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L’Ametlla de Mar
Els caleros ja es preparen per celebrar la seua
Festa en honor a la Candelera.           

P3

Móra la Nova
Avui divendres, tret de sortida de la Fira
Intercomarcal de l’Oli.       

P8

Amposta
S’inicien les obres per a la construcció del
nou Centre d’Atenció Primària.
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El programa de Jesús Calleja de Cuatro va estar dedicat al Delta

Deltebre ha valorat en 3,3 milions d'euros els danys que l'últim temporal ha ocasionat a la
costa del municipi i ha reclamat al Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient que n'assumeixi
la reparació. Altres municipis costers del territori han fet balanç dels desperfectes i elaboren
els informes que també es faran arribar al servei de Costes. Temporals d’aquesta mena
agreugen la regressió del Delta.                          P3        

El temporal va assetjar el litoral ebrenc

El programa es va enregistrar fa uns mesos, al Delta, i fou emès dimecres. Durant el mateix, Calleja va abordar la problemàtica de
la plana deltaica, per la seua regressió, i, ajudat per actius ebrencs, va oferir una prova pilot per aportar-hi sediments i una altra per
protegir les plantacions d’arrós i també la fauna del Delta (a la imatge). El programa fou extraordinàriament seguit a l’Ebre.

P24
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L’opinió del diari queda reflectida
exclusivament a través de l’edito-
rial. Els articles de la secció d’o-
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Jo, sí que la vull la independència....
OPINIÓ

Potser que ens fem preguntes sobre la independència i les seves conseqüències, però no volem escoltar cap resposta. És veri-
tat allò de que “no hi ha pitjor sord que aquell que no vol escoltar.” Resulta que a les eleccions del 27S, només va haver el
48% de vots a favor  dels partits que volen la independència de Catalunya, per lo que alguns, interpreten que el 52%, no
la vol. Això és molt simplista, i a més Joan Coscubiella, ja li ho va deixar clar a Inés  Arrimadas al Parlament, que contava
malament, perquè els votants del seu grup que representava el 13 % dels vots, volen el “dret a decidir”,i  volen un referèn-
dum, aleshores, els que no la volen, només són el 39%. I això va sortir per la televisió i també a tota la premsa, però és clar,
si no volem escoltar...En quan a les pensions, també en alguns debats en que, personatges entesos (economistes, catedrà-
tics etc.) aboquen les seves opinions i de una manera molt gràfica diuen: Les pensions es paguen de lo que els treballadors
actuals cotitzen a la SS, (perquè ja sabem que el fons per a pensions que hi havia, el Govern del PP se la polit) i a Espanya,
en conjunt, hi ha un 20% d’atur, però es dóna la circumstància que a Catalunya, l’atur, és del 17%, per tant, en com-
paració, a Catalunya,  hi ha més gent que treballa i que cotitza..., dic jo; a part,  la mitjana dels salaris és més alta a
Catalunya. Això vol dir, que tenim les pensions més assegurades si tenim independència, que si continuem depenen
d’Espanya. No és qüestió de fe. Ara, si això tampoc és la resposta, que volem sentir...O és que algú es pensa que les
pensions ens les pagaran dels Fons Reservats? Els fons reservats, són per pagar a les amiguetes del Rei, perquè no facin
públics, els vídeos que tenen en gravacions compromeses del emèrit monarca, i per finançar les difamacions contra els
polítics independentistes de Catalunya. En quan a si estaríem millor essent una província de l’Aragó i ser la seva sortida
al mar ..., no sé a què dimonis ve això ara, parlant de la independència? Potser sí que estaríem millor, ara parlaríem
LAPAO i La Comunitat Aragonesa, ens portaria dalt la mà..., segur... No ens caldria inventar-nos cap eslògan com aquell
que diu: “Teruel también existe”  Jo em pregunto, quan se li ha prohibit a l’Aragó que s’habiliti  una sortida al mar? Mai.
A més, la via de tren que els havia de facilitar aquesta suposada sortida, ha estat desmantellada... No, no la desmante-
llat Catalunya, eh?  Quines estructures ferroviàries o de carreteres tindríem ara, si la divisió provincial hagués estat un
altra? Segur que com ara, que paguem peatges, encara tenim trams de via única i es posen traves al Corredor
Mediterrani  des de Madrid, mentre tant, es fan vies per al AVE cap a Albacete, a Palència, a Portugal, que després ani-
ran tancant per deficitàries. I no cal parlar dels aeroports i de les autovies rescatades del voltant de Madrid... I si un vol
continuar pagant impostos i taxes de primera i tenir uns serveis de tercera,  què hi farem? Cadascú és lliure. A Deltebre
no ens hi vam conformar, i a pesar de tots les traves legals, il·legals, conxorxes polítiques i personatges influents, ens hi
vam desempallegar, i ara, no és que estiguem al Cel, però ens sentim lliures i amos del nostre destí municipal i dels nos-
tres diners.  Per això, sí que vull la independència de Catalunya, que sigui lliure i plena, i que cap metròpoli, ens tingui
colonitzats.

Josep Bertomeu Mercè. Jubilat. Deltebre

Els grups d’acció, instruments al servei de la pesca i l’aqüicultura

OPINIÓ

Els municipis costaners de l’Ebre no entendrien la seva raó de ser ni la seva pròpia història sense el paper transcendental que
ha jugat la Mediterrània al llarg dels segles. Amb els anys, no és que tant sols s’hagi consolidat un sector pesquer i aqüícola
amb costums i tradicions ancestrals, sinó que a més, aquesta “Mar de l’Ebre” que ja evocava Sebastià Joan Arbó a la seva
literatura, s’ha convertit en un motor econòmic emergent al territori i al conjunt del país. La simbiosi entre entorn natural i
qualitat dels productes que ens ofereix la mar de l’Ebre  ens han situat en el camí ambiciós de diversificar l’activitat econò-
mica, obrir nous mercats i vincular les activitats tradicionals a nous reptes d’un territori amb moltes oportunitats.És des d’a-
questa visió, que la política comunitària de pesca juntament amb els instruments propis que tenim com a país, ha dotat al
territori d’un instrument al servei de la pesca i l’aqüicultura que té per davant el repte de canalitzar 3,6M€ en ajuts al sec-
tor públic i privat que depèn d’aquest sector. L’experiència basada en els models europeus de co-gestió obre la porta a nous
models de governança que suposen un repte si els comparem amb els models clàssics de gestió pública. Les accions
públiques de canalització d’ajuts ja no corresponen només als actors públics, sinó que en una mateixa taula, tots els
actors que participen de forma directa o indirecta de la pesca i l’aqüicultura a les comarques del Baix Ebre i del Montsià
decideixen plegats la filosofia de les accions, i sobretot els objectius generals i específics que han de donar sentit a les
aportacions que ens arribaran de Brussel·les en un 85% i de Catalunya amb el 15% restant. Al final, els Grups d’Acció
Local en l’àmbit de la pesca i l’aqüicultura esdevenen instruments que pretenen ser un al·licient per innovar, per créixer,
per generar ocupació, per comercialitzar nous productes, per millorar-ne la qualitat... Instruments en definitiva que tin-
guin incidència i impacte en l’activitat pesquera i aqüícola, definint accions a curt i llarg termini que reverteixin als sec-
tors que hi formen part, però sobretot al territori on es desenvolupen. A la majoria de països europeus aquests instru-
ments de governança compartida s’han aprofitat, i els resultats són visibles i útils. Per això cal repensar-nos, per això
convé mirar més enllà dels nostres propis interessos i pensar en clau de territori. Conscients de les oportunitats, coneixe-
dors de les amenaces. L’objectiu no ha de ser convertir-nos en un grup que canalitzi ajuts, tenim tanta responsabilitat per
davant que hem d’aspirar a ser un perfecte altaveu territorial de les confraries de pescadors, de les federacions de pro-
ductors, de les empreses i de les administracions locals. Amb el repte de la co-gestió, de gestionar des de la diferència d’ob-
jectius i interessos, però compartint plegats la necessitat de valorar el nostre producte, d’emmarcar-lo en un territori únic i
donar facilitats a les noves generacions i sectors que fins ara han estat allunyats de la pesca i l’aqüicultura. Tenim l’instru-
ment, que és el Grup d’Acció Local Terres de l’Ebre. Tenim els recursos, 3,6M€. Tenim la il·lusió i les ganes. Ens cal creure
amb nosaltres mateixos i la utilitat d’allò que farem, haurà valgut la pena.

Joan Alginet Aliau és gerent del Grup d’Acció Local Terres de l’Ebre

Editorial Els polítics i els idiomes: assignatura pendent
El coneixement d'idiomes per part dels polítics ha estat sempre en el punt de mira de l'opinió pública i gairebé sempre com a objecte de mofa. Recordem la vota-
ció final per decidir la seu dels Jocs Olímpics del 2020. En el torn espanyol es va veure de tot: des del Príncep d'Astúries, a qui ja se li pressuposava un molt bon
nivell d'anglès i francès, el president del Govern espanyol, Rajoy, que ni tan sols ho va intentar, i a l'aleshores alcaldessa Ana Botella amb la seua memorable: «rela-
xing cup of café con leche». Mentre que en altres països seria impensable, a Espanya es pot arribar perfectament a la presidència del Govern sense parlar una parau-
la de res que no sigui espanyol. Però la veritat és que als polítics catalans no els donen malament els idiomes, o almenys tenen major intenció. La sensació que els
espanyols no saben idiomes es trasllada massa fidelment als seus polítics que s'aferren als seus traductors com si els hi anés la vida en això quan de tots és sabut
que els idiomes és un tema fonamental per poder negociar i "estar en l'all" perquè algunes negociacions es fan als passadissos. Aquesta setmana Eurodiputats de
catorze estats i de tots els grups polítics van assistir a la sala gran del Parlament Europeu a la conferència de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Raül Romeva on
exposaven les raons del referèndum sobre la independència. Discursos primer en català després en francès i per acabar en anglès. Amb un excel·lent accent, dicció
i fluïdesa. Està clar que per als nostres polítics els idiomes no és un handicap.

