tar fins a un centenar d'empreses per establir rela-
cions comercials. La missió comercial al Marroc es farà
a Agadir i Casablanca durant la setmana vinent.

El Marroc, nou objectiu de
la Cambra de Comerç 
Per fomentar la internacionalització d’empreses

Cartell de FESTAST.
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AJUNTAMENT 

DE MORA D’EBRE

EDICTE

Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió de data 9 de gener de 2017,
es va aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació de la finca situada als
carrers Flors de Lliri, Doctor Cedó i Girasol, de les Normes subsidiàries i de
planejament de Móra d’Ebre,  i es va resoldre obrir el termini d'informació
pública per un període d’un mes, comptats a partir de l'endemà al de la publi-
cació d'aquest anunci al BOP i Diari Més Ebre, a fi que les persones interes-
sades puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i al·legacions
que  considerin oportunes. 

L’expedient es pot examinar en les oficines de l’Ajuntament de les 11:00 a les
13:00 hores, de dilluns a divendres. 

Móra d’Ebre, 16 de Gener de 2017 

Joan Piñol Mora
Alcalde-President

AJUNTAMENT 

DE MORA D’EBRE

EDICTE

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 9 de Gener de 2017,
ha estat aprovat inicialment el Projecte d’Urbanització de l’àmbit d’actuació
Urbanística dels carrers Flors de Lliri, Doctor Cedó i Girasol, presentat per la
senyora Maria Teresa Miró Montagut.

D’acord amb allò disposat als articles 89.6 i 119.2.c) del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme,
se sotmet a informació pública el referit Projecte d’Urbanització durant el ter-
mini d’un mes a comptar des de la publicació del present anunci al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona, a un dels diaris de premsa periòdica de
més divulgació a l’àmbit municipal, al Tauler d’Anuncis de la Corporació, així
com a la pàgina web de l’Ajuntament, a l’efecte que es puguin presentar les
al·legacions i/o reclamacions que es tinguin per convenients, podent consul-
tar-se el mateix de dilluns a divendres, de 11:00 a 13:00 hores al Servei
d’Urbanisme de l’Ajuntament.

Móra d’Ebre, 16 de Gener de 2017 

Joan Piñol Mora
Alcalde-President

EN UN MINUT

*AMPOSTA: l'àrea de
Turisme ha presentat
aquest dimecres un nou
catàleg editat per a
difondre els atractius
turístics d'Amposta i
també de les Terres de
l'Ebre, a Fitur.

* AMPOSTA: recuperar i
divulgar les vivències de
personatges rellevants
vinculats amb la ciutat.
Aquest és l'objectiu del
cicle Biografies
Ampostines que arriba a
la sisena edició.

*EL GRUP XARXA
AMPOSTA ha presentat
la programació de teatre
infantil i familiar. Demà
aixeca el teló amb ‘Un
nou vestit nou’ de la
companyia Xip Xap.

*ALCANAR: La Guàrdia
Civil investiga a tres
veïns per caçar més de
350 ocells amb mètodes
il·legals. Els caçadors fur-
tius feien "caça a mà",
un mètode per matar
amb pals de fusta els
animals que es refugien
del vent.

Més 
notícies

L'Ajuntament d'Amposta disposa de 9 pisos propietat de Bankia per a usuaris de Ser-
veis Socials que aquesta entitat ha cedit a l'Age ̀ncia de l'Habitatge de Catalunya dins
un conveni de col·laboració per promoure l'ocupació d'habitatges per destinar-los a llo-
guer assequible. Aquests nou pisos, d'entre dos i quatre habitacions (de 49 a 91 me-
tres quadrats de superfície), seran cedits en lloguer social a famílies d'Amposta amb ne-
cessitats i segons els criteris fixats per Serveis Socials. Segons nota de l’Ajuntament, el
seu lloguer es calcularà en funció dels ingressos nets de la unitat familiar amb un límit
màxim del 25% i un lloguer mínim de 150 euros al mes.
Amb aquests nou pisos s'ampliara ̀ el parc d'habitatge de lloguer social que gestiona

l'Ajuntament des de la regidoria de Sanitat i Serveis Socials i destinats a les famílies amb
rendes baixes. Comença, així, a configurar-se el projecte de Parc d'Habitatge Públic
d'Amposta que l'equip de govern d'Esquerra ha projectat per donar sortida a les neces-
sitats dels ciutadans i amb la voluntat d'acostar-se a models de ciutats d'Europa, com
Berlín o Viena, on l'habitatge públic ja representa un 20% de l'oferta existent. "La idea
és que aquest Parc es vagi nodrint d'immobles procedents de cessió, per adquisició di-
recta o per permutes, i anirà destinat a diferents perfils com joves que vulguin emanci-
par-se o famílies que busquin un lloguer d'habitatge assequible", assenyala l'alcalde,
Adam Toma ̀s.

La comissió del Senat
de Medi Ambient i
Canvi Climàtic ha
debatut aquest dime-
cres la moció presenta-
da pel republicà
Miquel Aubà que
demanava una partida
econòmica per fer un
projecte pilot de trans-
ferència controlada de
sediments des de l’em-
bassament de Riba-
roja cap a la desembo-
cadura, i la redacció
d’un Pla de gestió inte-
gral dels sediments de
la Conca de l’Ebre. La moció, que ha incorporat una
esmena d’Unidos Podemos, ha comptat amb el suport
de tots els grups excepte del PP i Coalición Canaria, per
la qual cosa ha estat rebutjada.
El senador Aubà ha manifestat que ‘a Esquerra, no
defallirem en la defensa del riu i el delta i, per tant, tras-
lladarem la moció al Congrés per aconseguir que s’apro-
vi’. D’altra banda, ha lamentat l’actitud del PP: ‘ens
torna a demostrar que només l’interessa el riu i el Delta
per transvasar-ne l’aigua’. Aubà, durant la intervenció,
ha advertit que ‘la supervivència futura del delta passa
per aconseguir més aportació de sediments’. És per això
que ha demanat ‘actuacions urgents i efectives en la
gestió, transferència i aportació d’un volum més gran de
sediments cap a la desembocadura per poder aturar la
regressió de la costa, l’esfondrament i la subsidència dels
terrenys deltaics, i fer front a l’amenaça d’inundació
d’aigua marina provocada per l’increment del nivell del
mar’. Aubà ha criticat que no hi hagi cap actuació per
augmentar l’aportació de sediments al Delta.

Amposta incorpora nou habitatges
més per a lloguer social

«La supervivència del delta
passa per aconseguir més
aportació de sediments»

Provinents de bancs

Moció rebutjada: “no defallirem defensant el riu”

Miquel Aubà.

Bankia ha cedit els pisos a l’Agència Catalana de l’Habitatge.
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Les Terres de l’Ebre es
promocionen a Fitur

Fira Internacional del Turisme, a Madrid, fins diumenge

La consellera d’Ensenyament de la Generalitat, Meritxell Ruiz, va inaugurar aquest
dilluns el nou menjador escolar del col·legi Carles III de la Ra ̀pita, una obra llarga-
ment reivindicada que ha precisat d’una inversió de 237.700 euros, finançats per
l’Ajuntament i el departament d’Ensenyament al 50%. L’acte d’inauguracio, al qual
van assistir l’alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós; el delegat del Govern, Francesc
Xavier Pallarès; la directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament, Manolita Cid; el
regidor d’Ensenyament Al̀ex Cervera, acompanyats d’altres autoritats locals i territo-
rials, així com de membres de la comunitat educativa rapitenca, va coincidir amb el
85e ̀ aniversari del col·legi. L’alcalde, Josep Caparrós va destacar l’entesa entre el
Departament i l’Ajuntament: “Despre ́s de 18 anys de demandes i d’insiste ̀ncia per
part de l’associació de pares i mares i de la direcció del centre per poder disposar d’a-
quest equipament, finalment s’ha fet realitat gràcies a la col·laboració i l’entesa de les
dos administracions implicades, una col·laboració per a la que vam posar fil a l’agu-
lla al juny del 2015, amb una reunió amb els serveis territorials, i, per tant, un cop
posat el fil a l’agulla s’ha executat amb rapidesa”, ha apuntat.

La presidenta de l'Institut
Català de les Dones
(ICD), Teresa Pitarch, ha
visitat aquest dimecres el
Consell Comarcal del Baix
Ebre on ha mantingut
una reunió de treball amb
el president Daniel
Andreu; la consellera
comarcal de Serveis
Socials, Maria José
Beltran; i les tècniques i
responsables del Servei
d'Informació i Atenció a la Dona (SIAD).
Teresa Pitarch, que anava acompanyada per la coordinadora de l'ICD a les Terres de
l'Ebre, Carme Valls, ha remarcat que sense la implicació territorial és impossible asso-
lir la igualtat efectiva entre homes i dones, i en aquest sentit, ha qualificat el Consell
Comarcal del Baix Ebre com a "gran aliat" en l'impuls d'aquesta igualtat. El SIAD
Baix Ebre atén cada any gairebé mig miler de dones de la comarca a les quals dóna
informació, atenció, orientació o assessorament en els àmbits psicològics, jurídics o
socials. Prèviament a la reunió, Daniel Andreu i Maria José Beltran, han mostrat a
Teresa Pitarch, l'exposició 'Mes enllà del silenci. Oficis i dones rellevants del Baix
Ebre' (a la imatge). 

Les marques turístiques Costa Daurada i Terres de l'Ebre es promocionen un any més
a la Fira Internacional de Turisme, que se celebra des d'aquest dimecres a Madrid. Un
total de 31 ens públics i privats de la demarcació hi participen de la mà del Patronat
de Turisme de la Diputació de Tarragona, en la modalitat de promoció conjunta que
estableix el conveni Corner. 
En el marc de Fitur s'han concertat nombroses trobades, no només amb operadors
turístics estatals i internacionals. Contactes amb mitjans de comunicació especialistes
del sector i reunions amb institucions omplen l'agenda dels responsables de turisme
de la Diputació. Precisament el president del Patronat de Turisme de la Diputació,
Martí Carnicer, es va reunir aquest dimecres amb la Direcció General de Turisme
d'Aragó per tractar vies conjuntes de promoció de la via verda de la Val de Zafàn, amb
origen a la província de Terol, i promoure de manera coordinada un itinerari atractiu
per als mercats internacionals. A més, també es tractaran altres temes, com la promo-
ció del camí de l'Ebre (GR-99) i el camí de Sant Jaume. D'altra banda, el Patronat
també participarà en la reunió de seguiment del conveni de col·laboració en matèria
de turisme entre la Generalitat de Catalunya i la Generalitat Valenciana.
Les Terres de l'Ebre hi són representades pels municipis d'Amposta, la Ràpita, Ascó,
l'Ampolla, Alcanar, Camarles, Deltebre i Tortosa i pel Consell Comarcal de la Terra
Alta.

La consellera Meritxell Ruiz, inaugura
el nou menjador del col·legi Carles III

«És un gran aliat en l’impuls de la
igualtat entre homes i dones»

La presidenta de l’IDC així ho creu, referint-se al Consell Comarcal del Baix Ebre

A la Ràpita

Representants de
l'AMPA de l'escola
Mestre Marcel·lí
Domingo de Roquetes
acompanyats de l'e-
quip directiu del centre,
van entregar el passat
divendres, un total de
603 signatures a la seu
dels Serveis Territorials
d'Ensenyament per
mostrar la preocupació
i malestar que tenen les
mares, pares i mestres
per les retallades que
pateix l'escola.
Aquestes retallades han suposat la pèrdua de la meitat d'hores del professor de suport
lingüístic i la supressió d'una línia de 3r de primària, el que ha fet augmentar el nombre
total d'alumnes a la resta d'aules. Les demandes de l'AMPA són: la recuperació de la
totalitat de la jornada del professor de suport lingüístic, la recuperació de la línia de 3r
de primària per baixar l'actual ràtio de 27 alumnes per aula, reduir l'espera actual de 4
mesos per rebre la valoració de la psicòloga perquè un alumne pugui rebre un ensen-
yament específic i la renovació dels ordinadors obsolets. Un cop entregades les signatu-
res, la directora dels Serveis Territorials d'Ensenyament, Manolita Cid, es va reunir amb
els representants de l'AMPA, la directora de l’escola i un representant de la FaPaC (la
federació d'AMPA més gran de Catalunya). L'AMPA, tot i rebre la resposta
d'Ensenyament de què no disposen dels recursos per atendre les seves peticions, feia
una valoració positiva d'aquesta reunió perquè la directora Territorial es va comprome-
tre a fer arribar les seves reivindicacions a la Secretaria de Polítiques Educatives. L'AM-
PA ha convocat a les mares i pares a una reunió que es farà el divendres 27 de gener a
les 15 h a la Biblioteca de Roquetes. Foto i nota: Roquetes Comunicació.

Malestar de l’AMPA de l’escola de Roquetes
‘Per les retallades que pateix el centre’ 

La marca turística Terres de l’Ebre, un any més, es promociona a Fitur. 
La consellera d’Ensenyament, en la seua visita al col.legi Carles III, per la inauguració.
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EN UN MINUT

*MÓRA D’EBRE: la
Generalitat anima els
familiars de desapareguts
durant la Guerra Civil a
fer-se proves d'ADN.
L'Ajuntament va organit-
zar una la jornada infor-
mativa amb motiu la
posada en funcionament
del Programa
d'Identificació Genètica
de Desapareguts durant la
Guerra Civil (1936-1939)
i la Dictadura Franquista
(1939-1975), a càrrec de
la directora general de
Relacions Institucionals i
amb el Parlament, Carme
Garcia i Suàrez.

*LA DIPUTADA SOCIA-
LISTA al Parlament per
Tarragona, Rosa Maria
Ibarra, ha presentat una
bateria de preguntes
demanant informació
sobre les possibles afecta-
cions a les instal·lacions
situades a Flix del pla
PENTA i PLASEQTA arran
dels talls de subministra-
ment elèctric que de la
Ribera i la Terra Alta els
dies 30 i 31 de desembre.