En els dos anys passats
des del llançament
d’AgroBank, la línia de
negoci de CaixaBank
especialitzada tant en
el sector agrari com en
la indústria agroali-
mentària, el volum de
negoci gestionat ha
registrat un increment
de l’11,4% fins els
15.691 milions d’eu-
ros.  Segons nota de
CaixaBank, d’una
banda, el volum de
passiu ha crescut un
16%, fins arribar als
9.450 milions d’euros,
mentre que el volum
d’actiu ha augmentat,
tot i la conjuntura del
mercat, un 5,1%, i se
situa per sobre dels
6.230 milions d’euros.
Pel que fa al número
de clients, AgroBank
ha sumat gairebé
10.000 noves incorpo-
racions en els dos anys
que porta funcionant i
supera ja els 340.000
clients a Espanya. De
fet, CaixaBank s’ha
convertit en l’entitat
financera de referència
per al sector agrari. El
número de negocis
agraris clients de l’enti-
tat ha superat els
100.000 (+5%) i gai-
rebé un de cada quatre
autònoms del sector és
client d’AgroBank –
24,8% de cuota-. A
Catalunya, aquesta
xifra arriba al 63,5%.

El volum
del negoci
agrari de
CaixaBank
creix 
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Deltebre valora en 3,3 MEUR els
danys pel temporal 

i reclama a l'Estat que n'assumeixi la reparació

Esquerra Republicana presentarà un seguit d’iniciatives parlamentàries per demanar
explicacions al govern espanyol sobre la gestió sostenible que ha dut a terme fins
ara al litoral català i reclamarà també a l'Estat que actuï davant les conseqüències
del temporal marítim del cap de setmana del 20 al 22 de gener. Inicialment, el grup
parlamentari d’Esquerra Republicana al Senat ha registrat a la cambra alta una
moció en què es demana declarar immediatament el litoral mediterrani i de les Illes
Balears com a zona catastròfica i engegar un pla d'ajudes per a ajuntaments que
hagin vist danyat el seu espai urbà. El grup parlamentari a la cambra alta demana
també procedir a les tasques de restitució i restauració del litoral marítim i de les
platges afectades, a més d’engegar un Pla del Litoral que compti amb la participa-
ció de tots els actors institucionals així com col·lectius afectats (pesca i turisme). Pel
que respecta a les Terres de l'Ebre el senador Miquel Aubà ha manifestat que: 'l'a-
fectació que ha tingut el temporal sobre platges com la de les Cases d'Alcanar o la
Ràpita, i també la costa del Delta de l'Ebre, és molt important, i caldrà que l'admi-
nistració de l'Estat actuï de manera immediata i efectiva'. 

Pla d’ajudes pels Ajuntaments 
afectats pel temporal

El ple de l'Ajuntament de
Deltebre ha valorat en
3,3 milions d'euros els
danys que l'últim tempo-
ral ha ocasionat a la costa
del municipi i ha reclamat
al Ministeri d'Agricultura i
Medi Ambient que n'as-
sumeixi la reparació. Els
espais més afectats en
aquesta ocasió han tornat
a ser la platja de la Basssa
de l'Arena, la de la
Marquesa i el camí d'ac-
cés al Fangar, concreta-
ment la zona en la qual
no s'havia actuat en l'an-
terior temporal, així com
el camí final de la platja
de Riumar i l'entorn d'a-
questa platja. El consistori
vol ara que el Ministeri
destini la corresponent
partida econòmica per
regenerar les platges,
aportar sorra i substituir
les passarel·les preexis-
tents. També reclama que

es reforcin els accessos al
Fangar, al tram final del
nucli de Riumar i garantir
l'accés a la bocana de
l'Ebre, regenerant els
espais afectats com cul-
tius, construccions i des-

guassos. 
Segons també informa
l’ACN,    'Ajuntament
sol·licitarà una reunió
amb la Secretaria d'Estat
de Medi Ambient per
abordar les actuacions

imminents per reparar els
danys del temporal i
"definir el pla d'acció
contra la regressió". "És
el moment que es realitzi
les inversions adequades
per, en primer lloc, rege-
nerar els danys causats i,
en segon lloc, preservar i
contenir el delta de
l'Ebre", ha explicat l'al-
calde Lluís Soler, qui ja ha
anunciat que insistirà en
aquests aspectes davant
del govern estatal. 
D’altra banda, la CUP de
Deltebre ha manifestat
que vol que es deixin d'a-
bocar recursos municipals
per a reforçar el mur cos-
taner de la Marquesa.
La formació subratlla que
les mesures urgents exe-
cutades fins aquest
moment no han servit de
res i poden acabar cos-
tant 125.000 euros
públics.

L’Ametlla de Mar inicia aquest cap de setmana els actes preludi de la seva Festa
Major, en honor a la Mare de Déu de la Candelera, que tindrà lloc de l’1 al 5 de
febrer. L’agermanament amb Palamós marcarà bona part de l’agenda festiva donat
que l’alcalde d’aquesta població, Lluís Puig, serà el pregoner i el primer equip de la
CE Palamós disputarà el partit de Candelera contra el primer equip de la SCER. 
A més, una de les novetats és que es recuperen els hereus infantils, que seran pro-
tagonistes juntament amb les pubilles i damisel·les, i els quintos del 1997. El regidor
de Festes, Vicenç Llaó, anima a tothom “a participar de les activitats organitzades,
amb molta il·lusió, per aquests dies”. El principal recinte de la Festa Major serà l’en-
velat, que es recupera en una nova ubicació al port pesquer. En el seu escenari, el
pròxim dissabte 4 de febrer, hi actuaran els Manel, els Pepet i Marieta, i el grup local
Nautilus. Les entrades per aquest concert ja estan a la venda a través de la web de
l’Ajuntament. Tota l’agenda d’actes de la Candelera 2017 es pot consultar a l’adreça
www.ametllamar.cat/candelera.

La Cala es prepara per viure la 
Festa Major de la Candelera

Aquest cap de setmana, actes que ja anticipen la celebracióEsquerra reclamarà a l’Estat que actuï davant de les seues conseqüències

El temporal va tornar a asetjar les platges de Deltebre.

Els municipis del litoral ebrenc
fan balanç del temporal

Desperfectes importants, a les Cases

Els municipis costers del delta van començar a fer
balanç, aquest dilluns, dels desperfectes causats pel fort
temporal. Els ajuntaments elaboren els informes que es
faran arribar al servei de Costes, seguint els tràmits habi-
tuals que es fan amb els petits temporals, però assenya-
lant que el dels darrers dies ha estat "excepcional" i que
"feia anys que no es produïa". A les Cases d'Alcanar,
aquest dilluns al matí, una vintena d'operaris municipals
van treballar d'urgència per netejar les roques i la sorra
que ha arribat fins a la primera línia d'habitatges. Com
va explicar Ivet Fibla, la regidora d'Urbanisme d'Alcanar,
el temporal va malmetre esculleres, accessos a platges i
un tros de timba. L'anècdota simpàtica del temporal és
que les platges s'han omplert de marisc i els veïns han
aprofitat per recollir-lo. També hi ha hagut afectacions
similars a altres municipis com l'Ampolla, l’Ametlla, la
Ràpita i als ports marítims.
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EN UN MINUT

*URV I EL COL·LECTIU
2027 TERRES DE L’EBRE
organitzen per demà dis-
sabte al Museu de Tortosa
(de 9 a 14h) una jornada
per debatre com gestionar
el patrimoni ebrenc com a
revulsiu econòmic.
* EL DISSABTE DIA 11 DE
FEBRER, la Banda de
Música de Tortosa repetirà
el concert de Santa Cecília,
tribut a Queen, després de
l’èxit del primer.

*LA CUP-Ae ha denunciat
la mala gestió de la brossa
i el seu cost per a Tortosa.
També ha presentat una
bateria de propostes per
millorar la recollida selecti-
va i ha demanat una apos-
ta per cedir al COPATE la
gestió. La CUP també es
demana que a llarg termini
s'opte per la gestió directa
i pel porta a porta, “model
més efectiu”.

*AVUI DIVENDRES (19h),
presentació del catàleg del
XIV Premi de Pintura
Francesc Gimeno, al
Museu de Tortosa. 

*ANY JUBIAR: avui diven-
dres, conferència de la his-
toriada Maria Victòria
Almuni a la Cambra de
Comerç, amb el títol "La
baixada de la Cinta. La
Tortosa del 1178", dins
dels actes de l'Any Jubilar .

*LO PATI – CENTRE
D’ART ha presentat la pro-
gramació amb l’exposició
‘Real Time’. La programa-
ció manté moltes de les
activitats endegades i
incorpora moltes novetats. 