Més notícies

El Govern de la Generalitat declarà el 2010 les Festes de
Sant Antoni d’Ascó "Festa Patrimonial d'Interès
Nacional". Les Festes de Sant Antoni del municipi ribe-
renc tenen lloc el cap de setmana més proper al 17 de
gener i duren 5 dies. La Festa es caracteritza per preser-
var encara avui, amb tota la seva singularitat, una de les
tradicions que ahir més identificaven la festivitat de Sant
Antoni: les corrides de cavalls, rucs i matxos. Al municipi, la festa de Sant Antoni Abat se celebra des
de temps immemorials i combina la vessant religiosa, la devoció pel sant, amb els aspectes més lúdics
propis d'una festa major. Gran part de la Festa gira al voltant de la Foguera que s'ubica a la Plaça de
l'Església. Amb l'escalfor de la foguera s'hi ballen les jotes. S'hi celebren els sopars populars amb clot-
xa o llonganissa, rom cremat o moscatell i coca de Sant Antoni. També s'hi fa la benedicció dels ani-
mals durant els Tres Tombs, així com els jocs tradicionals per als més petits. El calvari, els majorals i el
mossèn, són els càrrecs designats per organitzar la festa, amb la col·laboració de l'Ajuntament i els
veïns del poble. Cada tres anys canvien els majorals i el clavari, els quals són escollits pel mossèn.
Enguany coincideix amb l'inici d'un nou trienni. A més d’Ascó, aquest cap de setmana, altres pobla-
cions de la Ribera d’Ebre i de la Terra Alta gaudiran de les Festes de Sant Antoni.

Festes de Sant Antoni 
Aquest cap de setmana

Móra d'Ebre va celebrar dissabte, amb
motiu de la Festa Major d'hivern, una
nova edició del concurs de força de
l'Home més Fort. El guanyador va ser
el jove mataroní David Mesa. La sego-
na posició fou per al morenc Igor
Romanof, mentre que el bronze va ser
a Joan Ferrer, de Deltebre. Els altres
tres participants foren Felipe Delgado i
Jordi Martí, de Tarragona, i Rafael
Peris, del Vendrell. 
L'atleta morenc Carlos Demattey va
intentar sense èxit superar el rècord
d'Espanya d'aixecament de pes mort
amb 360 quilos. Segons els organitzadors, les baixes temperatures no
acompanyaven per a aconseguir el repte.

Nova edició del concurs de 
l’Home més Fort

A Móra d’Ebre amb motiu de la Festa Major d’hivern

La portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de Móra d’Ebre, Cinta Agné,
ha informat que per primera vegada en la història de la secció local el govern munici-
pal, format per CiU i PP, “ens ha demanat de pagar 110 € (60 € d’ús i 50 € de fiança)
per celebrar en un espai municipal una xerrada sobre educació, a càrrec de la diputa-
da al Parlament, Anna Simó”. La portaveu d’Esquerra ha lamentat “l’actitud caciquil i
prepotent de l’equip de govern de CiU PP, pròpia de la vella política més rància”. Agné
s’ha mostrat sorpresa perquè “mai abans en cap presentació de llibre o acte públic
organitzat en espais municipals se’ns havia demanat de pagar”. El grup municipal
d’Esquerra entén que un acte sobre l’educació de la futura república catalana s’ajusta
als criteris d’exempció de cobrament per ús d’espais municipals que fixa l’ordenança
fiscal número 20 de l’Ajuntament, i “que el govern municipal ha fet una interpretació
interessada de l’ordenança municipal”. Agné ha afirmat que “és molt greu que el
govern de CiU PP no consideri d’interès general una xerrada sobre l’educació en la
futura república catalana que volem construir”. I ha advertit que “els continus entre-
bancs del govern municipal per dificultar l’organització d’actes com aquest no van
només en detriment dels organitzadors sinó del conjunt de la població”. Des de CDC
Móra d’Ebre, en un comunicat al Facebook, s’ha aclarit que “un Ajuntament és una
màquina més o menys ben engreixada en el que passen coses quan la gent les sol·lici-
ta. Quan les coses es demanen bé (proporcionant la informació correcta, sense que hi
hagi errada de dates, etc) passen les coses que el sol.licitant espera i quan les coses es
demanen malament, doncs no. Un exemple de coses mal demanades és el del grup
municipal d’Esquerra Republicana quan fa una sol.licitud a l’Ajuntament el dijous 5 de
gener dient que ‘el proper 14 de gener, dissabte, hi ha programada una xerrada
d’Anna Simó, diputada al Parlament. És per això que, es demana que ens autoritzin
com a espai per a la seva realització la Sala la Magdalena…’. Davant d’aquesta falta
de concreció, des de l’Ajuntament es va concedir la utilització de la sala prèvia liquida-
ció de 60€, atès que es va considerar un acte de partit i per fer actes de partit, estan
els espais privats de cada organització. Això va produir una “rabieta” que segurament
va convertir-se en empipada ja que, dos dies després de la resposta, s’emporten l’ac-
te a un altre municipi”.

ERC Móra d’Ebre denuncia l’actitud
‘caciquil’ del govern municipal de CiU-PP
El grup de CiU morenc respon en un comunicat

‘La Nit de l’Extraverge’ és el nom amb què la Comissió de
Fires de Móra la Nova anomena una nova oferta gas-
tronòmica que s’emmarca en la Fira Internacional de l’oli
(FIO) de la Ribera d’Ebre, la Terra Alta i el Priorat, certa-
men que se celebrarà del 28 al 29 de gener d’enguany.
Segons ha explicat la regidora de Fires, Míriam Vinaixa,
“amb aquesta iniciativa volem recordar que els olis extra-
verge que es produeixen en les nostres terres són del
millor que hi ha Catalunya i ho farem degustant-los de la
mà d’una estrella Michelin ”. La nova experiència gas-
tronòmica anirà de la mà del cuiner i director d’un dels tres
restaurants  ebrencs que compta amb una estrella
Michelin, l’ulldeconenc Jeroni Castell. Serà un viatge sen-
sorial a través d’un menú de 20 tapes on Castell maridarà
olis monovarietals intensos, aromàtics i personals, “tots
olis excel·lents de l’Ebre, de la Terra Alta, dels Ports”.

Fira Internacional de l’Oli de
Móra la Nova
Els dies 28 i 29 de gener
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EN UN MINUT

*ALCANAR: Alfons
Montserrat, Alcalde
d'Alcanar, i Ivette Fibla,
regidora d'Urbanisme de
l'Ajuntament d'Alcanar,
van informar dels objec-
tius de la nova política de
renovació de maquinària i
vehicles de l'Ajuntament.
Durant l'acte es va mos-
trar un nou vehicle adqui-
rit recentment, un camió
grua de 3.500 kg, amb
plataforma elevadora i cis-
tella amb quadre de
comandaments integrat,
adaptada per portar dos
operaris i altres accessoris.

*EL DELEGAT DEL
GOVERN, XAVIER
PALLARÉS va avançar que
després dels acords entre
la Generalitat i Renfe con-
fia que en breu, “un cop
solucionat per Adif els
temes tècnics per la venda
de bitllets”, la disponibili-
tat de l’Euromed Aldea-
Tarragona sigui un realitat.

Més
notícies

El Perelló celebra la seva festa major en honor a
Sant Antoni. Dimarts 17, dia del patró, va tenir
lloc un dels actes més representatius: els Tres
Tombs, en el qual participen nombrosos cavalls i
carruatges d'arreu de la província, realitzant tres
tombs pels carrers del poble i finalitzant amb la
benedicció de tots els animals a la plaça de l'es-
glésia. També va tenir lloc el Concurs de carros
de treball i animals muntats. A la processó del
patró hi van prendre-hi part les autoritats, enti-
tats del poble, les pubilles, les damisel.les i l’hereu, així com els quintos. Altres actes
populars són el tir al plat, la festa de la mainada, la festa del calmant (beguda típica
elaborada amb rom, cafè i sucre), la Baixada de Trastos o la trobada de bandes de
música. Dissabte es farà la 18ena Jornada de l’Oli Novell i la Festa Lietrària. A més
no faltaran els actes esportius, com els partits de futbol o la Cursa Ciclista (75ena edi-
ció). I diumenge s’acabaran les festes amb un gran castell de focs artificials.

El Perelló gaudeix de la seua Festa Major
Fins diumenge

El delegat del Govern,
Xavier Pallarès, ha presi-
dit aquest dimarts el pri-
mer Consell de Direcció
d’aquest 2017, durant el
qual s’ha valorat la
situació en què es tro-
ben actualment els
braus de l’Illa dels bous
al riu Ebre. En aquest
sentit, el delegat del
Govern ha concretat que
de moment no s’actuarà
sobre els braus salvatges
que viuen a l’Illa dels
bous del riu Ebre a l’es-
pera de nous informes,
després que les primeres
conclusions dels treballs tècnics dels Departaments de Territori i Sostenibilitat i
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, recomanessin el sacrifici d’aproximada-
ment la meitat dels exemplars en pitjor estat de salut. Així, Xavier Pallarès ha explicat
que “tenim marge per poder plantejar-nos la millor solució, ja que les pluges ha permès
regenerar la vegetació i de moment els animals poden sobreviure, per tant, descartem
treure’ls i sacrificar-los, a l’espera de valorar nous informes i adoptar les solucions menys
traumàtiques”. La llei especifica que els animals salvatges no poden ser traslladats del
seu hàbitat natural perquè no es pot garantir la seva traçabilitat i si bé l’Illa dels bous es
troba en aquests moments superpoblada, el Govern estudiarà totes les possibilitats per
aconseguir mantenir l’estabilitat mediambiental i animal en aquest espai natural. Una
vegada s’ha conegut la decisió del Govern, els animalistes han desconvocat una protes-
ta prevista per diumenge contra el sacrifici dels braus de l'Illa dels Bous.

«Descartem treure i sacrificar els
braus a l’Illa dels bous»
‘A l’espera de valorar solucions menys traumàtiques’

Alfons Montserrat, regidor de Cultura i Alcalde
d’Alcanar, i Núria i Isidre Balada, membres de la
Comissió de Sant Antoni, han presentat aquest matí la
programació de la Festa de Sant Antoni 2017, que
tindrà lloc aquest cap de setmana. Montserrat va obrir
l’acte agraint la participació a totes les persones que fan
possible la festa i comunicant que “la Festivitat de Sant
Antoni d’Alcanar ha estat inscrita en el Catàleg del
Patrimoni Festiu de Catalunya”. L’Ajuntament
d’Alcanar va rebre la notificació oficial del Departament
de Cultura el passat mes de desembre, “una notícia
molt esperada i que reconeix el valor del nostre patri-
moni immaterial, així com la feina ben feta de la
Comissió de Sant Antoni”, El següent pas, i la voluntat
de l’entitat, és que la celebració de Sant Antoni sigui
declarada Festa Patrimonial d’Interès Nacional, per tenir
més de 100 anys d’història i molta participació popular. 

Torna la festa de 
Sant Antoni a Alcanar
Inscrita en el Catàleg del Patrimoni Festiu

L'Ampolla i Deltebre s'han incorporat
oficialment aquest dimecres a
l'Estació Nàutica Costa Daurada. Ho
han fet amb la signatura del conveni
d'adhesió que ha tingut lloc en el
marc de la fira internacional de turis-
me Fitur (vegeu plana 6). L'Estació
estava formada pels municipis de
Salou, Cambrils, Mont-roig del
Camp, Vandellòs, l'Hospitalet de
l'Infant i l'Ametlla de Mar, i a finals
del passat mes de desembre l'assem-
blea general de l'Estació Nàutica
Costa Daurada va aprovar per unanimitat la incorporació de l'Ampolla i també de
Deltebre. D'aquesta manera, es converteix en la més extensa de Catalunya.

L'Ampolla i Deltebre s'incorporen a
l'Estació Nàutica Costa Daurada

En el marc de Fitur

El delegat del Govern va presidir el primer Consell de Direcció.
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L'europeïtzació horària a CatalunyaREFORMA 
HORÀRIA

Segons recull la Proposició
de Llei de reforma horària
els horaris escolars a partir
del curs 2018-2019 seran
de 08:00 a 16:00 hores,
amb un temps per menjar
compactat entre les 12.00
i les 14.00 hores. El text
també recomana que les
activitats extraescolars
siguin entre les 16.00 i les
19.00 hores, mentre que
les universitats concentra-
rien l'horari lectiu entre les
8.00 i les 19.00, en lloc
d'acabar a les 21.00
hores.
Es tracta d'un procés de
concertació amb els
agents socials, econò-
mics, institucionals i
experts de sis grans sec-
tors (treball, educació,
administració, cultura i
oci, comerç i consum i
mobilitat).

Més Ebre: L'objectiu d'a-
questa reforma horària
seria avançar les hores
dels menjars i del somni
amb uns horaris laborals
flexibles que permetin,
per exemple, que els pares
puguin recollir als fills a la
sortida de l'escola.
Manuela Cid: Tal com heu
dit, aquests són uns dels
objectius que persegueix
la reforma horària, però
ho podríem resumir en el
fet que no podem educar
bé si no disposem de prou

temps. L'educació és cosa
de tots i si tots tenim més
temps, docents, pares i
mares, alumnes, sens
dubte que podrem
col·laborar més i millor en
la formació integral dels
xiquets i xiquetes.

ME: Està previst que la

iniciativa es posi en
marxa al començament
del curs escolar que
començarà el setembre
del 2018, després d'un
període de transició. Les
escoles estan preparades
per aquests canvis?
MC: Jo diria que les esco-
les són les que ja fa temps

que estan adaptant-se a la
nova realitat, per tant,
quan la societat estigui
preparada, l'escola també
ho estarà.

ME: Fa anys l'escola aca-
bava a les 19 hores, des-
prés va acabar a les 18 i
també a les 17 hores. I ara

hi ha una tendència cada
cop més gran a finalitzar a
les 16:00/16:30. Ara serà
definitiu?
MC: Això ratifica el que
deia abans. Millor organit-
zació del temps, fer com-
patibles altres activitats
extraescolars i sobretot la
conciliació familiar, cosa
clau en l'educació dels
fills. Els pares també tenim
el deure i el dret a poder
estar més temps amb els
nostres fills.

ME: Comparant els nos-
tres infants amb els d'al-
tres països de la unió
europea sembla que pas-
sen massa hores fora de
casa. Caldrà coordinar
l'horari lectiu i l'extralec-
tiu?

MC: Molts alumnes tenen
avui en dia altres activitats
formatives o de lleure.
Hem de poder coordinar i
administrar bé el temps
disponible, per això el
canvi no pot ser sols a
l'escola, és tota la societat
qui ha de fer-lo efectiu.
Ha de ser una modificació
horària global.