* EL CENTRE DE BRICO-
LATGE  AKI obrirà portes al
juliol a Tortosa. Ja ha iniciat
el procès de selecció de
personal.

Més notícies

Pere Condom direc-
tor del Programa
Catalunya Emprèn
de la Generalitat de
Catalunya s'ha reunit
a la Cambra de
Comerç de Tortosa
amb les empreses de
diferents sectors pro-
ductius del territori
que necessiten
INNOVAR per no
perdre competitivi-
tat.

Catalunya Emprèn
Pere Condom, director del Programa, es va reunir amb empresaris ebrencs

El servei de rehabili-
tació ambulatòria
de la Clinica Terres
de l'Ebre (CTE) ha
estat puntuat pels
seus usuaris amb la
millor nota de la
trentena de centres
sanitaris de
Catalunya inclosos
en l'enquesta de
satisfacció realitza-
da pel Servei Català
de la Salut
(CatSalut). Aquests
bons resultats de la
Clínica Terres de
l'Ebre arriben poc
després de l'en-
questa sobre el ser-
vei d'urgències dels hospitals catalans, en què el centre de salut de Tortosa és el més
ben valorat del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre i el cinquè de Catalunya.
L’Ajuntament de Tortosa és el titular del centre des de 2013, a través de la societat
mercantil Tortosa Salut SL. Aquest dilluns han presentat els detalls de l'enquesta, a
la mateixa Clínica, l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, la presidenta de Tortosa Salut
(TS), Meritxell Roigé, el conseller delegat de TS, Pere Panisello, i el director del cen-
tre, Enric Nin (a la imatge). 
En el marc de la presentació s'ha informat de les obres d'ampliació i millora del ser-
vei d'urgències, així com del resultat dels treballs d'ampliació i renovació del servei
de rehabilitació i del laboratori d'anàlisis clíniques.

L'Ajuntament de Tortosa ha posat en marxa nova sen-
yalització turística en tres punts estratègics: l'embarca-
dor fluvial del Mercat i les estacions de tren i de busos.
Es tracta d'uns plafons d'alumini de 160x100 cm amb
un plànol detallat de la ciutat que informa de tots els
punts d'interès turístic, itineraris a peu i en bicicleta, i
elements patrimonials. També hi ha imatges promocio-
nals de la ciutat. El plafó de l'embarcador inclourà infor-
mació periòdica dels horaris del llagut "Lo Sirgador".
L’actuació, que es complementa amb la instal·lació de
noves senyals direccionals turístiques al barri de Santa
Clara, i que ha estat promoguda per l'Ajuntament, ha
tingut un cost aproximat de 10.000 euros.

La Clínica Terres de l'Ebre obté la
millor puntuació de Catalunya
En el servei de rehabilitació ambulatòria

Tortosa instal·la nova
senyalitació turística

A les estacions de bus i tren i a l’embarcador

Minut de silenci aquest dimecres al Parlament en sen-
yal de dol per la mort de dos agents rurals aquest dis-
sabte a mans d'un caçador a Aspa (Segrià). A les
Terres de l’Ebre també es va efectuar aquest minut de
respecte, en diverses institucions.
Agricultura ja informat que es compromet a millorar la
seguretat dels Agents Rurals amb més dotacions per-
sonals i materials. 
Per la seua banda, GEPEC, en nom de la Federació
Ecologistes, ha comunicat que “la mort dels dos
agents rurals ha de provocar una anàlisi  profunda
sobre les normes que regulen la caça a Catalunya i
introduir canvis radicals”.

Minut de silenci en senyal de
dol pels agents rurals
Morts a Aspa (Lleida), dissabte passat

Plafó d’alumini, amb un planol de la ciutat i els punts d’interés. 
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*LA MARXA PAGESA
amb tractors va
començar ahir  i conti-
nuarà avui divendres  a
18 poblacions caps de
ruta per confluir demà
dissabte a Barcelona,
per reclamar "dignitat"
per a l'activitat agrària.

* AMPOSTA vol acon-
seguir 100 pisos per al
Parc d'Habitatge Públic.
El govern municipal té
com a objectiu poder
oferir lloguers assequi-
bles a través de serveis
socials o per a l'emanci-
pació de joves.

*AMPOSTA: festa de
Sant Antoni, diumenge
vinent dia 29. S’iniciarà
a les 10.30 h, amb el
recorregut pels carrers .
A les 12,15 h, benedic-
ció dels animals.

* SANTA BÀRBARA: la
regidoria de festes ha
informat que per la
metereolgia, els actes
previstos per la celebra-
ció de Sant Antoni, diu-
menge passat, queden
ajornats fins el proper
dia 5 de febrer.

Més notícies

Aquest dilluns 23 de gener s'ha signat l'acta de replanteig de les obres
del nou Centre d'Atenció Primària (CAP) d'Amposta. S'inicia així el pe-
ríode establert per executar aquesta obra, que tindrà un termini de 14
mesos. 
El nou CAP, una obra prevista des de l'any 2010, es construirà en uns

terrenys a la vora de l'estació d'autobusos i tindrà una superfície total
de 2.300 metres quadrats, distribuïts en tres plantes. Tindrà servei
d'urgències, medicina de família, extraccions, servei de pediatria, espe-
cialitat d'odontologia, i una àrea de la dona. En total hi ha previstes 37
consultes.
El nou edifici, una llarga demanda de la ciutadania, ha de suplir l’ac-

tual equipament, que ha quedat petit per a una ciutat de més de 20.000
habitants. 

La Diputació de Tarragona col·labora amb el Consorci de Polítiques
Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE) en la lluita contra el mos-
quit i la mosca negra. La institució supramunicipal ha signat un conveni
que regula l'aportació de 150.000 euros per sufragar mesures de con-
trol de la població d'aquests dos insectes, segons estableix l'acord que
han signat el president de la Diputació, Josep Poblet, i el president de
COPATE, Francesc Gas. En concret, la Diputació destina un ajut de
50.000 euros per portar a terme el control de la població de mosquits en
els arrossars del Delta, mitjançant l’aplicació de productes antilarvaris a
la zona dels arrossars. La mesura s'estén a l'entorn dels nuclis urbans i
urbanitzats del Delta, en un total de 8.140 ha.  D'altra banda, la
Diputació també aporta 100.000 euros per al control de la mosca negra
al riu Ebre, concretament a Flix, Ascó-Garcia, Garcia-gasoducte, gaso-
ducte-Miravet, Miravet-assut de Xerta, assut de Xerta-Bítem, Bítem-
Tortosa i Tortosa-Amposta. Aquestes zones de control funcionen des de
l’any 2011.

Compte enrera per al nou 
CAP d’Amposta

La Diputació col·labora amb el
COPATE en la lluita contra el
mosquit i la mosca negra

Les obres tenen un cost de 2,6 ME i un termini d’execució de 14 mesos

Signat el conveni de col·laboració

Francesc Gas i Josep Poblet en el moment de la signatura del conveni.
Visita al lloc on anirà el nou CAP, a Amposta.
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El Consorci del Baix Ebre i Montsià 
va efectuar una assemblea
El BEMO rebutja les declaracions de Lluís Soler

El govern de l’Ajuntament de
Deltebre va decidir no partici-
par en l’assemblea extraordi-
na ̀ria del Consorci per al
Desenvolupament del Baix
Ebre i Montsia ̀ (BEMO) fins
que “no disposem de la con-
testació del recurs d’alçada
que l’equip de govern va pre-
sentar a la consellera
d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació de la
Generalitat, el passat 9 de
desembre, amb motiu de la
denegació de la subvenció del
projecte per la Rehabilitació
antic edifici de la germandat
de Jesús i Maria per a usos de
foment de l’activitat social i
econòmica”.
L’alcalde, Lluís Soler, ha traslladat una carta al president del BEMO, Ferran Cid, per tal
de detallar els motius de la no assisteǹcia de l’Ajuntament de Deltebre. En aquesta,
l’alcalde manifesta que “ens hagués agradat que la bona entesa institucional que ha
d’existir entre administracions hagués produït una trobada formal i distesa per part de
la presideǹcia del consorci per aclarir els fets”. Soler ha afegit que “malauradament
això no ha estat així i entenem que s’ha fet prevaldre el context polític a la cordialitat
institucional”. Segons l’Ajuntament de Deltebre, en la carta, l’alcalde ha detallat que
“tot i compartir que aquests ajuts han de promoure el sector privat, no compartim la
manca de motivacio ́ de la denegació del projecte de Deltebre quan aquest complia en
gran part els requeriments de la subvenció”. A més, Soler ha tornat a reiterar “la
casualitat que s’adjudiquin els projectes que comparteixen una mateixa correlació polí-
tica entre els ajuntaments, el consorci i el departament de la Generalitat correspo-
nent”. L’Ajuntament de Deltebre reitera que no tornarà a participar als propers or̀gans
del BEMO fins que no es motivi clarament el recurs d’alçada per tal de fonamentar la
discrecionalitat en l’atorgament dels ajuts. A meś, l’Ajuntament  tambe ́ es reserva el
dret de traslladar la situació als òrgans jurisdiccionals corresponents.

La fallida de la
Cooperativa de l'Aldea
va ocasionar uns perju-
dicis de 7,02 milions
d'euros tant als imposi-
tors com a la mateixa
entitat. Aquesta és la
valoració que el nou
titular del jutjat número
1 de Tortosa ha inclòs
en la nova interlocutòria
d'inici del procediment
abreujat, previ a l'ober-
tura del judici oral.
L'instructor ha reformu-
lat els arguments de la
seva antecessora, tal i com li va reclamar l'Audiència de Tarragona el passat juliol, i
manté les acusacions contra els setze investigats en el procés. El nou text, al qual ha
tingut accés l'ACN, desgrana els indicis penals, delimita responsabilitats i identifica
perjudicats en dos àmbits d'actuació suposadament delictiva. D'una banda, el falseja-
ment de la comptabilitat de la Cooperativa i la secció de crèdit. De l'altra, l'actuació
al voltant de l'antiga Caja Madrid, actual Bankia, amb la pignoració dels dipòsits i el
bloqueig de comptes.

Continua la polèmica pels fons de
cohesió de la Unió Europea per al
finançament dels projectes ano-
menats Leader. Fa uns dies, l'al-
calde de Deltebre, Lluís Soler,
municipi que enguany ha quedat
al marge de les subvencions, va
parlar de favoritisme polític i va
deixar intuir una pugna encoberta
entre els ajuntaments del Partit
Demòcrata i Esquerra
Republicana. El president del
Consorci per al Desenvolupament
del Baix Ebre i Montsià (BEMO),
Ferran Cid, ha destacat que "la
transparència és total i tenim plena confiança en la comissió tècnica, que és la matei-
xa des de fa vint anys, i per tant, són els mateixos tècnics que hi havia quan ell (Lluís
Soler) era president del Consell Comarcal del Baix Ebre. No hem canviat res, sinó que
hem fet una continuïtat". Des del BEMO lamenten que no hi hagi suficients subven-
cions per cobrir tots els projectes que es presenten, però neguen rotundament “cap
tipus de manipulació i favoritisme”. El Consorci ha fet un nou comunicat, després de
l’assemblea extraordinària de dimecres, en el que, entre altres qüestions, subratlla
que “rebutgem les declaracions del senyor Lluís Soler acusant a la Comissio ́ Tècnica
d’arbitrarietat política en les seves valoracions. Aquestes acusacions són falses i no
tenen cap fonament. Refermem la plena confiança en la Comissió Tècnica. El senyor
Soler amb aquestes falses acusacions intenta posar en dubte l’honestedat dels mem-
bres de la Comissió Tècnica, fet que suposa una greu irresponsabilitat i una manca
d’e ̀tica notable. Aquestes declaracions han provocat el rebuig total del president,
membres assistents a la junta i de la Comissio ́ tècnica. Demanem que es retracti de
les seves falses acusacions, i li preguem que tingui me ́s rigor en les seves actuacions
i declaracions. Lamentem que no hagi volgut assistir a la reunió de dimecres, a la que
estaven convocats, per exposar i contrastar les seves opinions. També lamentem que
el senyor Soler hagi preferit utilitzar els mitjans de comunicacio ́ per fer declaracions
difamatòries abans que contrastar les seves falses acusacions amb els membres de la
Comissió Tècnica”.

Foto: ebredigital.cat

L’Ajuntament de Deltebre no assistirà a
les assemblees del BEMO

Valoren en 7 MEUR els perjudicis que
la fallida ha causat als impositors

De la Cooperativa de l'Aldea

“Fins que no disposem de la contestació al recurs d’alçada”

“Ens hagués agradat que s’hagués produit una trobada formal

per aclarir els fets, però no ha estat així”

“Lamentem que Lluís Soler no hagi volgut assistir a

l’assemblea, a la que estava convocat”

El Parc Natural del
Delta de l’Ebre ha
instal·lat una estació
de bombament d’ai-
gua dolça que fun-
ciona amb energia
solar a la llacuna de
l’Encanyissada, a
Amposta.  El sistema
permet reduir la sali-
nització d’aquesta
bassa. En els darrers
temps, la disminució
de l’entrada d’aigua
dolça provinent dels
canals de desguàs ha
provocat un greu
efecte sobre l’ecosis-
tema de la llacuna.
La pràctica totalitat
de les praderies d’algues submergides ha anat desapareixent, fet que ha repercutit en
les poblacions d’ocells i peixos.
Aquesta actuació, impulsada per l’Obra Social “la Caixa”, busca millorar l’ecosistema
de la bassa i mantenir-la amb energia renovable, sense emetre gasos amb efecte d’hi-
vernacle.

Reduir la salinització per tenir més aigua dolça

Amb una estació de bombament amb energia solar

Ferran Cid, durant l’assemblea de dimecres.

Lluís Soler, alcalde de Deltebre.
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EN UN MINUT

*MÓRA LA NOVA: inau-
guració avui divendres de
l’exposició ‘Construint el
territori. Arquitectura tra-
dicional i paisatge a
Catalunya’, en el marc de
la Fira de l’Oli. Al Pavelló
Firal, a les 18 hores.

* LA TERCERA NIT DE
LES MUSES, que organit-
za la Fira del Llibre Ebrenc
amb l'objectiu d'home-
natjar escriptors ebrencs
amb una trajectòria literà-
ria consolidada, estarà
dedicada enguany a l'es-
criptora de Xerta
Francesca Aliern.

*MÓRA D’EBRE: Noèlia
Guirao Morillo, del grup
de Convergència i Unió
(CiU) va prendre posses-
sió del càrrec de regidora
de l'Ajuntament, en el lloc
de Montserrat Torres, qui
va renunciar-hi per motius
personals.

*BATEA: la Guàrdia Civil
explota una bomba de
l'aviació de la Guerra Civil
prop d'una granja del
municipi terraltí.

Més notícies

El director general d'Acuamed,
Francisco Javier Baratech, s'ha desplaçat
a Flix, on s’ha reunit amb l’alcalde, Marc
Mur, i el delegat del Govern, Xavier
Pallarès (a la imatge tots tres), per pre-
sentar els resultats dels estudis dels
organismes especialitzats, CIEMAT i
TRAGSA, que han verificat que la des-
contaminació de l'embassament no ha
acabat. Segons l’ACN, queden 79.300
metres cúbics de material per extreure,
menys del 10% dels fangs tòxics localit-
zats. D'aquests, només 33 tones són de
material contaminat, la meitat de DDT. Baratech ha assegurat que, inclosa la neteja
de l'aigua, la descontaminació ha d'estar completa abans de dos anys.

Acuamed xifra en prop de 
80.000 metres cúbics el material contaminat
Que falta treure del pantà de Flix Des d’avui divendres i fins diumenge se celebrarà,

al Pavelló Firal de Móra la Nova, la XV Fira
Intercomarcal de l’oli de les comarques de la Ribera
d’Ebre, la Terra Alta i el Priorat. Hi participaran 37
cooperatives i almàsseres de les tres comarques.
L’encarregada de donar el tret de sortida, dissabte a
les 17 hores, serà la consellera d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret.
Una de les grans novetats, enguany, és 'La Nit de
l'Extraverge', serà un dels primers actes que es
faran, avui 27 de gener. L'aforament per participar-
hi és limitat i cal reservar plaça. El preu és de 40
euros per persona. La iniciativa compta amb el
suport del Club OliTast. Aquest acte està creat pel
cuiner i director d'un dels restaurants ebrencs amb
estrella Michelin, l'ulldeconenc Jeroni Castell, xef
de Les Moles. Castell servirà un menú de 20 tapes que maridarà amb olis monova-
rietals d'olives pròpies de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat.

Fira de l’oli de Móra la Nova
Meritxell Serret, consellera d’Agricultura, inaugurarà el certamen

La Diputació de Tarragona
ha refermat, un cop més, el
seu compromís amb el
foment de l'ocupació, i
amb l'impuls del món
empresarial i del creixe-
ment econòmic sostenible a
la demarcació a través de la
signatura d'un conveni
amb el Viver d'Empreses de
Gandesa. Amb aquest
acord, la Diputació ofereix
recursos que permetin
millorar l'equipament i les
instal·lacions d'aquest cen-
tre empresarial.
Amb aquest conveni, la
Diputació fa una aportació
amb l'objectiu contribuir a
la instal·lació de la xarxa de gas i de fibra òptica prevista a les instal·lacions del cen-
tre empresarial, i també a l'adquisició d'equips informàtics, mobiliari i estors. Unes
millores que es consideren necessàries pel funcionament i l'activitat diària al Viver de
Gandesa. Segons nota de la Diputació, el Viver d'Empreses de l'Ajuntament de
Gandesa va entrar en funcionament l'any 2015 i actualment està ocupat per 4
empreses emprenedores amb diferents activitats. 
El conveni ha estat signat pel president de la Diputació, Josep Poblet, i l'alcalde de
l'Ajuntament de Gandesa, Carles Luz (a la imatge). Amb aquest acord, l'ens supra-
municipal fa una aportació econòmica de 40.000 euros adreçada a cobrir part de les
despeses de les actuacions previstes al Viver d'Empreses.