ME: Sembla que la nova
jornada escolar perme-
tria, entre d'altres, un
estalvi de la despesa
escolar, més temps pels

deures i les activitats
extraescolars a més de
reduir la fatiga dels estu-
diants.
MC: Un canvi d'aquestes
característiques no és mai
justificable per una dismi-
nució de despesa. El
temps diari sempre és el
mateix, es tracta d'admi-
nistrar-lo millor.

ME: Aquesta reforma per-
metria també al professo-
rat tenir més temps per a
la formació?
MC: La formació del pro-
fessorat és important, i de
fet ja en són molts els
docents que cada dia es
formen per estar al dia
tant de continguts com de
metodologies de treball.

ME: Podria la reforma
horària fomentar la com-
petència entre les escoles
concertades, públiques o
privades?
MC: No es tracta de com-
petir entre escoles, totes
tenen la mateixa finalitat,
que és fer dels nostres
alumnes persones amb les
eines i els coneixements
per a afrontar el futur
amb condicions. Més que
competència, el que hi ha
és el fet de compartir
objectius comuns que han
de revertir en una societat
més preparada. 

ACTUALITAT

Manuela Cid Espuny, Directora dels Serveis Territorials d'Ensenyament 
a les Terres de l'Ebre

AQUESTA SETMANA 
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L’opinió de Joaquin Celma. 

Totes aquestes dades que aporto en aquest estudi de les últi-
mes 4 campanyes són sobre una base dels últims 9 classificats
a la jornada 17 i els punts que van aconseguir fins la jornada
34. Bona notícia per als 9 primers classificats, ningú baixarà.
En les últimes 4 temporada els que estan situats en aquestes
posicions ningú descendeix, sol ha passat un cop fa quatre
temporades: Camp Clar estava al lloc 9 i segona volta només
va aconseguir 8 punts. Els últims 9 classificats en les primeres
17 jornades només aconsegueixen de mitjana un punt per
jornada o sigui 17 punts. En la segona volta aconsegueixen
una mica més i passen a 20 punts o sigui 1,17 per partit amb
la qual cosa la salvació està gairebé sempre en 40 punts. La
temporada passada van baixar 8 equips i en l'equador, sis ja
estaven en les últimes 6 posicions. En les temporades 13/14 i
14/15 van baixar quatre equips i en la jornada 17 ja estaven
en les últimes cinc posicions. En la campanya 12/13 també
van baixar 4 equips, tres d'ells estaven en l'equador de la lliga
en les últimes cinc posicions juntament amb un Camp Clar
que estava al lloc 9, a la jornada 17. Si ens basem en les últi-
mes estadístiques de les ultimes quatre campanyes les quatre
places que estan garantides per al descens estan en les ultimes
cinc posicions. O sigui, Catllar, Torredembarra, Salou, Segur i
la Riera. D'aquests només se salvarà un. Però podrien baixar
els cinc si el que promociona no ascendeix o potser algun d'a-
quests cinc faci una segona espectacular, ho va fer el
Camarles la passada campanya, la Cava fa dos, Alcanar fa tres
i el Catalònia i Roquetenc fa 4. El curiós d'una anàlisi de la
segona volta és que tot equip que només fa un punt per par-
tit està sentenciat a patir. Els punts pels descensos: 37 fa tres
campanyes, 33 fa quatre i la passada va ser una excepció: 45
per la debacle dels equips de la 1a catalana. Molta gent em
pregunta sempre quants punts són necessaris per a salvar-se,
ja que amb 35 punts hi ha un 80% de possibilitats de descen-
dir. Veurem en la jornada 34 si aquest estudi és perfecte, pos-
sibilitats d'error només el 10%. Tres ebrencs en perill: Batea,
la Cava i Ulldecona. Un pot baixar, dos es salvaran segur.

Quins equips baixaran de la
Segona catalana?

Malauradament, hi ha setmanes en les que no
calen les opinions de segons quina mena de
qüestions esportives. Tancàvem l’any passat amb
la pèrdua injusta de Manel i Emma, arran d’un
tràgic accident. Dos joves esportistes ebrencs que perdien la
vida i per als que vaig tenir paraules de suport des d’aquest
espai del setmanari. I que també tinc avui després d’haver
vist la solidaritat i l’emoció amb que es van fer els homenat-
ges, a Masdenverge i a Amposta.
I avui també he de dedicar aquestes línies per recordar al-

gú molt especial. I ho dic a nivell personal. Ens ha deixat
Tomàs Ballano. Costa de creure. 53 anys i una lluita positiva
contra una malaltia que afrontava amb enorme naturalitat.
Era ell el que transmetia ànims. I ho feia així, perquè ell era
així. Persona carismàtica a qui vaig conèixer quan va arribar
de Soria i amb qui vaig jugar dos anys. Una pèrdua sentida.
Molt. A més de marcar gols (Chicharros com deia ell), Tomàs
també feia poemes i era molt hàbil enviant missatges de su-
port per encoratjar-te en els moments complicats. Tomàs,
quan vagi a la Santa Creu em farà falta el teu somriure. El teu
carisma. Però no del tot, perquè sempre estaràs present per-
què has deixat emprenta i valors per allí on has passat. 

‘Hasta siempre Chicharro’

L’Ascó va guanyar el Man-
lleu (3-0) i es va refer de la
derrota a Olot. Dos gols gai-
rebé seguits a l’inici de la re-
presa, de Víctor i de Jordi,
van decidir. L’Ascó és quart i
diumenge jugarà a casa amb
el Castelldefels. Serà per la
tarde per les festes de Sant
Antoni (17h).

Víctor Tomàs i la selecció espanyola,
en finalitzar dimecres el quart partit de
classificació del Mundial d'handbol
que s'està disputant a França, li van
dedicar la victòria a la jugadora de l'-
Handbol Amposta, Emma Garcia, de-
manant justícia per la tràgica mort d'e-
lla i de Manel Constantino en un
accident de transit. Una mostra més de
suport als joves, com les que van tenir
dissabte, en els actes efectuats pels
seus clubs. A Masdenverge, el club de
futbol de la localitat va organitzar un
emotiu homenatge. Un acte carregat
de sentiment, amb l'entrega d'un ram
de flors i una samarreta commemorati-
va amb la imatge de Manel a la seua
mare, Jannina Forné. Els jugadors Arturo, amic d'infància de Manel, i el porter Aitor, que va en-
trenar-lo, van fer l'entrega. També es van situar dos rams a la porteria i, darrera d'aquesta, un
póster amb la foto de Manel, que era el porter masdenvergenc. A Amposta, al pavelló, també
es van viure moments de gran emoció amb l'homenatge a Emma Garcia, jugadora dels plan-
ters del Club Handbol Amposta. Un acte ple de sentiment amb samarretes amb el nom d'Em-
ma i amb la seua imatge: 'Emma, 'Ara i Sempre'. Una tarde d'emocions en record als dos joves.

L’Ascó batega
amb força

Homenatges a Manel i Emma
ACTES PLENS D’EMOCIÓ, A MASDENVERGE I A AMPOSTATERCERA DIVISIÓ

La selecció espanyola d’handbol dedica la seua victòria

Va ser jugador i entrenador de diversos equips ebrencs

Ens ha deixat Tomàs Ballano
ALS 53 ANYS

Dilluns ens va deixar Juan Tomàs Ballano, als
53 anys, arran d’una malaltia per la que havia
lluitat amb extraordinari positivisme però que
finalment ha acabat amb la seua vida. La notí-
cia ha commocionat el futbol del territori per-
què Tomàs era força conegut pel seu carisma, a
més de que havia jugat amb un bon nombre
d’equips. Entre ells, Tortosa, la Cava, Rapiten-
ca, Perelló, R Bítem, Vinaròs, Gandesa, Delte-
bre, Ginestar, Ampolla i el Catalònia on va aca-
bar superats els 40 anys i on fins fa poc jugava
amb els veterans. També fou entrenador a l’-
Horta, Godall, Deltebre i el Perelló. L’esglèsia
de Jesús es va quedar petita per acomiadar a Tomàs, que va arribar de Soria l’any 87 per ju-
gar al Tortosa i que aquí, concretament a Jesús, es va quedar formant la seua família. 

Nova incorporació: va estar a l’Huracan de Divisió d’Honor i al Paiporta

La Rapitenca fitxarà a Filipe Oliveira
PRIMERA CATALANA

La Rapitenca no va desaprofitar l’ocasió i va guanyar al camp del cuer Morell (1-3), amb
gols de Forés, del debutant Xavi Anell i de Nacho. Acaba la primera volta en una situació més
tranquil.la, després de quatre jornades sense perdre (10 punts de 12). Del partit, el tècnic Ger-
man deia que “el millor fou la victòria perquè no vam jugar bé. Potser ens vam acomodar con-
tra un rival que és el cuer. Hem de millorar perquè si no ho fem, complicat seguir amb la rat-
xa”. La Rapitenca incorporarà un jugador de banda, Filipe Oliveira, que estava a l’Huracan de
Divisió d’Honor juvenil i jugava al Paiporta. També ha fitxat Roger, cedit per l’Ascó. 

Minut 91 a
CANAL TE

Diumenge, a
les 22.35 h, nova
edició en directe de
MINUT 91, programa
de Canal Terres de
l’Ebre, amb els

resums de la jornada.
Els reportatges els

podeu seguir també a
ebredigital.cat.

El tècnic Carlos Alós esta-
va treballant a Kazakhstan
les darreres temporades, a
les Acadèmies que té la
Federació d’aquell país. A
partir d’ara tindrà més res-
ponsabilitat, concreta-
ment entrenarà una de les
seleccions dels planters
d’aquell país, la sub17.
L’entrenador ebrenc es
consolida i pot crèixer més
en l’organigrama esportiu
de de la Federació de
Kazakhstan. Un dels
objectius és classificar la
selecció per a l’europeu.

ACTUALITAT

Carlos Alós, nou
seleccionador de
Kazakhstan U17

Tomàs, en un acte d’aquesta temporada, en el
que va rebre un reconeixement del CD Tortosa.

La selecció espanyola va dedicar la victòria a la 
jugadora del Club Handbol Amposta, Emma Garcia.
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Per què l’Amposta és líder?
Per a mi és una sorpresa que l'Amposta s'hagi proclamat campió d'hi-
vern. Però és just líder per joc, com va demostrar-ho a La Cava. L’equip
està molt treballat tàcticament, els seus jugadors molt implicats, ordre en
el joc i bon ambient al vestidor. Tot i tenir, aparentment, un conjunt amb
jugadors de menys qualitat que el Tortosa, està més acoblat, més segur.
El que està clar és que gairebé segur que Amposta i Tortosa quedaran els
dos primers a la jornada 34, excepte sorpresa. 
Queden 3 conjunts invictes a casa: Cambrils U, Amposta i Tortosa, equip
aquest darrer que al seu camp només ha encaixat un gol. I el Valls, com
el Camarles, està invicte fora de casa. Un Camarles que va fer un pas de
gegant. Amb només guanyar 3 partits en la segona volta estarà salvat.
Tres equips en dificultats: Batea, Ulldecona, que fitxarà, i la Cava que té
baixes i està minvat i que segueix sense poder reaccionar. De les 5 victò-
ries, solament una a casa. Els equips sorpresa de la 1a volta: Cambrils U,
Amposta, Reddis i Vendrell (nou jornades amb la porteria a zero). Les
decepcions: la Riera, la Cava, Ulldecona, Torredembarra i el Catllar enca-
ra que aquests dos últims equips ja vaig dir abans de començar la tem-
porada que podrien baixar per tenir un pressupost mínim.

JOAQUIN CELMA

El Camarles va sumar una nova victòria fora de casa, on ha tret
21 dels 28 punts. El triomf és molt important perquè permet als
del Baix Ebre acabar la primera volta estabilitzats per afrontar
amb garanties la segona. A la mitja hora, els camarlencs ja guan-
yaven per 0-2, gols d’Edgar i del pichichi Carles. Segons Xavi
Cid, “vam començar molt bé, fent aviat el 0-1, amb desplaça-
ment de Cristian a l’esquena de la defensa i que Edgar, que es-
tava habilitat, va aprofitar. Vam tenir altres opcions, sense poder-
les aprofitar. Però el Roda, amb els minuts, va reaccionar i ens va
crear dificultats, amb un pal i una altra opció. Nosaltres, defensi-
vament, vam perdre consistència. Malgrat això, en una contra,
Carles va fer el 0-2. Crec que a la primera meitat vam tenir la sort
que ens ha mancat en altres jornades”. A la represa, segons el
tècnic, “vam fer alguns retocs i en l’aspecte defensiu vam estar
millor, controlar el partit. Amb l’entrada de Raül i Ferreres vam
guanyar en ofici i crec que per la segona meitat vam merèixer la
victòria. Ens vam defensar amb ordre i vam tenir les nostres pos-
sibilitats de contra, amb ocasions com un penal que li van fer al
final a Ferreres i que el porter rival va aturar-li a Raul”. El Camar-
les segueix sense perdre fora de casa (6 victòries i 3 empats). Xa-
vi destacava l’arbitratge, “perfecte en tots els sentits”.

Nova victòria fora de casa d’un
Camarles que s’estabilitza a la taula

A RODA (0-2). NO HA PERDUT COM A VISITANT

El Tortosa cedeix el liderat després d'empatar a casa amb el
Valls en el que potser ha estat el seu millor partit a casa, cre-
ant nombroses ocasions (0-0). El Valls, a la represa, també en
va tenir dos, per haver marcat. Però els d'Àngel Garcia, que
tenien la baixa de Virgili, van arribar més i mereixien marcar,
millorant el seu joc respecte altres partits. La segona meitat
fou intensa i oberta, amb un Tortosa que fins el final va lluitar
per aconseguir el triomf. Virgili va ser baixa aquest diumenge.
El jugador segueix al club. Així ho ha aclarit la directiva, des-
mentint rumors que indicaven que podia deixar-lo per temes
personals.

El Tortosa fa el millor partit a casa
però no pot guanyar el Valls (0-0)

CEDEIX EL LIDERAT 

L'equip ampostí, amb bona imatge, va guanyar a la Cava i recupera el liderat (0-2).
Partit marcat pel fort vent. A la primera meitat, l’Amposta va tenir-lo a favor, disposant
de més opcions a més del penal que va transformar Isaac, a l’estil Panenka. A la represa,
els locals van pressionar més amunt. A darrera hora, la Cava va tenir la gran oportunitat,
amb un tret de Brayan, però Guillem, porter ampostí, excepcional, va evitar l’empat. En
temps afegit, Aleix Llobet, de falta directa, va marcar el 0-2. Isaac Fernández, tècnic de
la Cava, comentava que “va ser un partit en què el vent va condicionar. A la primera part,
el vam tenir en contra i l’Amposta, que pressionava dalt, va aprofitar les dificultats que
nosaltres teníem per iniciar el joc. I així va venir el penal que fou el 0-1. A la represa, tot
va canviar i vam tenir més arribada. Vam poder empatar al final, però de l’1-1 es va pas-
sar al 0-2. Content del treball. Derrota davant d’un gran equip, molt treballat”. La Cava
segueix minvada per les baixes a les que cal afegir Eric. Albert Company, tècnic de l’Am-
posta, també destacava que el vent havia marcat el partit: “a la primera meitat vam te-
nir-lo a favor i vam pressionar dalt, creant diverses ocasions clares, a més del gol arran
d’un penal que va ser-ho. A la represa, vam haver de defensar-nos més enrera. Vam sa-
ber fer-ho i vam sentenciar al final després que Guillem evités l’empat”.

L'Amposta és campió d’hivern
DESPRÉS DE GUANYAR A LA CAVA (0-2)

El R. Bítem no pot deixar marxar els primers classificats i per això afrontava un partit important al camp
d'un Roquetenc en ratxa de resultats. Però els de Roquetes van tenir aquest dissabte nombroses baixes,
entre elles la del seu referent: Marc Alegre. Dos juvenils van estar a la banqueta per completar la con-
vocatòria. No obstant, això no treu mèrit a la victòria dels de Bítem que van ser superiors ja des del prin-
cipi, controlant el partit i tenint moltes ocasions. Emili, sensacional i en un gran moment de forma, va
culminar una jugada de Dani Porcar, que va aprofitar la indecisió de la defensa local, pressionada per un
R.Bítem que va anar a guanyar. El 0-1 era curt al descans. A la represa, la dinàmica no va canviar i els
locals van seguir imprecisos i poc contundents en defensa. Emili va marcar el 0-2 i el R-Bítem, liderat per
un amb un Moha esplèndit, va perdonar més gols. A manca de pocs minuts, el local Jonatan reduia
distàncies amb l'1-2, amb un tret que Andreu, porter visitant, no va poder aturar quan semblava que
podia fer-ho. No va haver emoció perquè poc després, una assistència de mestre de Moha va aprofitar-
la Àlex Accensi per definir l'1-3. El Roquetenc veu frenada la ratxa i el R. Bítem que continua en la llui-
ta per l'ascens.
Abans del derbi es va efectuar la presentació del futbol base del Roquetenc, que no s'ha pogut fer abans
perquè la gespa ha trigat a poder estar en condicions. També es va fer un homenatge a excapitans del
filial com Bruno i Alfredo.

Segons Enric Galve, del J.i Maria B, “l’equip, amb una mitjana d’edat que no arriba als 20 anys, va fer un gran partit. Penso que vam ser millors que l’Aldea. Ens faltava Al-
bert Torres i, en general, ens va mancar més ofici. Estic orgullós d’aquests jugadors i estic segur que sortirem de baix”. Enric afegia que “no és excusa però l’àrbitre va tenir
decisions que ens van perjudicar. En aquest sentit, els jugadors de l’Aldea van tenir més ofici, pressionant-lo més”. Des de l’Aldea, deien que “fou un partit de molta lluita i
treball. Primera part, a favor de vent, defensivament no vam estar bé i el Jesús i Maria ens va crear dificultats. A la segona, vam millorar tot i que el partit es va complicar
molt amb el 2-1. Llavors vam reaccionar i vam tenir l’encert i l’ofici per a remuntar amb els gols de Marc Garcia i Àlex Alegre. Victòria molt treballada, contra un rival molt
lluitador”. Aleix Franch va fer l’1-0. Una acció desafortunada dels locals fou l’1-1. Rullo feia el 2-1 (72’) i Marc i Àlex remuntaven a poc del final. L’Aldeana segueix colíder. 

El R.Bítem s’imposa a Roquetes (1-3)

L’Aldeana
pateix però
guanya

VICTÒRIA MERESCUDA DELS DE PARRA QUE SEGUEIXEN EN LA LLUITA PER L’ASCENS

L’Ulldecona va perdre a casa amb l’Hospitalet (0-1) i,
d’aquesta forma, veu frenada la seua progressió amb
dues derrotes seguides. Els del Baix Camp, per la seua
part, amb el triomf, es consoliden en la zona còmoda de
la taula mentre que els falduts tanquen la primera volta
amb 18 punts, a quatre de la zona delicada. Segons An-
toni Teixidó, tècnic de l’Ulldecona, “no vam fer un gran
partit però penso que vam merèixer guanyar perquè amb
el 0-0 vam tenir ocasions per haver obert el marcador. I,
també després per a poder empatar i remuntar. Però ens
manca ser més contudents ofensivament i també en l’as-
pecte defensiu. Quan tenim una errada, ens penalitza
molt. És una mica la dinàmica de l’equip i que intentarem
canviar. Aquest és el repte i treballarem per aconseguir-
lo. Pel demés, torno a insistir en què estic satisfet de l’ac-
titud del jugadors i de la seua implicació, tant en el par-
tits com en els entrenaments”. L’Ulldecona, amb qui van
jugar dos juvenils diumenge passat, ha fitxat al davanter
Oriol Labella ‘Uri’, pichichi de la 3a catalana de Lleida (va
fitxar amb el Flix però no va jugar-hi) i al veterà central
Gaston. Debutaran diumenge, ja en horari de tarda
(16.15h), a casa contra el Camarles.

L’Ulldecona perd a casa i veu
frenada la seua reacció

ELS FALDUTS HAN FET DOS FITXATGES

3A. CATALANA. A JESÚS I MARIA (2-3)

El Gandesa va guanyar a Batea en el derbi de la Terra Alta (1-3). Victòria merescuda dels gandesans
que van estar més posats i que van dominar en moltes fases, avançant-se amb un gol de Frede, apro-
fitant una assistència de Cristian. El Batea, massa directe, tenia les línies massa distanciades i no podia
disposar de suficient presència ofensiva. El Gandesa estava més còmode i arran d'un jugada de Cris-
tian, va fer el 0-2, obra de Dilla. Els locals van reclamar que el jugador de Batea, que juga amb el Gan-
desa, s'havia ajudat de la mà abans d’assistir. Amb el 0-2, el Gandesa va tenir noves ocasions. A la re-
presa, la reacció local no va produir-se i el Gandesa va perdonar diverses oportunitats clares per a
decidir. El Batea, en accions a pilota aturada, va disposar d'oportunitats. Finalment, Dilla sentenciava
aprofitant una indecisió defensiva local. Agustí, de penal, va marcar l'1-3 en temps afegit. Quarta de-
rrota seguida dels locals amb els que va debutar Sergi Navarro a la banqueta. El Gandesa es refà des-
prés de dues derrotes. Es va efectuar un minut de silenci en record a Miguel Fuertes Suñé. Dària Ferré,
de Batea, pubilla de Catalunya va fer el llançament d'honor. Sergi Navarro considerava que “hem de
millorar i ser més competitius. La seua victòria va ser justa, tot i que a la segona meitat vam tenir les
nostres ocasions per entrar en el partit”. Rafel Navarro, tècnic del Gandesa: “vam estar força bé, prin-
cipalment a la primera meitat. A la represa, el partit es va igualar més. Ells, en accions a pilota aturada,
van tenir opcions, mentre nosaltres vam tornar a crear-ne fins que Dilla sentenciava amb el 0-3”.

El Gandesa s’emporta el derbi
PARTIT HISTÒRIC A LA COMARCA, AMB GRAN AMBIENT A BATEA (1-3)
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I si els dos líders no pugen?
Arribem a l'equador de la lliga, i a la Tercera catalana els equip revelació són: Aldeana i Olimpic. Les decepcions: Flix, Pinell (massa baixes), Perelló i Ametlla. Vaig dir abans
de començar que Alcanar, Ampolla i la Sénia eren candidats per a l'ascens. Flix, R-Bítem i Catalònia per a la promoció. En les properes setmanes tocarà filar més prim i veure
quins són els candidats clars. La meva primera aposta: dels dos líders, Aldeana i la Sénia, un dels dos no ascendirà. I un 50% de possibilitats que tots dos. Ja ho aniré expli-
cant. D’altra banda, en la jornada, no van perdre cap dels sis primers. I és que el que es descuidi una mica perd el tren de l'ascens. Els equips tenen els seus alts i baixos. El
líder no va estar fi tot i guanyar, porta dues jornades molt espès. L’Alcanar va patir per vèncer, tot i tenir un gran arsenal. Va merèixer l'empat el S. Bàrbara. L’Aldeana perdia
2-1 i va remuntar. Tampoc està en el millor moment. Els que segueixen apretant són l’Ampolla, que va marcar 9 gols, amb un Ramirez que és el Messi d'aquest equip, i un R-
Bítem que va fer un gran partit a Roquetes. L'equip de Parra va a més. El Catalònia anava minvat al Perelló per les baixes. Gran debut del jugador del filial, Victor, com a titu-
lar. El S. Jaume ha rebut dos correctius en dues setmanes: 16 gols (quin disgust que li van donar al mister Antón que estava de vacances a Tenerife). Flix, últimes 4 jornades i
només un punt i el Vilalba que s'està recuperant: últims 4 partits, una derrota i per la mínima. Ull a la següent jornada; es juguen molt R-Bítem i Alcanar a Flix i Ampolla.
1a catalana. La Rapitenca (tot i que fa 4 jornades que no perd) està pitjor que la passada temporada. Fa un any, a la jornada 17, tenia 27 punts. En aquesta, 23. També cal
dir que en les següents 14 jornades, només tres victòries, dos empats i 9 derrotes. No crec que es repeteixi el bagatge, però aquest equip no pot badar.

L’opinió de Joaquin Celma

David Burgos, tècnic de l’Ampolla, comentava que “a casa seguim en la bona línia de resultats i
de joc. Vam ser molt efectius i també cal dir que en l’aspecte defensiu vam estar força bé. El Sant
Jaume va ser un equip que sempre va intentar jugar i que va deixar fer-ho i això cal valorar-ho. El
que passa és que nosaltres, sobre tot al nostre camp, estem bé i, a més, aquest diumenge vam ser
letals en les ocasions creades”. L’Ampolla és tercera, a tres punts dels líders. Gols ampolleros: Ra-
mírez (3), Gallego (3), Nando (2) i un fou en pròpia porteria. Anton, tècnic del Sant Jaume, no va
estar al partit per motius personals. Xavi Llorach, el seu segon, explicava que “vam sortir molt
adormits, molt passius en defensa i ells, aprofitant errades nostres defensives, aviat es van posar
amb el 2-0. Arran d’una falta, que va desviar la tanca, va venir el 3-0. Posteriorment, vam estar
millor acabant la primera meitat jugant bé i fent Abraham el gol, tenint altres ocasions. A la repre-
sa, vam disposar d’una altra ocasió per marcar el 3-2 però la pilota no va entrar i arran del 4-1 tot
va canviar. Ens vam anar ensorrant i el resultat final va ser molt dur. Ens haurem de refer i no ens
queda més que aixecar el cap i tirar avant”. El S. Jaume ha rebut 16 gols en dos partits.

L’Ampolla goleja el Sant Jaume (9-1)

TERCERA CATALANA. A PARTIR DEL 4-1, ELS SANTJAUMEROS ES VAN ENSORRAR

Derbi terraltí amb doble valor de punts per la
permanència. El Vilalba va tenir més encert,
aconseguint encarrilar el partit a la segona mei-
tat amb els gols de Zouhir i Johnh. Robert re-
duia distàncies per al Corbera i el partit es va
ajustar fins que el ‘pichichi’ Méndez va marcar
el 3-1, de penal. Segons els corberans, “res a dir
a la seua victòria, però quan millor estàvem,
amb el 2-1, el penal fou inexistent”. Punts d’or
per al Vilalba que respira. Amb el Corbera va
debutar el jove Sergi Prats (Gandesa). L’equip
no surt de la dinàmica negativa. La directiva, de
moment, segueix confiant amb el tècnic. 

Derbi per al Vilalba (3-1)

PUNTS D’OR, CONTRA EL CORBERA

Godall i Ametlla van empatar en un duel im-
portant per evitar el descens. Segons Joan Subi-
rats, del Godall, “vam ser millors, però ens cos-
ta fer gols. Primera part més nostra, tot i que
l’Ametlla, en una acció aillada, errada de marcat-
ge, i va fer 0-1. Però Fidel va empatar. Represa
un xic més oberta però nosaltres vam ser més in-
sistents i vam tenir més possibilitats. Regust
agredolç perquè els dos empats no permeten
sortir de baix”. El Godall segueix buscant incor-
poracions. Des de l’Ametlla, es deia que “la
manca d’efectivitat i l’actuació de l’àrbitre ens
van privar d’una victòria que mereixiem”.

Empat que no satisfà

GODALL-AMETLLA (1-1)

Serrano, tècnic de la Sénia, explicava que “tot i la victòria per
3-0, el partit va ser complicat. A la primera meitat, ens va cos-
tar entrar en el partit; en l’aspecte ofensiu vam estar molt im-
precisos, durant els primers 30 minuts. En un córner, Gerard va
marcar l’1-0. I fins el descans ja vam millorar. A la represa, Ca-
llarisa va fer el 2-0 (60’) i llavors, amb els canvis, vam poder
obrir el camp i les ocasions van arribar. I ja al final, el 3-0. Se-
gona part millor i victòria important, després de la derrota a Je-
sús, davant d’un rival incòmode”. La Sénia és campió d’hivern.
Robert Avinyó, del Pinell: “tot i les baixes, èrem 13, la prime-
ra meitat va ser igualada, rebent un gol en un córner. A la se-
gona, ells amb els canvis van tenir més frescura i a partir del 2-
0, amb pocs efectius, no vam poder contrarrestar-ho”.