La Diputació contribueix a millorar
els equipaments del Viver d'Empreses  

L’equip de govern de l’Ajuntament d’Ascó ha lliurat
aquest dissabte el xec fi de carrera a deu joves del muni-
cipi per un import de 3.000 euros cada un. Aquest xec es
dóna a tots els estudiants universitaris que han acabat la
seva formació universitària. Es tracta d’unes subvencions
que es concedeixen des de l’any 2009. Enguany,
l’Ajuntament d’Ascó, creant una ordenança de subven-
cions, n’ha afegit una de nova. Es tracta d’un ajut per tots
aquells estudiants que a més d’acabar la carrera dintre del
pla d’estudis establert ho faci amb un excel·lent o un cum
laude.

L’Ajuntament d’Ascó lliura 
un xec fi de carrera

A 10 joves de la població

De Gandesa
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*ALCANAR: la Comissió
de Sant Antoni va ajornar
la festivitat de Sant Antoni
per aquest cap de setma-
na, 28 i 29 de gener, a
causa de les condicions cli-
matològiques adverses del
passat. Lla programació es
manté amb els mateixos
horaris. La Comissió tor-
narà a emetre un comuni-
cat, avui divendres, en cas
que la meteorologia torni
a impedir la celebració de
la festa.

*LA RÀPITA: el futur audi-
tori portarà per nom
Auditori Municipal Sixto
Mir en homenatge a l’em-
blemàtic director de
l’Agrupació Municipal
Rapitenca. Així ho ha
comunicat a l’entitat l’al-
calde, Josep Caparrós, “el
govern vol retre el reco-
neixement que mereixia
un director històric que va
deixar empremta cultural i
humana en el sí de la
banda”.

Més
notícies

El director general de Transports i Mobilitat, Pere Padrosa, i l’alcalde de Sant Carles de
la Ràpita, Josep Caparrós, han presentat aquest dimarts la primera Guia nàutica de les
Terres de l’Ebre, acompanyats del gerent de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez i
Comes, la regidora de Turisme de l’Ajuntament de la Ràpita, Rosa Anglès, i l’adjunt a la
direcció del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona a les Terres de l’Ebre,
Albert Folch, entre d’altres autoritats i representants del sector. L’objectiu d’aquesta guia
és potenciar una nova activitat del món marítim destinada al lloguer d’embarcacions
recreatives o xàrters per impulsar el turisme nàutic i ajudar al desenvolupament socioe-
conòmic del territori. La Guia nàutica s’ha presentat en el marc de la Boot Düsseldorf
2017, la fira nàutica més gran d’Europa que acull les principals empreses del sector d’a-
rreu del món, que se celebra del 21 al 29 de gener a Düsseldorf, Alemanya.

Delta Ebre Port presenta la seva
aposta pels xàrters nàutics

A Düsseldorf, per potenciar una nova activitat del món marítim

Baix Ebre Avant va assessorar el 2016 
un total de 134 empreses 

Amb l’objectiu de guanyar competitivitat i crear llocs de treball a la comarca

Un total de 134 empre-
ses del Baix Ebre i 30
persones a l'atur o amb
dificultats d'inserció
laboral han rebut durant
el 2016 assessorament o
formació a través de
Baix Ebre Avant, un pro-
jecte impulsat pel
Consell Comarcal del
Baix Ebre amb l'objectiu
de reactivar l'economia
comarcal i crear llocs de
treball en sectors
estratègics com el turís-
tic o l'agroalimentari.
Aquest projecte ha sig-
nificat una inversió de 263.000 euros i ha estat subvencionat pel Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya en el marc dels programes de suport al desenvolupament local.

El Grup Balfegó, protagonista a Madrid Fusión 

Fins aquest dimecres la cuina de tot el món es
va trobar en una nova edició de Madrid
Fusión. Enguany, en aquest gran aparador
mundial de la gastronomia, ha hagut una
presència destacada del Grup Balfegó. Com a
patrocinador principal, a més d’oferir un stand
de degustació amb creacions amb la tonyina
roja com a protagonista, el producte estrella
del grup empresarial amb seu a l’Ametlla ha
protagonitzat dues ponències: “De l’Ametlla
de Mar al Japó” i “El millor sushi del món?”.

Davant les previsions de l’a-
rribada de l’onada de fred,
l'àrea de Qualitat de Vida de
l'Ajuntament de Roquetes va
engegar un Pla per tal de
reduir les possibles incidèn-
cies entre la població de risc
durant els dies de màxima
baixada de les temperatures.
La primera acció, i la més
immediata, va ser elaborar
un llistat d'aquelles famílies
amb infants que tenen man-
cances relatives a les seves
condicions mínimes necessà-
ries de confortabilitat per
afrontar una onada de fred,
sota la supervisió de l'educadora social de l'Ajuntament
de Roquetes, la qui comunica a l'àrea de Qualitat de
Vida la necessitat de cedir a 4 famílies estufes per fer
front al fred. El mateix dimarts dia 17, s'aprova aquest
acord i el dimecres 18 al matí es procedeix a l'adquisi-
ció de 4 estufes i un calefactor, així com les correspo-
nents bombones de gas butà que la mateixa brigada
municipal va repartir als domicilis indicats. La segona
acció va consistir en activar un pla conjunt amb la poli-
cia local consistent en la supervisió de la població de risc
de pobresa energètica i de soledat que és té coneixe-
ment des dels serveis socials del municipi, prestant
ajuda si és necessari.
A la imatge: Maribel Belmonte, Regidora de Qualitat de
Vida. Nota i foto: Roquetes Comunicació.

Roquetes activa un 
Pla Especial 

Durant els dies de fred màxim

Representants de Delta Ebre Port a la fira nàutica de Düsseldorf.
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L'europeïtzació horària a CatalunyaREFORMA 
HORÀRIA

El 2017 arriba La reforma
horària que preveu modifi-
car les jornades laborals i
de lleure de Catalunya tal
com vam informar en l'edi-
torial del 30 de setembre
2016.
L'europeïtzació horària a
Catalunya ens permetrà
dormir més i guanyar en
qualitat de vida segons
indiquen els actors impli-
cats, ja que es buscarà un
equilibri entre els temps
de treball i la resta de les
necessitats vitals. Un cop
aprovada la llei començarà
el moment de transició cap
a aquests nous horaris que
haurien d'estar totalment
en marxa el setembre del
2018.

ME: El que es busca amb
la reforma horària és alli-
berar temps reduint i
avançant la pausa del
migdia per encongir la jor-
nada laboral i guanyar
qualitat de vida?
Maria José Ferré:Evidentment
el que es busca és millorar
la qualitat de vida, i això,
segons els estudis realit-
zats és possible adaptant
els horaris laborals als
horaris reals del cicle de la
vida. Això es pot aconse-
guir seguint els horaris que
fa la gran majoria de paï-
sos tant d'Europa com de
la resta del món. Iniciant la
jornada laboral una mica
abans, no trencant-la al
migdia reduint el temps

del dinar, i avançant el seu
acabament.

ME: Això suposaria el
replantejament de l'orga-
nització horària en tots els
àmbits de la societat i de
l'economia de Catalunya
per racionalitzar, de
manera progressiva, els
horaris quotidians. Que
en pensa?
MJF: És un verdader repte,
ja que tot el nostre siste-
ma, hàbits i costum es
veuran afectats, però si
ens ho creiem, el resultat
serà bo, encara que difícil.

ME: Pel que fa als infants
sembla que amb aquesta
reforma no haurien d'in-
vertir tant temps en múlti-
ples activitats extraesco-
lars per estar d'alguna
manera «atesos» degut a
les jornades laborals dels
pares, ja que tantes hores
d'activitats els produeix
un cansament que podria
estar a l'origen del fracàs
escolar. A més, el prime
time televisiu s'avançaria
a les 20 h (actualment és
a les 22h), però s'hauran
de canviar els horaris
comercials, entre altres.
Com ho veu?
MJF: Aquest ha de ser un
canvi dut a terme amb
molt temps.
En primer lloc, ha de
modificar els seus horaris
l'administració, que ja ho
està fent, i tot seguit es
podrà realitzar el canvi a
les escoles, compactant els
horaris i organitzant el
dinar dels nens i nenes a
les escoles. D'aquesta

manera la seva jornada
acabarà abans, podran
arribar abans a casa, fer
deures, descansar i dormir
més hores del que actual-
ment ho estan fent. Quan
aquest canvi es faci, afec-
tarà la resta de treballa-
dors, per tant les empreses
també hauran d'adaptar-
se als nous horaris. Pel que
fa al comerç, segons els
entesos, serà un dels sec-
tors que s'adaptarà més
tard a aquests canvis. El
propi sector encara ho veu
molt lluny.

ME: Segons els seus
impulsors, la llei benefi-
ciarà especialment als

nens, als treballadors i les
dones...
MJF: Això indiquen tots
els estudis, ja que modifi-
carem els nostres hàbits,
sobretot pel que fa a les
hores i tipus de sopars que
fem al nostre país i que
tots sabem que la major
part dels dies ens posem a
dormir mentre encara
estem fent la digestió,
sovint pesada, i això ens
impedeix descansar el
temps suficient.També
serà molt beneficiós per
als nostres joves, que han
adquirit hàbits nocturns,
tan pel que fa als estudis
com al lleure, afectant
directament a les seves

hores de son.