La Sénia es refà

CONTRA UN PINELL MINVAT PER LES BAIXES (3-0)

José F. Mora, tècnic de l’Alcanar: “a la primera meitat, dins de la
igualtat, el S. Bàrbara, que amb Sebas ha guanyat consistència, va
dominar més i ens va crear dificultats. No obstant, vam ser nosal-
tres els que vam marcar amb un gol de Chimeno”. Era dia de de-
but a casa en els retorns de Chimeno, Vates i Adrià. Segons Mora,
“a la represa no va canviar la dinàmica. El S. Bàrbara va tenir més
el domini, però sense aproximacions perilloses. Nosaltres tampoc
vam crear opcions. Va haver-hi molt migcampisme. La única opció
va ser del S. Bàrbara amb un tret de falta que va anar al travesser.
Potser l’empat hagués estat el més just, en un partit molt compli-
cat”. L’Alcanar visita diumenge l’Ampolla. Robert Cantó, del S.
Bàrbara, deia que “penso que vam fer el millor partit de la tempo-
rada. Un empat hagués estat el més just i el mereixiem”.

Chimeno va decidir per a l’Alcanar

VICTÒRIA DAVANT D’UN BON S. BÀRBARA (1-0)

Oleguer, tècnic del Flix, deia que “la primera meitat
nostra fou la pitjor de la tempotrada. No mereixiem res.
A la represa, amb el 0-1, va haver un canvi d’actitud i
vam reaccionar, tenint ocasions clares però sense definir.
Victòria justa de l’Olímpic”. El Flix, que té baixes, s’ha
estancat perquè acumula ara tres derrotes seguides.
Diumenge rebrà el R Bítem. Des de l’Olímpic, es comen-
tava que “victòria brillant que es va forjar en una prime-
ra meitat en la que vam tenir el partit controlat, creant
opcions. Pau, amb una definició acrobàtica, va marcar el
0-1. A la represa, el Flix va disposar d’un parell d’opor-
tunitats que Nogales, encertat, va evitar. Però, amb els
minuts, físicament vam estar molt bé i vam recuperar el
control, fent Sergi el 0-2 i Pau el 0-3”. L’Olimpic es refà
de la derrota amb el Roquetenc i ara és setè.

Derbi riberenc de l’Olímpic

EL FLIX S’ESTANCA AMB TRES DERROTES (0-3)

Perelló i Catalònia van empatar en un partit vibrant en què els pe-
rellonencs, a la segona meitat, van reaccionar empatant amb gol
d’Eric, pressionant fins el final per buscar la victòria. Al final, 1-1. El
Catal és cinquè. El Perelló és tretzè encara en zona compromesa.
Molinos, tècnic del Perelló, comentava que “va ser un partit molt
disputat, davant d’un Catalònia que és un gran equip i que va fer
els seu mèrits mentre nosaltres també vam fer-los a la segona mei-
tat, quan vam estar millor. Podríem haver guanyat però l’empat és
positiu. Hem de seguir”. Nando Garcia, tècnic del Catalònia, deia
que “a la primera meitat, amb el vent a favor, vam estar bé en de-
fensa i vam tenir les nostres opcions contra un Perelló que no en-
tenc com està on està per l’equip que disposa i perquè juga força bé.
A la represa, en una acció ben combinada, Marc Prades va fer el 0-
1. Vam tenir 10 minuts per poder decidir però el Perelló va reaccio-
nar i ens va tancar al nostre camp. El Perelló, jugant per dins i per
fora, ens va desbordar. I ens va empatar. Amb l’1-1, ens va apretar
i vam sofrir moltíssim. Per tant, l’empat és positiu al camp d’un Pe-
relló que és un dels millors equips que he vist. Valoro el treball de
l’equip en uns moments en què estem una mica minvats amb diver-
ses baixes”. Juanjo Centelles va jugar a la porteria, després de la
marxa de Serret. i va estar encertat. 

El Catalònia salva un punt al Perelló

ELS DE MOLINOS VAN INSISTIR FINS EL FINAL (1-1)

L'Arnes va guanyar camp de l'Am-
posta B en el partit de la jornada on
s'enfrontaven tercer contra segon (1-
2). D'aquesta forma, es consolida en
la segona plaça. Els arnerols van sortir
atrevits, conscients que l'Amposta és
un equip amb una proposta de jugar
des de darrera. La pressió dels terral-
tins els va propiciar recuperar diverses
pilotes. En una d'elles van propiciar un
llançament de banda, jugada que sa-
ben rendibilitzar, i Raul, un dels arti-
llers, marcava sol al segon pal. Amb el
0-1, l'Amposta va reaccionar, i va po-
der combinar a la zona ampla. Arran
d'un córner, l'Amposta va empatar
amb gol de Sergi. A la represa, no
obstant, els ampostins no es van tro-
bar còmodes. Van estar espessos.
L'Arnes va aguantar el ritme i va fer

bé el seu partit, controlant-lo i creant
diverses aproximacions, amb espais
per davant. Va ser arran d'una errada
local, quan el 'killer' Sergi establia l'1-
2. En els darrers minuts, l'Amposta va
intentar-ho però fou a la desesperada
contra un Arnes que va saber travar el
partit. I que va sumar una victòria
amb doble valor. El líder Móra la No-
va va vèncer l’Ascó (2-0) i ara està a
nou punts del tercer. Segons Lizaso,
“vam fer un gran partit davant d’un
rival incòmode com l’Ascó. Ens va
costar per la manca d’encert però cal
destacar la bona actitud”. El Masden-
verge, en el dia de l’homenatge a Ma-
nel (plana 11), va vèncer el Bot, sen-
tenciant a la segona part (4-0). El
Catalònia va superar el Deltebre (3-
0). Segons Jordi Llobet, del Cata, “re-

sultat totalment enganyós. Aviat, amb
un gol olímpic, vam fer l’1-0. I des-
prés, el 2-0. Posteriorment, el Delte-
bre va jugar molt bé tenint moltes
ocasions, mereixent molt més. Sego-
na part, contra vent, vam saber adap-
tar-nos i vam millorar, i al final 3-0.
Penso que un resultat just hagués es-
tat un 3-3 o un 4-4”. Mario, del Del-
tebre, deia que “partit estrany en el
que aviat ens vam trobar amb un 2-0.
Vam refer-nos jugant bé i tenint nom-
broses ocasions, però és d’aquells dies
que jugues tota la tarde i no marques.
Al final també vam disposar d’oca-
sions però el seu porter va tornar-les a
evitar. I ells ens van fer el 3-0. Resul-
tat enganyós però ells van marcar els
gols i és el que compta“. Més info de
la categoria a la plana següent.

Pas endavant ferm de l'Arnes, en guanyar a Amposta (1-2)

4A CATALANA. ARA ES DISTANCIA A 5 PUNTS
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L’Amposta-Lagrama va tornar a la
competició a la Divisió d’Honor Pla-
ta femenina després de l’aturada per
les vacances de Nadal i ho va fer
amb victòria a casa, la primera de
2017. Van guanyar el Sant Joan
Despí per 32 a 25 i mantenen la rat-
xa de resultats positius com a locals..
Durant la jornada també va tindre lloc la presentació de tots els equips del club i es va re-
alitzar un sentit homenatge a Emma Garcia, jugadora que va morir en un accident a l’N-
340, el passat mes de desembre.
D’altra banda, l’equip juvenil va jugar el primer partit per lluitar pel TOP4, però tot i la

remuntada en el tram final del partit van perdre per 28 a 29.

L’Amposta guanya
en una jornada
plena d’emocions

HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA  (32-25)CLUB BÀSQUET CANTAIRES LES VINYES DEL CONVENT (77-58)

Sòlida victòria i nou fitxatge
Sobre el paper, Les Vinyes

del Convent CB Cantaires
no partia com a favorit, ja
que rebia a un regular C.B
Esparraguera, el líder de la
competició. Després del bre-
ak de festes de Nadal, el
partit es disputava a Ferre-
ries, amb una gran entrada i
un immillorable ambient a
les grades.
L’equip visitant va demos-

trar galons emportant-se el
primer quart 13/19, en
aquells moments on els
equips es van temptejant i
prenent contacte per prime-
ra vegada. L’equip local te-
nia el rival estudiat, però al final el que mes compta i el més important és l’actitud, l’entre-
ga i l’alegria demostrada a pista. Als tres quarts restants, Les Vinyes del Convent C. B
Cantaires Tortosa, els guanyava per uns contundents 19/07, 25/13 i un darrer quart 20/19.
El resultat final, 77-58. D’altra banda, la baixa de Luc Archimede ha provocat que el club ha-
gi anunciat una nova incorporació del base lituà Zigymantas Kosarevas (a la imatge).

DIUMENGE VINENT

4A CATALANA

La VIII Cursa del Pastisset de Benifallet serà enguany la
primera prova puntuable del dese ̀ Circuit de Curses de Mun-
tanya de les Terres de l'Ebre. Es celebrarà el diumenge vinent
amb l'aval de la darrera edició en què va superar els 495 ins-
crits i una recaptació solida ̀ria de 40 kilos de roba per a Es-
port Solidari Internacional i de 1.200 euros per a la Lliga
Contra el Càncer de les Terres de l'Ebre. Aquest marcat ac-
cent solidari és un dels aspectes me ́s significatius d'aquesta
cursa que té molt clars els seus objectius: la cura del medi
ambient, la difusió de l'important patrimoni natural i cultu-
ral amb la Serra de Cardó com a protagonista, l'aposta pels
hàbits de vida saludable i la solidaritat, amb la implicació de
més de 200 voluntaris i de tot un poble per fer-la possible.

Lo Pastisset de Benifallet, inici del
Circuit de Curses de Muntanya

HANDBOL

Infantil Femení. CE Tortosa 30 (14)- CH Amposta 23 (13).
Encara que el marcador pugui semblar una altra cosa, no va
ser un partit fàcil. Infantil Masculí. HC Laietà Argentona 37
(20)- CE Tortosa 19 (13). Els de Tortosa no van fer un bon
partit. Cadet Femení. CE Tortosa 24 (11) - H Cooperativa
Sant Boi 18 (8). Cadet Masculí. CE Tortosa 28 (16) CH
Móra la N 28 (12). Sènior Masculí “B” CE Tortosa “B”
27 (16)-Moldtrans CH Cambrils “B” 31 (18).
Derrota del sènior B en un partit a priori molt important ja
que s’enfrontaven amb un rival directe en la classificació.
Sènior Femení. JH la Llagosta 21 (9)-CE Tortosa 28
(17). Nova victòria de les tortosines en un partit que es pre-
veia fàcil. Sènior Masculí “A” CH Rubí 31 (17) - CE Tortosa
26 (12) Aquest cap de setmana el sènior masculí A visitava
la pista del CH Rubí, equip amb el qual estava empatat a
punts a l'inici de la jornada. Per tant, es tractava d'un rival
directe per tal d'evitar el descens.

Diumenge es
va celebrar el
c a m p i o n a t
territorial de
grups show al
Palau d’Esports
de Reus. El
grup show
petit del Club
Patí l’Aldea
amb l’especta-
cle “No posis el fre”, es va imposar per davant del grup del
Club Patí Perelló, mentre el Club Patí Dertusa dominava la
disciplina de quartets. En la resta de categories la victòria
va ser per al Reus Deportiu en les categories de juvenil i
grans, per davant de l’equip aldeà.

Centre Esports Tortosa

CLUB VOLEI ROQUETES

PATINATGE

Els tres sèniors es desplaçaven i van perdre tots tres. L'equip de primera, presentava
moltissimes baixes, de manera que van tenir que ajudar-se de jugadors del "B". Tot i
l'ajuda d'aquests, no va ser suficient per poder superar al C.V.Monjos 3-0 amb parcials
(25-17, 25-21 i 25-21). El sènior "B", afectats també per la manca de jugadors que
també van tenir de ocorrer a equips de la base, va viatjar a Vilafranca. 3-1 amb parcials
(25-22, 18-25, 25-18 i 25-23). Per altra banda, el sènior femení va jugar un dels millor
partits però no va ser suficient per poder superar al Sant Esteve que es va imposar per
3-0 amb parcials (25-22, 25-23 i 25-18). Els equips base, tant l'equip cadet femení com
el masculí, van fer un joc espectacular i es van imposar amb molta autoritat als equips
rivals per 0-3. L'infantil femení, es va imposar al C.V.Begues per 1-3 amb parcials (7-25,
23-25, 25-18 i 14-25). Per últim, l'aleví va fer una trobada al pavelló del SP i SP. 

El Ginestar va vèncer a Xerta (1-4). Segons Sisco Martí, tècnic del Xerta, “el Ginestar va ser superior des de l’inici i ja al primer minut ens va fer el 0-1; ells posats i nosaltres, no. Se-
gona meitat, arran d’un llançament de banda, amb el vent a favor, Xavi va empatar. El seu porter es va posar la pilota dins. Vam tenir deu minuts que semblava que podíem però el
Ginestar es va acabar imposant i el seu triomf va ser més que just”. Poley, del Ginestar, deia que “vam fer un bon partit i vam merèixer la victòria. La lesió, amb un cop a la cella, de
Jorge del Xerta fou un inconvenient per a ells perquè era un jugador, adaptat com a davanter, que ens estava creant problemes amb el seu joc”. L’aportació ofensiva de Bertolin, des
que ha fitxat, important per al Ginestar. El Benissanet va perdre el primer partit a casa, contra l’Ebre Escola (1-2). Segons els locals, “primera meitat nostra i l’1-0 de Keni va ser curt.
A la represa, l’Ebre va aprofitar les concesions que vam fer-li i va remuntar. Lamentar el gol anul.lat a Roldan a darrera hora per un fora de joc que mai podia existir. L’empat hagués
estat just”. Eulogio, de l’Ebre Escola: “dues parts diferenciades. La primera, ells favor de vent, van saber adaptar-se i van marcar. I van tenir dues ocasions més. La segona meitat va
ser nostra. Vam empatar i amb un golàs de Piti ens vam posar per davant. Ells van arriscar i llavors vam disposar d’opcions per haver golejat. Ells en van tenir una amb rematada al
travesser i el jugador que va marcar estava en fora de joc clar. Ben anul.lat. Victòria merescuda i curta”. La Fatarella millora amb la cinquena victòria, a Alcanar, i el Batea va vèncer al
camp del cuer, l’Ametlla. El Camarles va empatar a casa amb el Tivenys (2-2). Guanyava 2-0 però va donar vida a un Tivenys que va saber aprofitar-ho i va empatar. Els locals, a la
segona meitat, van tenir situacions de gol. Els dos porters, Bernat i Cristian, del Tivenys, foren expulsats per evitar ocasions locals. Sergi Doblado, jugador de camp, va ser el tercer por-
ter i va fer la parada de la jornada, amb una mà miraculosa desviant una pilota que anava per l’escaire.