ME: Algunes empreses ja
han començat a fer proves
pilot perquè els seus tre-
balladors no pleguin tan
tard, i sembla que les
millores són evidents.
Podem generalitzar entre
empreses multinacionals,
la petita o mitjana empre-
sa o l'empresa familiar?
MJF: Segurament aquest
serà un dels grans proble-
mes. Possiblement les
empreses multinacionals
seran capaces d'adaptar-
se millor, entenen a la
perfecció el funciona-
ment, ja ho fan en altres
països. Pel que fa a les
petites empreses o a les
empreses familiars el
repte serà més difícil,
segurament primer ens
haurem de creure que
això és necessari per a
tots i que la millora en la
qualitat de vida de tota la
població serà una realitat.

ME: Sembla que millorarí-
em en salut, ja que dormi-
ríem més, i per conse-
qüència hi hauria menys
sinistralitat pel que fa a
accidents a la carretera o
accidents laborals i més
natalitat!
MJF: Tot va lligat. Avançar
els horaris en permetrà
dormir més, descansar
millor i per tant gaudir
d'una millor salut.

ME: Un horari més racio-
nal que ara implica la com-
plicitat de tots els actors....
(administració, escola,
empresa, comerç...). Que
en pensa?
MJF: Crec que realment hi
ha un interès real en adap-
tar-nos a la reforma horà-
ria i crec que tots els actors
estan preparats per a
intentar realitzar aquest
canvi, encara que al
mateix temps tots sabem
que hi haurà una sèrie de
canvis que, com a societat
mediterrània que som, ens
costaran molt d'acceptar.
En aquest sentit sempre es
parla de les hores de sol
que tenim, de la calor a
l'estiu, i canvia això ens
costarà molt.

ME: Altres valoracions de
la seua entitat.
MJF: El sector comerç i
serveis és un dels que
encara ho veu molt lluny,
ja que per als clients i con-
sumidors l'acte de la com-
pra forma part de les acti-
vitats lúdiques, i això vol
dir que quan els treballa-
dors acabin la seva jorna-
da laboral, potser voldran
aprofitar el seu temps de
lleure per anar a comprar,
a la perruqueria, als bars i
restaurants, al gimnàs,
etc., caldrà que tota la ciu-
tadania faci un veritable
esforç. 

ACTUALITAT

Maria José Ferré, presidenta de l'Agrupació Centre Comercial Tortosa

AQUESTA SETMANA 
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L’opinió de Joaquin Celma. 

Arnes és la població més petita de tots els clubs ebrencs: 474
habitants. Pot fer història pujant a Tercera catalana. Curiós
també que en el primer any de competició de la lliga fèmina
el campió fos l’Arnés. Això confirma que en aquesta pobla-
ció se sent el futbol. Aquest club fundat el 1932 només va
participar en partits amistosos i no debutà en lliga fins a la
temporada 1973/74. L’aventura va durar poc: una campan-
ya i van trigar 33 anys a tornar a tenir futbol, fins el 2007. I
des de llavors han estat presents a la 4a catalana, en la que
són l'equip més veterà, juntament amb el Benissanet. Horta,
club clàssic de Tercera catalana, es va retirar i ara Arnes lide-
ra aquella zona de la comarca terraltina. Té un camp de terra,
petit, amb una graderia nova, a més d'una pista de futbol
sala, piscines i cantina. Molts pobles amb 5000 habitants no
tenen aquestes instal·lacions. La vida és un mocador, fa pocs
dies el míster de l’Arnés, Roger, em va dir que un dels gole-
jadors era Raúl Saumell, que és de Beseit. Jo vaig viure la
meva infància en aquest poble doncs vaig nèixer allí...coses
de la vida, la meua sorpresa fou que amb el pare d’aquest
jugador, José Luis,  jugàvem pel carrer a Beseit. He de dir que
sempre em guanyava al futbol i és que jo era molt dolent. 
El secret d'aquest equip en part és el seu mister, Roger, que
ja va ser jugador durant 8 temporades i en porta dues a la
banqueta. Per a mi que una població de tan petita pugui
estar en una Tercera catalana la propera temporada és tota
una proesa, com va ser-ho el Godall la temporada passada
que amb 630 habitants va jugar a 2a catalana. Ara l’Arnés
marca aquesta nova fita. Jo sóc un enamorat d'aquestes pro-
eses, el Mollerussa amb 14.000 habitants va competir a 2a
divisió; l'Eibar, la població més petita de la 1a divisió, dóna
guerra ja fa diverses temporades. La lliga passada, l’Arnes va
quedar cinquè. L'èxit d’aquest club és una suma de factors,
però cal destacar a Joaquin Miralles, que va estar 7 anys, i ara
Joaquin Samper, que en porta tres. La plantilla la formen 5
jugadors d'Arnes, 5 de la província de Terol i la resta d'altres
poblacions.  L’Arnes és el nostre Eibar.

L’Arnes és l’Eibar de les
Terres de l’Ebre

El dijous de la setmana vinent, el valencianisme
efectuarà un homenatge pòstum a José Antó, un
dels jugadors ebrencs que ha jugat amb l’equip de
Mestalla. Emotiu i necessari que clubs grans tinguin
aquesta mena de reconeixements. El València no
passa ara pel seu millor moment social i institucionalment, però
actes com aquest poden ajudar a vertebrar-lo. Durant la jorna-
da, a la Biblioteca Marcel.lí Domingo de Tortosa, tindrà lloc el
programa diari de la ràdio del València CF i, posteriorment, amb
exjugadors che i actius vinculats al club, es farà un sopar al Pa-
rador. Per tant, un acte emotiu i que valoro enormement. A
més, el València ho necessita perquè està fracturat i és bo que
des de les penyes i associacions facin
club d’aquesta manera. Peter Lim no
vindrà... El problema és haver arribat a
necessitar-lo. I quan això passa, els fona-
ments emocionals d’un club trontollen.
Per això m’alegro d’una trobada i un ho-
menatge com el de dijous vinent, a An-
tó. I que l’essència no es pergui. 

El valencianisme farà un
homenatge a Antó

L’Ascó va guanyar el Cas-
telldefels (1-0) en un partit
en què va haver de patir
però en què va saber fer-ho.
Un gol matiner de Masqué
va decidir. L’Ascó és ara ter-
cer i diumenge visitarà el Jú-
piter. Necessitarà recuperar
efectius perquè Bertomeu i
Toledo són baixa per sanció.

Ha nascut la Penya Lo Nàstic Terres
de l’Ebre. Iniciativa d’un grup d’entu-
sistes ebrencs seguidors del club tarra-
goní, encapcelats pel masdenvergenc
Marc Monforte que, juntament amb el
seu germà, “feia temps que teníem
ganes de crear una penya del Nàstic a
les Terres de l’Ebre i ara, amb el suport
del club i de Tradicionarius, ho hem
pogut fer”. Segons Monforte, “a ho-
res d’ara, ja hi ha uns 40 socis i espe-
rem que la Penya pugui crèixer. Ja l’-
hem creada i al febrer serà oficial com
una penya més del Nàstic”.
El local social de la Penya està a la

botiga Tradicionarius a Tortosa, carrer
Sant Blai número 12. Marc afegia que
“ja hem fet diverses reunions i hem creat un grup de Facebook per anar explicant als socis, que
formen part de la Penya, les activitats previstes i les facilitats que es poden trobar per anar a
veure partits o per poder participar en actes vinculats al Nàstic”. Els interessats en formar part
de la Penya Lo Nàstic Terres de l’Ebre podeu contactar:  lonastic.penyaterresdelebre@gmail.com
i a facebook Penya Lo Nàstic Terres de l'Ebre. Twiter @lonasticebre. Instagram: lonasticebre.
També es pot rebre informació a: boigpelnastic.wordpress.com.

L’Ascó ja és
tercer

Penya “Lo Nàstic” Terres de l’Ebre
EL LOCAL SOCIAL ESTARÀ A TRADICIONARIUS TORTOSATERCERA DIVISIÓ

Ja està creada i al febrer serà oficial

Diumenge va liderar la victòria del R. Bítem al camp del Flix (1-5)

Emili Descarrega, un ‘juvenil’ a punt 
de fer 39 anys

HA FET 5 GOLS EN DOS PARTITS I EN PORTA 9

A Flix, el R.Bítem, que va guanyar per 1-5, fou liderat altre
cop per un dels jugadors que està en plena forma: Emili. Ell va
fer 3 dels gols. Jota i Dani els altres dos.
El veterà jugador del Bítem manifesta que “la veritat és que

estic disfrutant molt del moment. El mes pròxim faig 39 anys
però segueixo amb la mateixa il.lusió de sempre. Estic jugant
al club de la meva vida, tinc el recolzament de tots els meus
companys, la confiança del mister, l'acompanyament incondi-
cional de la meva família, al mes de juny si deu vol tornarem a
ser pares...què més puc demanar?”. Sobre el secret de trobar-
se en un gran moment, amb gairebé 39 anys, Emili deia que
“no n’hi cap. Il.lusió i ganes per disfrutar dels bons moments que tenim a la vida”.

Després de declarar als jutjats

El CD Tortosa ja espera la resolució del jutge
PER LA DENÚNCIA DEL VALLS

Aquest dimarts la resta dels directius del CD Tortosa, entre els quals estava citat el president
Arturo Llorca, van declarar per la suposada compra del partit de la lliga passada entre el con-
junt roig-i-blanc i el Gandesa. Segons informa Jesús Ferrando a ebredigital.cat, un cop el jut-
ge ha recollit les declaracions dels 8 directius, decidirà si arxiva o no el cas. El president ha
apuntat que "esperem que el jutge desestime la denúncia interposada pel Valls perquè no té
cap sentit. A partir d'aquí, el club i jo, com a president, prendrem les mesures oportunes. Per-
què uns jugadors facin una broma, pel motiu que sigue, penso que no és normal que ens
veiem involucrats altres clubs, en aquest cas nosaltres. Això fa mal”. 

Minut 91 a
CANAL TE

Aquest
diumenge, a les 22.35
h, en directe, MINUT
91, a Canal Terres de
l’Ebre, amb Albert
Company i Teixidó.
Els repors dels partits
els podeu seguir

també a
ebredigital.cat.

El porter Selu, que no ha
tingut minuts, ha dema-
nat la baixa a la
Rapitenca. El veterà porter
de l’Olímpic, Marc
Castellví, que ja interessa-
va anys enrera, ha fitxat.
La Rapitenca té a prova
un defensa procedent del
Palmelense, de la Tercera
divisió portuguesa.
L’equip va empatar diu-
menge al camp del Vista
Alegre (0-0), en un partit
en què hagués pogut
guanyar perquè va tenir
les ocasions més clares,
sobre tot una de Sergi
José. Són cinc jornades
sense perdre (11 punts de
15). Demà dissabte (16h)
rebrà el Sant Ildefons,
buscant seguir amb la
ratxa. Filipe Oliveira
podria debutar. Pachu
serà baixa per sanció.

ACTUALITAT

Selu és baixa i la
Rapitenca fitxa a
Marc (Olímpic)

Emili Descarrega.

Membres de la Penya Lo Nàstic Terres de l’Ebre, davant
de la seua seu social, Tradicionarius Tortosa.
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Batea, Ulldecona i la Cava, a patir

No va fallar el Tortosa davant d'un Reddis en crisi (només una victòria
en les últimes 8 jornades). Ni tampoc el Valls i només va tenir una mini
punxada l'Amposta. Batea, la Cava i Ulldecona, tot i que els tres van
canviar d'entrenadors, no aconsegueixen sortir de la part baixa. A La
Cava han arribat 4 fitxatges: Lasaosa, Sergi Curto, Guillem Navarro i
Padillo. A Ulldecona dos: Oriol i Gaston. A Batea ha tornat Agus que,
amb només dos partits, ja és el tercer golejador de l'equip. Batea,
Ulldecona i la Cava, en les últimes 5 jornades, dels quinze partits dispu-
tats només tres victòries. I el Batea visita diumenge el Valls i l’Ulldecona,
l’Amposta. Malgrat tot, sóc optimista amb el futur d’aquests equips, tot
i que patiran en una lliga molt igualada. Però el cert és que es compli-
quen molt i més després de les victòries dels rivals de la part baixa: la
Riera, Torredembarra, Segur i el Catllar. El Camarles va fer el millor par-
tit, amb deu ocasions. Però va poder perdre. Segueix imbatut fora. Curiós
això del Gandesa. Les seues quatre derrotes pel mateix resultat 2-1.
Aquesta setmana va ser el seu sisè empat, a la Cava, equip que està de
pega amb massa canvis i només un partit guanyat en el seu estadi.

JOAQUIN CELMA

L’Amposta va
empatar al camp
del Roda de Berà
(0-0). D’aquesta
forma, cedeix el
liderat. Un em-
pat meritori en
una tarda tem-
pestuosa. Els
ampostins van
estar molt posats
a la primera meitat, tenint Eudal una ocasió amb remata-
da al travesser. A la represa, amb el partit molt igualat, el
Roda, molt combatiu, va gaudir de les seues ocasions per
marcar. L’Amposta en va tenir una, amb un travesser de
Pau Valmanya. Al final, 0-0, i un empat que cal valorar,
davant d’un Roda que “va ser un rival dificil, molt lluita-
dor”. Apel.lació també va desestimar la impugnació del
duel a Cambrils. El club estudia anar al Tribunal Català.
L’Amposta, ara segon, rebrà diumenge a l’Ulldecona de
Teixidó. Foto: Mingo Quesada. 

L’Amposta suma un empat
meritori però cedeix el lideratge

AL CAMP DEL RODA DE BERÀ (0-0)

El Batea va tornar a perdre punts en els darrers minuts d’un
partit. Li va tornar a passar. Va tornar a mancar-li contundèn-
cia defensiva. I fou una derrota dolorosa en un duel boig en
què els locals van remuntar un 1-3 amb els gols d’Agustí, d’A-
lejandro i de Jordi Vilanova. La clau fou que amb el 4-3, els
visitants van empatar poc després. I això va generar dubtes
fins que en temps afegit, el Segur va marcar el 4-5 definitiu.
La derrota fa més mal encara perquè el Batea ha perdut els
darrers cinc partits. Sergi Navarro, el tècnic, comentava que
“vam començar molt mentalizats, conscients que els punts
eren importants. Però continuem cometent indecisions que
ens penalitzen molt. Així vam rebre el 0-1 i, tot i que vam em-
patar, vam estar febles en diverses jugades i el Segur va apro-
fitar-ho fent l’1-3. Malgrat tot, he de dir que vam jugar amb
més intensitat i bona actitud i es veia que podiem remuntar. I
així va ser. Ens vam posar amb el 4-3 però llavors ens va man-
car l’ofici i la serenitat necessàries. El Segur va empatar i amb
el 4-4 ens vam abocar per a guanyar. Però en una contra al
final, ens van marcar el 4-5. Hem d’apendre d’aquestes situa-
cions. Sap greu. L’equip va competir millor però va pagar molt
cares les errades. I en aquest aspecte hem de seguir treballant
per a millorar. No podem rebre tants gols”.

Derrota dolorosa del Batea, 
contra un rival directe

EL SEGUR GUANYA EN UN PARTIT BOIG (4-5)

El Tortosa va vèncer el Reddis (3-1) en un partit en el que va saber sobreposar-se quan
els visitants, de penal, van empatar poc abans del descans, després de tenir les millors op-
cions. Maikel, dels més destacats, havia fet l’1-0. A la represa, amb l’entrada de Virgili,
l’equip va ser incisiu i va decidir per la via ràpida amb els gols de Mochi i del propi Virgi-
li. Amb el 3-1, els locals van disposar de més possibilitats. En la propera jornada, visita el
Salou, un dels cuers de la taula. Un partit que no ha de ser trampa. Raül i Cristian seran
baixa per sanció. La victòria contra el Reddis i l’empat de l’Amposta al camp del Roda,
fan que el Tortosa recuperi el liderat. Àngel Garcia, el tècnic, del darrer partit, comenta-
va que “el Reddis, a la primera meitat, ens va crear dificultats, tot i que Maikel va fer l’1-
0. Ells van tenir dues opcions d’u contra u amb Eudal i van empatar, amb el penal. Jun-
tament amb el Gandesa, a casa, ha estat l’equip que ens ha jugat més obert i sense
tancar-se. Cal valorar-ho. No obstant, a la represa, va ser important el gol de Mochi als
5 minuts, Amb el 2-1, ja vam poder disposar de més control del joc. Ells, amb pocs efec-
tius, van baixar la intensitat i amb el 3-1, de Virgili, ja vam jugar amb comoditat, tenint
altres ocasions”. Diumenge visita a Salou, “un partit molt complicat davant d’un equip
necessitat. Haurem de jugar molt posats per poder traure un bon resultat”.  

El Tortosa recupera el liderat
DESPRÉS DE GUANYAR EL REDDIS (3-1)

L'Ampolla va guanyar l'Alcanar (2-1) en un duel entre dos rivals directes a la part alta de la taula. Par-
tit, com la resta, marcat per la tempesta. Els ampolleros van començar molt millor i van crear les pri-
meres ocasions davant d'un Alcanar que no sortia i que es defensava molt enrera. Una centrada del lo-
cal Paco la va rematar David Ramirez, amb molta qualitat, aprofitant la indecisió de marcatge, fent
l'1-0. El partit, tot i el domini local, es va igualar i l'Alcanar va traure petroli de la seua primera ocasió.
Gran jugada de Manel Sol, passivitat defensiva ampollera i 1-1. Eric, defensa de l'Ampolla, va desviar
l'esfèric, després del tret de Manel. Fins el descans, l'Ampolla va tornar a avisar amb dues opcions més.
A la represa, el domini local es va accentuar. L'Alcanar va poder sortir poc i es va defensar com va po-
der, amb un Moisés molt encertat sota els pals, i també en les sortides. La pressió ampollera havia ge-
nerat un gran nombre d'oportunitats, però semblava que l'empat seria definitiu. Fins que al minut 90,
quan David Ramirez es va cuinar una jugada i va xutar des de fora de l'àrea establint el 2-1. Gran gol.
I l'Ampolla que es manté en el vagó capdavanter, lluitant per l'ascens. L'Alcanar, que tenia les baixes
de Sergio Ruiz, De la Torre i Obi, es distancia dels dos líders. Està a 11 punts. Per tant, pas enrera. L’Am-
polla, amb el triomf, està a tres. Els de David Burgos, liderats per un gran David Ramírez, van merèi-
xer el triomf.