Sergi Doblado, ‘porter’ de la jornada per al Tivenys

En lliga catalana, el Perelló continua sent
demoledor golejant al cuer Móra la Nova, per
13 a 34, i suma la desena victòria consecutiva.
L’HC Ascó va perdre a la pista del Canovelles
per 29 a 18. Un resultat que situa a les de la Ri-
bera d’Ebre últimes amb 10 punts. El CE Torto-
sa es consolida en segona posició després de la
victòria contra el Llagosta per 21 a 28. 

L’Handbol Club el Perelló segueix intractable

Els tres sèniors van perdre

El grup ‘Show Petit’ del Club Patí
l'Aldea, campió territorial
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PRÒXIMA JORNADA
dissabte 

Ebre Escola-Batea (15.30h)

Camarles-Masde. (16.30h)

Catalònia-Arnes (16.30 h)

M Nova-Ginestar (16.30h)

Amposta-Tivenys (17.30h)

Ametlla-Deltebre (17.30h)

diumenge 

Xerta-Benissanet (12h)

Fatarella-Bot

Alcanar-Ascó (16h)

RESULTATS
16a jornada 4a catalana

M Nova-Ascó 2-0

Catalònia-Deltebre 3-0

Ametlla-Batea 0-1

Amposta-Arnes 1-2

Xerta-Ginestar 1-4

Camarles-Tivenys 2-2

Alcanar-Fatarella 1-3

Masdenverge-Bot 4-0

Benissanet-Ebre Escola 1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. M. Nova 55 11 45

2. Arnes 55 16 41

3. Amposta 49 20 36

4. Masdenverge 39 21 35

5. Catalònia 41 21 32

6. Ginestar 37 23 31

7. Ebre Escola 33 35 30

8. Deltebre 40 27 28

9. Benissanet 23 29 23

10. Bot 31 48 21

11. Xerta 26 38 18

12. Tivenys 30 43 18

13. Batea 28 47 18

14. Fatarella 25 39 16

15. Ascó 30 38 15

16. Camarles 29 51 15

17. Alcanar 17 51 9

18. Ametlla 11 41 8

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA

S Pere-At Prat

Tortosa E-Molins (diumen-

ge 10h)

S Gabriel-F At Prat

Guineueta-La Roca

Cerdanyola-Fontsanta

Porqueres-C Clar

AEM-S Andreu

Pardinyes-Pontenc

RESULTATS

15a jornada

AEM-S Gabriel 1-0

Tortosa E-Pontenc   4-0

Guineueta-At Prat          1-3

Cerdanyola-Molins  2-0

Porqueres-Fontsanta  1-1

Pardinyes-S Andreu       3-1

la Roca-At Prat 1-1

S Pere-C Clar 6-3

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Fontsanta 52 16 38

2. Cerdanyola 36 14 35

3. Pardinyes 52 24 33

4. S Pere 42 23 30

5. F Vilafranca 25 15 25

6. Porqueres 31 25 25

7. S Andreu 33 26 24

8. At Prat 29 24 23

9. Pontenc 31 34 22

10. AEM 27 30 22

11. S Gabriel 28 27 20

12. Molins 22 34 15

13. La Roca 18 37 10

14. Tortosa Ebre 16 37 9

15. Guineueta 17 47 9

16. C Clar 21 67 3

15. Tortosa Ebre 12 37 6

16. Camp Clar 18 61 3

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA

Dissabte 

Gandesa-Ulldecona (11.30h)

Ginestar-Arnes (12h)

J i Maria-Aldeana (15.30h)

Tortosa E-Olimpic (17h)

S Bàrbara-R Bítem (18.30h)

Diumenge

S. Jaume-Alcanar (11.30h)

RESULTATS

12a jornada

Alcanar-Ginestar 5-0

Olimpoic-Gandesa 2-3

Aldeana-Tortosa

R Bítem-J i Maria 1-1

Ulldecona-S Jaume 2-3

Arnes-S Bàrbara 1-5

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Alcanar 79 13 33

2. Aldeana 53 13 30

3. Olimpic 49 40 25

4. Ulldecona 37 33 21

5. S Bàrbara 32 20 21

6. S Jaume 42 38 16

7. Tortosa E 23 42 15

8. Gandesa 32 38 15

9. Ginestar 24 45 15

10. J i Maria 33 41 13

11. Rem Bítem 17 53 4

12. Arnes 10 55 3

Femení 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA

Alcanar-Roquetenc

Amposta-Catalònia

J i Maria-Ametlla

Perelló-Aldeana

Rapitenca-Canareu

S Jaume-Vinaròs

Tortosa descansa

RESULTATS

10a jornada

S Jaume descansava

Perelló-Alcanar  1-4

Canareu-J i Maria      1-3

Roquetenc-Tortosa  3-2

Vinaròs-Rapitenca  1-0

Ametlla-Amposta  0-2

Catalònia-Aldeana          1-6

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Roquetenc 28 7 25

2. Alcanar 30 13 23

3. Vinaròs 23 16 22

4. Tortosa 46 23 19

5. Amposta 26 10 19

6. Aldeana 27 14 17

7. Rapitenca 24 12 13

8. J i Maria 16 24 8

9. Canareu 18 27 8

10. Ametlla 13 22 6

11. Catalònia 13 27 6

12. Perelló 11 33 4

13. S Jaume 3 50 0

Veterans

PRÒXIMA JORNADA
dissabte 

Roquetenc-S Jaume (16.30h)
diumenge 

Godall-Olimpic (15.45h)
Vilalba-Catalònia (15.45h)
Ampolla-Alcanar (16h)
la Sénia-Ametlla (16h)
Perelló-Pinell (16.30h)

Aldeana-S Bàrbara (16.30h)
Flix-R Bítem (17h)

J i Maria-Corbera (17.15h)

RESULTATS
17a jornada, Tercera catalana  

Roquetenc-R Bítem 1-3

Vilalba-Corbera 3-1

Godall-Ametlla 1-1

Perelló-Catalònia 1-1

la Sénia-Pinell 3-0

Ampolla-S Jaume 9-1

J i Maria-Aldeana 2-3

Alcanar-S Bàrbara 1-0

Flix-Olimpic 0-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. la Sénia 17 55 25 39

2. Aldeana 17 41 20 39

3. Ampolla 17 50 20 36

4. R Bítem 17 32 19 34

5. Catalònia 17 41 21 33

6. Alcanar 17 34 28 31

7. Olimpic 17 32 34 28

8. Roquetenc 17 33 36 25

9. S Jaume 17 29 47 21

10. Pinell 17 28 32 20

11. S Bàrbara 17 24 29 19

12. Vilalba 17 26 35 19

13. Perelló 17 21 27 18

14. Flix 17 23 33 18

15. Ametlla 17 20 31 17

16. Corbera 17 23 36 14

17. J i Maria 17 25 45 11

18. Godall 17 25 44 9

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA
dissabte 

Cambrils U-Valls (16.30h)
Torredem.-Vendrell (17h)

diumenge 
Catllar-Salou (12h)

Riera-Hospitalet (12h)
Batea-Segur (16h)

Ulldecona-Camarles (16.15h)
la Cava-Gandesa (16.30h)
Tortosa-Reddis (17h)

Roda Berà-Amposta (17h)

RESULTATS
17a jornada, Segona catalana

Cambrils U-Segur 2-0

Riera-Torredembarra 1-1

Ulldecona-Hospitalet 0-1

Catllar-Reddis 1-1

la Cava-Amposta 0-2

Batea-Gandesa 1-3

Salou-Vendrell 1-3

Roda Berà-Camarles 0-2

Tortosa-Valls 0-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Amposta 17 36 9 42

2. Tortosa 17 36 12 41

3. Cambrils U 17 34 12 35

4. Valls 17 29 19 35

5. Gandesa 17 23 13 29

6. Reddis 17 39 32 29

7. Vendrell 17 26 16 28

8. Camarles 17 29 20 28

9. Hospitalet 17 30 26 24

10. Roda Berà 17 27 21 18

11. la Cava 17 23 34 18

12. Ulldecona 17 21 35 18

13. Batea 17 23 39 15

14. Segur 17 22 35 14

15. Salou 17 15 28 14

16. Riera 17 16 35 12

17. Torredembarra 17 15 30 11

18. Catllar 17 16 44 10

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

L’Ascó es va recuperar de
la derrota a Olot amb un
triomf convincent contra
el Manlleu. Diumenge
tornarà a jugar a casa.

PRÒXIMA JORNADA
Sabadell-P Mafumet
S Andreu-Terrassa

Granollers-Muntanyesa
Palamós-Cerdanyola
Peralada-Vilassar
Vilafranca-Europa
Manlleu-Júpiter

Jonquera-Figueres
Olot-Santfeliuenc

Ascó-Castelldefels (diu 17h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Olot 21 15 4 2 40 19 49
2. Peralada 21 15 2 4 43 13 47
3. Vilafranca 21 11 6 4 30 20 39
4. Ascó 21 9 9 3 30 18 36
5. Terrassa 21 9 7 5 31 17 34
6. Palamós 21 7 7 7 28 33 28
7. S Andreu 20 7 6 7 25 27 27
8. Muntanyesa 20 7 6 7 23 24 27
9. P Mafumet 21 6 9 6 27 29 27
10. Figueres 21 6 8 7 22 26 26
11. Cerdanyola 21 6 7 8 22 25 25
12. Santfeliuenc 21 5 10 6 22 24 25
13. Granollers 21 7 4 10 28 31 25
14. Jonquera 21 5 9 7 9 12 24
15. Vilassar 21 5 8 8 20 25 23
16. Europa 21 5 7 9 12 18 22
17. Manlleu 21 4 10 7 21 31 22
18. Castelldefels 21 4 8 9 18 27 20
19. Júpiter 21 3 7 11 16 32 16
20. Sabadell 21 2 8 11 20 36 14

Tercera divisió RESULTATS
21a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA
dissabte

Alpicat-Suburense (16h)

Morell-Rubí (17h)

diumenge

V Alegre-Rapitenca (12h)

S Ildefons-Vilaseca (12 h)

S Cristobal-Reus (12h)

Santboià-Lleida (12 h)

Balaguer-Igualada (16.30h)

Vilanova-Viladecans (17h) 

RESULTATS

17a jornada, Primera catalana

Alpicat-Rubí 0-0

Morell-Rapitenca 1-3

Santboià-Almacelles 2-2

S Ildefons-Igualada 1-0

V Alegre-Vilaseca 5-1

S Cristobal-Lleida 2-2

Balaguer-Reus 2-2

Suburense-Viladecans 1-0

Primera catalana

Una acció del partit Ascó-Manlleu, de diumenge (3-0).

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. S Cristobal 16 27 19 31

2. Balaguer 15 29 15 30

3. Almacelles 16 33 17 29

4. Santboià 16 29 19 29

5. Reus 16 31 24 26

6. Viladecans 16 17 13 24

7.  Lleida 15 22 20 23

8. Rapitenca 16 24 24 23

9. Vilanova 16 26 33 23

10. V Alegre 16 26 21 22

11. S Ildefons 16 24 22 22

12. Vilaseca 16 23 30 21

13. Alpicat 16 22 29 19

14. Suburense 16 21 25 17

15. Igualada 16 27 31 16

16. Rubí 16 19 27 12

17. Morell 16 6 37 1

Tercera divisió
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Radiografia del futbol ebrenc
EQUIPS DE LA SETMANA: RAPITENCA I R BÍTEM

JOAQUIN CELMA
L’EQUIP TITULAR 
DE LA JORNADA 

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

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

sé sap si podria ser-ho. 

Top Secret

GOLEJADORS

JUGADOR

Virgili (Tortosa)
Joel (Reddis) 
Arranz (Hospitalet)
Miguel (Batea)
Amado (Ulldecona)
Blasi (Reddis)
Dani (Cambrils U)
Carles (Camarles)
Ivan (Amposta)
Chimeno (la Cava)
Ferri (Valls) 
Caballos (Catllar)
Dilla (Gandesa)
Sergi José (Rapit.)
Víctor (Ascó)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

2A CATALANA
Nº

15 
13
11 
10 

9 
9
9 
9
8 
8 
8
8 
8
8
8

GOLS JUGADOR

Callarisa (la Sénia)
Xescu (Godall)
Marc Garcia (Alde)
Àlex Alegre (Alde)
Ramirez (Ampolla)
Zaragoza (la Sénia)
Gallego (Ampolla)
Sisco M (Vilalba)
Raul (Pinell)
Sergio R (Alcanar)
Javi Asin (Catal.)
Marc Baiges (S Bar)
Regolf (Ampolla)
Soriano (Olimpic)
Roger (Corbera)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

3A CATALANA
Nº

19 
14 
13 
12 
12
11 
11
10
10 

9
9
9
9
8 
8 

GOLS JUGADOR

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

4A CATALANA
Nº

18
16 
14 
12 
12 
12 
12
11 
10

9 
9 
9
9
9
8

GOLS

EQUIP

Móra Nova
Arnes
Ampolla
Masdenverge
la Sénia
Amposta
Aldeana
Ginestar
Ebre Escola
Catalònia B
R Bítem
Rapitenca
Roquetenc
Catalònia
Camarles
Tortosa
S Bàrbara
Gandesa
Alcanar
Vilalba
Ametlla
Xerta
Camarles B

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

DARRERS 5 PARTITS
Nº

13
13
13
13
12
12
12
12
12
11
10
10
10

9
9
8
8
7
7
7
7
7
7

P EQUIP

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

‘FAIR-PLAY’
Nº

7.5
7.5

8.25
8.5

8.75
9

9.5
9.5

10.25
10.75
10.75

11
11.50
11.50
11.75

12
12
12

12.25
12.5
12.5

12.75
13

P

REGULARITAT MILLOR EQUIP

*El míster Jose López, del Valls, és un crac. Ell avisa: "sortim vius de Tortosa, només hem
perdut un partit dels últims 14. Fitxarem dos jugadors més; que no s’encantin Tortosa i
Amposta. I si quedem tercers, cap problema. Els felicitarem".
*Aquesta temporada, alguns arbitratges de 4a catalana són de pel·lícula, autèntics espec-
tacles. Alguns clubs estan indignats. Al mister del Ginestar, Poley, li van caure 5 partits.
Potser justos pel que li va dir a l'àrbitre però és que aquest, segons testimonis, el va pro-
vocar abans.
* 400 espectadors al derbi la Cava-Amposta; 450 al Batea-Gandesa; al partit Tortosa-
Valls, 300; a l’Amposta B-Arnes, 150. El futbol ebrenc està més viu que mai. Més espec-
tadors que en partits de tercera divisió.

*Els campions d'hivern són: Amposta, la Sénia i Móra la Nova. D'aquests tres, dos
seran segur campions a la jornada 34.
*Fa dues jornades, a la Rapitenca, dels 18 convocats, 11 eren formats al planter:

Vila, Raul, Ivan Gasparin, Xavi Marqués, Àlex Forés, Sergi José, Paez, Jack Cid, Pepe, Pau
Rosales i Nacho.
*En el derbi Batea-Gandesa, el servei d'Honor el va fer la publilla de Catalunya, que és de
Batea, Dària Ferrer que és la parella del jugador Enric Amado.
*Morbo total: Sergi Navarro, ara al Batea, visitarà  la Cava i l’Ulldecona. La visió d'un dels
pesos pesants del vestidor de Batea: "és motivador, ‘currante’, té idees clares, i aporta bon
rotllo. Sap el que vol".
*Diuen alguns que Teixidó no confia amb els joves. Doncs aquí està la dada. Titulars indis-
cutibles Marc i Pere, a Ulldecona. Algú confon qualitat i joventut. No és estimar els joves,
és estimar els joves bons. Bravo Teixidó.
*Una cosa està canviant en el futbol base de l'Amposta. El gran fitxatge de Miki com a
coordinador es nota i jo els garanteixo que aquest noi progressarà. Entre altres idees, cada
setmana un o dos entrenadors del futbol base (dels 24 que hi ha) participaran als entre-
naments del primer equip i en el dia del partit. És com una formació per als entrenadors.

Jugadors també destacats: Bernat Bel (Ulldecona), Vicent
(Perelló), Moisés (Alcanar), Vizcarro (la Cava), Zohir (Vilalba) i
Escoda (Catalònia).

PAU MUÑOZ (Olímpic)

ÀLEX ALEGRE (Aldeana)

SERGI JOSÉ (Rapitenca)

GUILLEM (Amposta)

DANI BEL (Tortosa)

RAMIREZ (l’Ampolla)

ISAAC (la Sénia) 

BERTOMEU (Ascó) 

EMILI (R-Bítem)

EDGAR (Camarles)

DILLA  (Gandesa)

JUGADOR

De la Torre
Ion Oslabanu
Manel Sol
Xavi Obiol
Josep Forcadell
Sergio Ruiz
Marc Bort 
Puxero

45
32
31 
20
19
19
14
11

1
2
3
4
5
6
7
8

CD ALCANAR
Nº P.

5
1
2
4

9
2

2

3

G.

JUGADOR

Manu Fernandez
Xescu
Ramon Ibañez
Royo
Ricard Reverter
Fidel Guardiola 
Eric Segarra
Javi Rivas
Oriol Vidal
Robert Margalef
Josep Vives 

57
34
24
21
14
14
13
10

8
8
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF GODALL
Nº P.

14
3

1
4

G. JUGADOR

Jaume Guerola
Sergi Vila
Pau Muñoz
Quim Vila
Jaume Soriano
Aleix Marti
Maiol Caballero
Fèlix Chorto
Albert Troyano
Johan Pérez
Dani Calvo

39
39
37
31
28
25
18
15

9
8
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

OLIMPIC
Nº P.

2
8
1
8
7

1
3

G.JUGADOR

Sergi Escoda
Javi Asin
Cristian Arasa
David Cosido
Xavi Gisbert 
Dani Benaiges
Jordi Tomàs
Leandro Rovira
Carlos Ferreres
Pau Diez
Juanjo Rovira

35
33
27
22
20
18
16
16
14
14
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF CATALÒNIA
Nº P.

1
8
6
4

1
2
5

7
1

G. JUGADOR

Jordi Rullo
Albert March 
Brayan 
Florenci
Johan Rosero
Marc Lucero 
Marc Nivera
Juan Cortés
Aaron Casanova
Fran Ortiga
Sergi Prats

27
22
17
17
15
15
15
14
13 
13
12

J I MARIA B
P.

3

8

4

3
1

G.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Nº

Àlex Alegre
Marc Garcia
Josep Reverté
Didac Rius
Pau Sánchez
Àlex Samper  
Sergi Auré 
Eric Safont
Dani Fluixà
Rafel Estorach 
Pau González

42
32
31
31
21
20
20
14
9
9
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

UE ALDEANA
Nº P. G.

JUGADOR

JUGADOR

Gerard Estrella
David Callarisa
Pol Rodriguez
Joan Zaragoza
Marc Lleixà
Isaac Rodriguez
Eric Alarcon
Òscar Querol
Joan Labèrnia 
Ferran Adell
Aleix Martin

61
57
32
24
17
14

9
9
5
5
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF LA SÉNIA
Nº P.

8
19

3
11
3
1
1

2
1

12
13

4
2

2
1

David Ramirez
Eric Garrido
David Gallego
Marc Perelló
Òscar Ruibal
Enric Ferré 
Marc Estivill 
Cristian Regolf
Dani Barroso 
Joaquim Bru
Damià Fernández 

62
38
28
25
17
15
13
12

8
8
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF AMPOLLA
Nº P. G.JUGADOR

12

11
1
2

1
9
3
2

G.

JUGADOR

Dani Hernandez
Yuri Storozhuk
Jaume Esteve
Cristian Barajas  
Llorenç Peral
Nacho Aroca 
Arnau 
Jordi Llorens
Edu Usall
Joan Junca 
Joan Mani

50
43
23
22
20
20
10
10

9
8
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

JE FLIX
Nº P.

6
6

3
1

G.JUGADOR

Joel Serret 
Fernando Maña 
Roger Vidal
Lachem 
Ricard Maña 
Samu
Marc SabatÉ
Dani Jiménez
Abdhejalil Kao 
Manu Rodero 
Robert Martorell

40
32
25
23
22 
20
19
18
13
12
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF CORBERA
Nº P.

7

4
1

2
2

4

G.



Enric Ubalde és de
Corbera. De petit ja
va marxar a Flix per-
què al seu poble no hi
havia futbol base.
Després, als planters
del Tortosa ja va des-
tacar per les seues
característiques: feina
fosca al centre del
camp però de gran
efectivitat. Jugador
petit però intel.ligent
tàcticament, oportú
per recuperar pilota i
no perdre-la. Un
jugador estratègic
que triomfa per on
passa per la seua
habilitat i pel seu
gran treball. A Bítem i
ara a Gandesa ho
saben.

Pregunta: Tens cap
malnom?.
Resposta: Al R. Bïtem
em deien ‘Uba’ o
‘Ubi’. Al Gandesa
alguns em diuen
‘Burgui’. 
P: El teu lema?.
R: No és un lema, sim-
plement l’objectiu que
sempre em marco és
ser feliç amb el que
faig, intentar viure al
màxim i recopilar el
major número d’expe-
riències possibles. 
P: Qui t’ha donat més
suport al futbol i a qui
has de fer més agrai-
ments?.
R: Sense cap dubte als
meus pares. El meu
pare com a molt s’ha
degut perdre tres o
quatre partits meus en
tota la vida. A ell i a la
meva mare mai els
podré agrair del tot
l’esforç i suport que
sempre m’han donat
al futbol. Encara
recordo quan de
vegades la meva mare
em portava a l’entre-
no a Tortosa, anàvem
amb un Panda que
quan plovia entrava
aigua dins al cotxe i et
mullaves els peus. La
veritat que he tingut
un suport incondicio-
nal per part d’ells.
P: Hi ha futbolistes a

la teua familia?.
R: El meu pare, que va
jugar al Corbera i al
Gandesa.
P: Ets col.leccionista
d’alguna cosa?
R: Col·lecciono tot
tipus de material rela-
cionat amb la cervesa. 
P: Compta’m una
anècdota de la teua
experiència esporti-
va?.
R: Me’n recordo de la
meva etapa de juve-
nils amb el Tortosa,
especialment l’any
que vam pujar a Lliga
Nacional. Molts cops
anàvem a dinar tot
l’equip abans dels par-
tits. Érem un gran
grup i això es notava
al camp. També guar-
do molt bon record de
la meva primera expe-
riència al futbol, que
va ser amb el Flix,
feiem la lliga al grup
de Lleida i la veritat és
que els companys d’e-
quip eren bastant “tre-
mendets”. Recordo
que al bus hi havia el
mal hàbit de quan
arribàvem a qualsevol
ciutat alguns del equip
ensenyaven el cul per
la finestra de l’autocar.
Recordo que va arri-
bar un moment,
abans d’agafar el bus,
que l’entrenador avi-
sava que qui ho fes no
jugaria i va haver més
d’un que es van que-
dar sense jugar. 
P: Moment màgic del
dia?.
R: Quan vas a dormir
després d’un dia pro-
ductiu.
P: Què t’hagués agra-
dat ser?.
R: La veritat es que no
m’he plantejat mai res
en especial, intento
viure el dia a dia i el
que hagi de ser, serà.
P: Una illa tu sol amb
50 noies. Què faries?.
R: Obeir.
P: Com vas començar
a jugar i per què?.
R: Vaig començar des
de ben petit, els meus
pares sempre em

diuen que anava en
una pilota a totes
hores. El perquè no ho
sabria dir, suposo que
no és una elecció, sinó
que m’agradava i
m’agrada.
P: Resumeix la teua
trajectòria?.
R: He jugat al Flix,
Tortosa, Corbera
d’Ebre, Olímpic,
Remolins Bítem i ara al
Gandesa.
P: Els teus millors
entrenadors?.
R: Guardo molt bon
record de tots els
entrenadors que he
tingut. Tot i ser un
mateix esport, no he
trobat cap entrenador
que tingui la mateixa
filosofia de joc i això
m’ha permés apren-
dre de tots ells. 
P: Què és el que no
t’agrada dels entrena-
dors?.
R: Pot ser que alguns
no tenen en compte la
visió del jugador per
millorar aspectes del
joc. Penso que la visió
externa de l’entrena-
dor és positiva, però si
també tens en compte
la visió de camp dels
propis jugadors.
P: Millor record d’un
entrenador?.
R: El meu primer

entrenador a Flix, Tito,
em va ensenyar
aspectes del joc que
per a mi en aquell
moment no existien.
D’alguna manera em
va fer entendre que al
futbol no tot és tocar
la pilota i fer gols, sinó
que hi ha molt més
factors que influeixen
positiva o negativa-
ment.
P: El millor consell que
mai t’ha donat un
entrenador?.
R: Que intenti gaudir
dins del camp.
P: Quin és el millor
jugador de les Terres
de l’Ebre amb el que
has jugat?.
R: Tinc preferència
pels jugadors esque-
rrans. D’aquests diria
que el jugador amb
més classe amb el que
he jugat és Marc
Alegre i el més com-
plert Jaume Gumiel.
Tot i això considero
que he jugat amb
molts altres jugadors
que també m’han
impressionat i que
m’impressionen.
P: Si un nen se t’acos-
ta i et demana un
consell, què li diries?.
R: Que entreni fort i
sigui ambiciós al
màxim.

P: Què significa el fut-
bol?.
R: Per mi és més que
un esport, moltes
vegades és el reflex de
la pròpia vida.
P: El teu jugador favo-
rit?.
R: El meu ídol futbolís-
tic sempre ha estat
Tamudo, perquè con-
sidero que era un
jugador que no anava
sobrat de cap virtut
tècnica, però era molt
intel·ligent. Considero
que qualsevol davan-
ter hauria de mirar
vídeos de Tamudo.
P: A quin jugador t’hi
assembles?.
R: Salvant molt les
distàncies, m’agrada
que se’m compari
amb Modric o
Verratti.
P: Què és el que més
t’ha aportat el futbol?.
R: Amics, i sobretot
lliçons de vida, com el
sacrifici per aconse-
guir el que vols.
P: La paraula més
bonica que t’ha dit un
contrari?.
R:Que sóc un jugador
molt solidari, en rela-
ció a fer feines dins el
camp que possible-
ment per l’espectador
no són les més visto-
ses.

P: Es egoista el juga-
dor, tu ho ets?.
R: No gens, considero
que la suma de les
parts sempre és més
positiva que no pas la
individualitat, per això
no sóc egoista.
P: Quan perds 2-0,
jugues millor?.
R: La veritat és que sí,
es com si penséssim
que ja no hi ha res a
fer, et treus la pressió
de damunt i et deixes
anar.
P: Quin és el teu estat
d’ànim quan perds?.
R: Tot i tenir bon per-
dre i saber que és part
del joc, aquell dia difí-
cilment dormo de
manera plàcida. 
P: I com et relaxes?.
R: Parlant de tot
menys de futbol.
P: El partit més dur,
que mai oblidaràs?.
R: Un dia en el qual
tenia un familiar a
l’hospital i no vaig
poder posar-me en el
partit, no podia.
P: T’han primat en
alguna ocasió?.
R: No, però no m’im-
portaria sempre que
sigui per guanyar el
nostre partit, sinó mai.
P: Es bo que us
‘peguin canya’ per ser
millors?.
R: Això depèn de cada
jugador. A mi perso-
nalment no m’agrada
que em fotin canya.
Sóc conscient de quan
faig bé les coses i
quan no i que et fotin
canya de vegades és
contraproduent.
P: Què és el més
humà que has viscut
en un terrany de joc?.
R: Lamentablement
fins que algú no es fa
mal, moltes vegades
la humanitat no surt…
P: Hi ha secrets per
tirar penals?.
R: Jo sempre intento
mirar el moviment
que fa el porter per
escollir per quina
banda llençar-lo.
P: Alguna anécdota
amb algun àrbitre?.

R: Recordo sent infan-
til jugant amb el
Tortosa al camp de la
Ràpita i l’àrbitre des-
prés de queixar-me en
una acció em va dir
que mai faria res al
futbol.
P: Tornaràs algun dia
al Corbera?.
R: I tant! Vaig jugar-hi
un any i la veritat que
va ser un dels anys
que guardo més bon
record de tots.
Corbera per mi és el
meu poble i un honor
poder jugar-hi. Casi
cada any a l’estiu em
plantejo jugar al
poble, però ara per
ara prioritzo gaudir
algun any més de la
segona catalana amb
el Gandesa, però sé
que serà a Corbera on
jugaré els meus últims
partits, si em deixen
clar..
P: Com va per
Gandesa?
R: Molt bé. En aquest
any i mig que porto
me’n dono compte de
la grandesa que té
com a club. Una gran
directiva, cos tècnic,
afició i jugadors. Pel
que respecta als juga-
dors i l’equip, som un
grup molt cohesionat,
amb una bona mescla
entre jugadors joves i
veterans, i el que és
més remarcable, amb
gairebé tots els juga-
dors de la zona.
Considero que el
Gandesa com a club
s’ha fet un nom con-
solidat a la categoria i
això diu molt de la
feina que es fa. 

PROPER: 

XIXO
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AVUI:  ENRIC UBALDE, JUGADOR DEL CF GANDESA

76 El Verratti de la Terra Alta
HONRAT, TREBALLADOR I PEÇA CLAU EN QUALSEVOL EQUIP

By: Joaquin Celma

MINUT 91 A CANAL TERRES DE L’EBRE.
AQUEST 2.017, EN DIUMENGE A LES 22.35 H (EN DIRECTE). 

REDIFUSIÓ EN DILLUNS A LES 15 I A LES 18 H

ELS REPORTATGES DELS PARTITS 
TAMBÉ ELS PODRÀS VEURE 

A EBREDIGITAL TV
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MÉS EBRE RECOMANA

INGREDIENTS:
• 3 porros grossos
1 patata
1 poma Fuji
llet evaporada Ideal
oli
sal i pebre
3/4 de litre d'aigua

PREPARACIÓ:

Netegem els porros, els tallem en juliana i els posem a cou-
re en una cassola amb una mica d'oli. Quan estiguin una
mica cuits afegim la patata tallada no molt gran. Quan ja
sigui tova, afegim la poma tallada a grills i l'aigua, ho sal-
pebrem i ho deixem coure un quart d'hora més, i ja està a
punt per triturar. 

Vichyssoise de poma

VIChyssOIsE

La cèlebre Vichyssoise, que va ser creada

per un cuiner francès als Estats Units, per

això la petita baralla que existeix en si és

un invent francès o americà, té els seus

antecedents en la porrada, una sopa

crema, en aquest cas calenta, de la cuina

catalana medieval i barroca. La vichyssoi-

se va ser creada per un cuiner d'origen

francès, Louis Dial, l'any 1917, quan treba-

llava al Ritz-Carlton de Nova york. De fet,

es va inspirar en una crema de porros i

patates calenta ja existent. El nom li va

posar perquè havia nascut en un poble

prop de Vichy, a Occitània. 

Ha arribat el fred i després de festes res millor que una bona crema de porros fàcil i econòmica amb un «toc espe-
cial», ja que aquesta vegada el toc serà afegir-li poma, però amb pera també queda genial. L'acompanyarem d'uns

crostonets de pa i d'aquesta manera li posarem bona cara al mal temps! 
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

PASSATEMPS

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

El trànsit de Mart pel teu signe indica que és
possible que et sentis impulsat per una excessi-
va confiança en les teves pròpies possibilitats.
No pensis que mai et posaràs malalt.

Pots conèixer algú. Milloren i s’amplien bas-
tant les teves relacions personals. Respecte
a la teva salut, potser avui estaràs especial-
ment sensible a les influències del teu entorn.

Taure
20/4 al 19/5

Estàs immers es un període expansiu en la
teva manera de sentir i de viure les coses de
l’amor. Respecte  a la teva salut, no acumu-
lis cansament.

Mercuri i el Sol transitant  pel teu signe indiquen
un període favorable per utilitzar el teu magne-
tisme amb mestratge.  Intenta fer esport, dóna-
li vida als teus músculs.

Bessons
20/5 al 21/6

Et tocarà lluitar molt, però també viuràs
moments o situacions dolces. Respecte a la
teva salut, inventa’t una activitat que et diver-
teixi que t’obligui a fer una mica d’exercici.

En aquest dies començaràs a relacionar-te amb
gent que et proporcionarà interessants  contac-
tes. Intenta practicar  medicina preventiva o tèc-
niques  de relaxació.

Cranc
22/6 al 21/7

La posició de Venus en la teva casa onze indi-
ca que els teus amics i la teva capacitat de
relacionar-te et portaran sorpreses molt agra-
dables. Avui l’estómac és el teu punt feble.

Sentiràs com t’envaeix un aire de renovació en
les teves relacions de parella. Moltes coses
estan canviant. No tot ho tens tan clar, de vega-
des t’assalten els dubtes.

Lleó
22/7 al 22/8

El trànsit de Mercuri i el Sol per la teva casa vuit
indica importants canvis en la manera de comu-
nicar-te amb la teva parella. Avui és un dia on el
que el més et ve de gust és desconnectar.

Aquari
20/1 al 18/2

Amb Venus transitant per la teva casa set pots
viure experiències sentimentals que et deixin
petjada. Respecte a la teva salut, tracta d’estar
una mica més en contacte amb tu mateixa.

Verge
23/8 al 21/9

Les teves relacions amoroses passen per un
període molt actiu i excitant. Respecte a la
teva salut, alguna cosa està canviant en el
teu interior.

Peixos
19/2 al 20/3

En assumptes d’amor, avui trauràs a relluir el
teu costat més protector i generós. Seria
recomanable que et decantessis per estalviar
energia durant  aquest dies.

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01

SECCIÓ PATROCINADA PER:



IMMOBILIARIAÑ

LLOGUER LA SÉNIA: pos-
sibilitat de compra, LOCAL
COMERCIAL totalment
equipat de 183m3. a. con-
dicionat, parquet i bany. C/
General Prim Tel.
977576137
PARTICULAR ALQUILA
LOCAL CÉNTRICO EN
AMPOSTA. 
13,75 m2, apto para joye-
ría/peluquería, etc...
Aire acondicionado y mue-
bles (económico)
973266178 - 680341620
L'Ampolla. LLoguer.
Local comercial 55m2,
molt bé situat enfront del
club naútic. Ampli aparador,
sòl de parquet. Sala gran i
despatx bany. Tel:
670516520

Se vende piso en
Amposta
2 habitaciones, cuarto
baño, cocina comedor
y trastero.Totalmente
reformado. Detrás
estación autobuses.
645 888 266

SERVEISÑ

OCUPACIÓ Ñ

SE PRECISA PELU-
QUERA con experien-
cia zona Roquetes

645 888 266

VARIS Ñ

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

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

Mario. tlf: 699640547

mariojaimerivas@gmail.com

RELAXÑ 
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COMPRO
PÀRQUING

“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527

LLOGUER
PÀRQUING 

PLAÇA ESTADI
(FERRERIES-
TORTOSA)
639594527

AGENCIA 
MAISOL
T’ajudem a trobar
La teva parella Ideal.
Serietat i honestedat.

Les Noies 
fins a 35 anys 

L’hi trobem parella

G R A T I S
695410052
www.maisol.com

OFERTA  
CATALANA

PLANTA DE LUJO

MASAJES 
RELAJANTES 
COMPLETO 20€
DISCRETO 

INDEPENDIENTE

Tlf. 664 149 258 

HABITACIÓN  
POR  HORAS
Cerca de Tortosa
(WhatsApp) 

Tlf. 609 76 12 06

OPORTUNITAT
A TORTOSA!!

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

659 728 249

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT

877 180 170

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

Avemarias.
Pedir 1 favor de nego-
cios y 2 imposibles.

Publicar enseguida. Se
cumple. C.B.C.

TÈCNICS TITULATS EN
JARDINERIA

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

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

Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadèmi-
ca, ASSEGURANÇA de
responsabilitat civil, carnet
i CERTIFICAT d'aplicador
de productes fitosanitaris,
pla d'higiene i SEGURETAT
al treball en vigor.
Tel. 615 24 66 99

www.florestajardineria.com 
florestajardi@hotmail.es

ES TRASPASSA
BAR 

RESTAURANT 

La Plaça de
Lligallo del Gànguil

608 259 453

FERTILITZANTS
GOMBAU S.L. 
precisa d’un tècnic
especialista agrícola
amb experiència en

assessorament i comer-
cialització de fertilitzants
i fitosanitaris. Persona
dinam̀ica i perfil comer-
cial. Imprescindible car-
net qualificat de manipu-
lador/aplicador de pro-
ductes fitosanitaris. 

Jornada completa. Zona
Montsià. Interessats
enviar currículum a 

gombau@fertigombau.com

Dra. Patricia Cruz Santeliz

MÉDICO PSICOTERAPEUTA
SALUD MENTAL

SINCRONIZACIÓN DE HEMISFERIOS CEREBRALES (SHEC)
BIOREPROGRAMACIÓN

TEL. 617 385 196
TORTOSA

Dra. Patricia Cruz Santeliz
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SOLIDARITAT

Tot va començar l'any 2013 a la
vuitena planta, la planta d'Onco-
hematologia, de l'Hospital Sant
Joan de Déu de Barcelona on la
petita Candela, de Benicarló, amb
només vuit anys va ser diagnosti-
cada de leucèmia. Durant les llar-
guíssimes hores de tractament, la
Carme, una de les tres-centes
persones voluntàries de l'hospi-
tal, li va ensenyar a fer polseres
per distreure-la. Un cop a casa, la
Candela va ensenyar a les seues
amigues com es feien aquestes
polseres i a poc a poc, amics,
familiars i veïns les van ajudar.
Van decidir batejar les polseres
amb el nom de Candela i vendre-
les per recaptar fons per a la
investigació del càncer infantil.
Avui, i en poc més de tres anys, lo
que va començar com un joc s'ha
transformat en una història real
d'amistat i solidaritat que ha
aconseguit un milió d'euros des-
tinats íntegrament a la investiga-
ció del càncer infantil.
Avui parlem amb Gloria Garcia
Castellví, responsable de capta-
ció de fons de l'Hospital Sant
Joan de Déu de Barcelona.

ME: Tot va començar com un joc
ara fa tres anys amb Daniela,
Mariona, Paula, Laia, Claudia i
Candela entre altres nens i nenes
de la vuitena planta de l'Hospital
Sant Joan de Déu de Barcelona.
Gloria Garcia: Sí, aquest va ser el
que podríem anomenar «el nucli
dur», d'on va sorgir tot, sense
pensar en la repercussió que a
hores d'ara ha tingut. S'han acon-
seguit un milió d'euros amb dona-
cions de 3€ per a les polseres
Candela senzilles i 5€ amb les que
porten "abaloris". Hem calculat
que s'han venut unes 275,000
polseres, que s'han utilitzat 600
km de fil i que s'han fet més de 16
milions de nusos.

ME: S'ha de dir que el cent per

cent del donatiu va destinat ínte-
grament a l'equip oncològic de
l'Hospital Sant Joan de Déu per
impulsar un laboratori dedicat
exclusivament a la investigació
del càncer infantil.
GG: Sí, des del principi es va dei-
xar molt clar que tots els diners
recaptats anirien a la investigació
del càncer infantil. Actualment
tenim un vuitanta per cent de
nens i nenes amb càncer que es
curen però queda aquest vint per
cent del qual forma part la Paula,
que anomenaves anteriorment
com a una de les impulsores del
projecte, i que aquests dies hauria
complert deu anys però, malaura-
dament ja no està entre nosaltres.

ME: El càncer infantil és conside-
rat com una malaltia «rara» però
cada any a l'Hospital Sant Joan
de Déu de Barcelona ingressen
més de 250 nens i nenes i cada
any es diagnostiquen 1200 nous
casos a l'Estat Espanyol.

GG: Sí, el càncer infantil és consi-
derat una malaltia rara perquè
afortunadament és poc freqüent.
A l'Hospital Sant Joan de Déu
tenim uns 250 casos anuals, una
xifra més elevada que la que ens
pertocaria per població a
Catalunya i això és degut a que
cada cop tenim més pacients nens
estrangers moguts per l'oferta de
nous assajos que els podem oferir
gràcies a la investigació que estem
generant.

ME: La investigació sobre el càn-

cer d'adults no serveix per al càn-
cer infantil.
GG: No i intentaré explicar-ho
d'una manera senzilla per a que
s'entengui la diferència entre les
dues malalties i el perquè la inves-
tigació del càncer per adults no
ens serveix per als nens. El càncer
que pateixen els nens està lligat al
desenvolupament de l'ésser
humà. Es tractaria d'una cèl·lula
que no madura com ho hauria de
fer durant el creixement i genera
un tumor. En canvi amb els adults
és el contrari, ja que és quan una

persona adulta comença a envellir
i, sigui com sigui, una cèl·lula s'es-
patlla degut a aquest envelliment i
a la maduració de la cèl·lula. Són
dos processos totalment contraris
i per això cal dir que els nens reac-
cionen molt millor que els adults
als fàrmacs perquè tenen un orga-
nisme completament sa. De sobte
pot sortir un tumor però la resta
dels seus òrgans estan perfectes.

ME: Amb aquest milió d'euros
que es pot arribar a fer?
GG: Seguir avançant perquè ens
queda molta feina per fer. El que
necessitem són investigadors,
talent i gent que treballi al labora-
tori i aquí és on van destinats
aquests diners. Actualment treba-
llen 27 persones i aquest milió
d'euros equival a mantenir el con-
tracte de 12 investigadors durant
tres anys. Per tant l'impacte d'a-
questa iniciativa ha estat molt
important.

«Una història d'amistat i solidaritat»

POLSERES CANDELA

El Més Ebre
col·labora amb el

Càncer infantil

Podeu comprar les
polseres Candela a la
redacció del Més Ebre
c/Cervantes Nº13 de
Tortosa o a través del
facebook Pulseras

Candela. Un regal soli-
dari que pots oferir als
teus convidats en
comunions, bodes,

bateigos... 