L’Aldeana va guanyar en un partit amb polèmica i en el que va haver de remuntar un 0-2, davant d’un S. Bàrbara indignat amb l’àrbitre. Bartolo Meca, tècnic aldeà, comen-
tava que “el S. Bàrbara, durant la primera meitat, va ser superior, amb més ambició, imposant-se 0-2. Però al minut 40 va sortir del partit, arran de la primera expulsió. No-
saltres vam fer, posteriorment, l’1-2 i llavors vam reaccionar. A la segona meitat penso que ells van seguir fora del partit i més arran de la segona expulsió. Àlex Alegre va fer
l’empat. I Marc Garcia va marcar el 3-2 que ens va donar una victòria complicada en un partit trencat”. Robert Cantó, del S. Bàrbara, explicava que “ens vam posar amb el
0-2 i vam estar bé, fins el minut 40, quan va arribar l’expulsió que l’àrbitre es va inventar, a Roda, per una suposada agressió, carregant-nos, a més, de moltes targetes per
les protestes perquè no ho enteniem. D’aquesta falta, va venir l’1-2 i tot va canviar. Un partit que era correcte, obert, i en el que estàvem bé, l’àrbitre se’l va carregar. Sego-
na meitat ja complicada. Marc també va ser expulsat i l’Aldeana va remuntar, amb un tercer gol en fora de joc. Amb el 3-2, sense temps afegit, va xiular el final”.

Un gran David Ramírez lidera el triomf de l'Ampolla

L’Aldeana
remunta i
segueix
colíder  

CONTRA L’ALCANAR, EN UN DUEL AMB DOBLE VALOR DE PUNTS (2-1)

La Cava i Gandesa van empatar (1-1). Un empat que no permet
a l’equip local distanciar-se de la zona compromesa. Segons Isaac
Fernandez, tècnic de la Cava, “vam fer una molt bona primera
meitat. El gol, de penal, va arribar poc abans del descans però pen-
so que el mereixiem abans, fins i tot crec que mereixiem encarrilar
el partit al primer temps, pel domini i les ocasions”. A la represa,
segons Isaac, “el Gandesa va tenir més la pilota, com era lògic, i
nosaltres vam haver de fer un pas enrera, tot i que vam tenir pos-
sibilitats de contraatac. Vam acusar també l’esforç que havíem
efectuat i a darrera hora, el Gandesa va empatar. Sap greu perquè
faltava poc i penso que vam fer mèrits per guanyar”. Davant la
manca d’efectius, la Cava ha fitxat a Jordi (Flix), Guillem Navarro,
que torna, i Padillo (Vilaseca). Rafel Navarro, del Gandesa, deia
que “partit complicat contra un rival necessitat i amb un clima poc
favorable per la tempesta. Ens va costar adaptar-nos. Ells, amb un
Brayan molt ràpid, ens van crear moltes problemes i, al primer
temps, ens van dominar i van tenir ocasions clares. El partit es va
anar igualant però va ser llavors quan va venir el penal de Batiste
a Brayan. A la represa, vam dominar i vam fer perill i la insistència
va portar l’empat: centrada de Cristian i gol de Dilla. En temps afe-
git, Dilla va disposar d’una opció per guanyar. L’empat fou just”. 

El Gandesa empata a darrera hora
en la seua visita a la Cava (1-1)

ELS LOCALS HAN FET TRES FITXATGES

3A. CATALANA. EL SANTA, QUE GUANYAVA 0-2, DIU QUE L’ÀRBITRE ES VA CARREGAR EL PARTIT

Empat sense gols en el derbi. El Camarles va sortir amb fermesa tenint la pilota, davant d'un Ullde-
cona que tancava els espais, buscant el contraatac. Però els camarlencs van estar força bé en la crea-
ció, amb un Cristian immens, i les seues opcions ja van existir a la primera meitat. Però sense encert en
els darrers metres. A la represa, la dinàmica va ser la mateixa. El Camarles va jugar molts minuts dins
del mig camp local. Però no va aprofitar les situacions de gol que va crear. I l'Ulldecona es va fer fort
en defensa i, a darrera hora, va disposar de la seua gran ocasió amb un penal que Uri, que debutava,
no va poder transformar. Gerard, excepcional, va aturar-lo. Partit marcat per la tempesta. 
Antoni Teixidó, tècnic ulldeconenc, valorava “l’empat assolit contra un molt bon equip que no ha

perdut fins ara fora de casa. Nosaltres, dins de les nostres possibilitats, vam fer el nostre partit i si bé
ells van dominar en més fases i van tenir més opcions, nosaltres haguéssim pogut guanyar a darrera
hora amb una gran oportunitat que fou el penal. Content de l’actitud, i fou important no rebre cap
gol. Defensivament es va treballar força bé, davant d’un rival que té bons jugadors amb un Cristian
esplèndit en tots els aspectes”. Xavi Cid, tècnic del Camarles, considerava que “ens vam deixar dos
punts. L’equip va jugar ben posat i va crear nombroses opcions, tan a la primera meitat com a la sego-
na, tot i que també és cert que arran d’un penal, l’Ulldecona va poder marcar al final”. Ferreres, amb
grip, fou baixa. Uri va debutar amb l’Ulldecona. Gaston, sancionat, no va poder fer-ho.

El Camarles perdona i va poder perdre
URI, QUE DEBUTAVA AMB L’ULLDECONA, VA FALLAR UN PENAL AL 85 (0-0)



DIVENDRES 27 
DE GENER
DE 2017

diarimés
ebrePUBLICITAT
15www.mesebre.cat

«»



DIVENDRES 27
DE GENER
DE 201716

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
ESPORTS

Zona calenta pels descensos
La passada setmana els deia que la Sènia i Aldeana no estaven molt fins i en aquesta jornada es va confirmar. Els va costar guanyar els seus partits. A la Sénia contra una
Ametlla ben col·locada al camp i a l’Aldeana davant d’un Santa Bàrbara que porta dues jornades millorant el seu joc amb l'arribada de Sebas. El Santa ha incorporat a José
Mari (Ulldecona). A Alcanar van cessar a Marc Bel, estava l'equip a 5 punts. Ara amb el nou míster està a 11 per a l'ascens, i a més té 5 equips per sobre d'ell, amb la qual
cosa l'equip de Mora té molt difícil l'ascens, tot i l'arribada de tantes estrelles. La setmana passada va guanyar per la mínima, en aquesta va perdre a l’Ampolla, que està molt
fort i cada jornada que passa juga millor: ja en porta 6 invicte i el Remolins-Bítem en porta 5. Una setmana més, protagonistes David Ramirez i Emili. Que difícil és guanyar
a aquest Vilalba, últims 5 partits i només una derrota i per la mínima. Va empatar enfront d'un Jesús Catalònia que no el veig molt fí: darrers sis encontres i 4 empats. Com
estava previst, a Pinell, Robert ha estat cessat. Es veia venir fa diverses jornades. Normal, últimes deu jornades i només 4 punts. Els descensos candents. El Godall segueix cuer
i el J i Maria que no reacciona. Les altres places (perilloses si hi ha compensació): Ametlla, Corbera, Flix, Santa Bàrbara, Pinell i Vilalba separats només per tres punts i amb
tres equips ebrencs en 2a catalana en situació dubtosa. La cosa es posa calenta. Josep Blanch, capità del Corbera que portava 8 anys al club, va causar baixa. Difícil partit de
La Sénia, diumenge visita camp de l’Olimpic, equip que dels 9 partits jugats a casa, ha marcat en 7 tres gols en cada partit.
1A CATALANA. RAPITENCA: únic equip de 1a catalana que està invicte a casa. Porta 5 jornades sense perdre, reacciona per la segona volta i més amb els nous reforços.

L’opinió de Joaquin Celma

El Pinell va perdre al Perelló (3-1). La junta va comunicar dilluns la destitució del tècnic Robert
Avinyo: “la decisió ha estat dolorosa perquè valorem la feina de Robert i cal destacar que a ni-
vell personal ha tingut un comportament excel.lent. Però la dinàmica de resultats ha compor-
tat la decisió”. El tècnic Robert considerava que “els entrenadors hi estem exposats. La dinàmi-
ca no és bona i el més fàcil és canviar a un. Agrair la confiança que al seu dia van tenir amb mi
i desitjar sort al Pinell”. El Pinell, amb 8 derrotes en 9 partits (3 punts de 27), s’acosta a la zo-
na perillosa. Del partit al Perelló, Robert deia que “com en altres jornades, ens penalitzen els
errors amb gols i ens costa poder reaccionar. Vam fer el més complicat que era empatar però,
acte seguit, no vam tenir l’ofici necessari i en una contra ens van marcar el 2-1. A la represa, es
va intentar, lluitant fins que va arribar el 3-1 que va sentenciar”. Molinos, tècnic del Perelló, va-
lorava “una victòria que ens feia molta falta. Fou clau marcar el 2-1 abans del descans”. El Pe-
relló agafa oxigen amb el triomf. Jordi Roca (exBatea), podria ser el nou entrenador però ja se-
ria la setmana vinent. Joel (que havia jugat a la 3a divisió d’Aragó) va debutar amb els pinellans. 

Robert Avinyo, destituït com a tècnic del Pinell

3A CATALANA. DERROTA AL PERELLÓ (3-1). JORDI ROCA, POSSIBLE RELLEU

El Corbera respira amb el triomf a Jesús i Ma-
ria (0-2). Per als locals, “el problema és que ens
costa molt fer gols, tot i tenir opcions claríssimes
i jugar millor que els rivals. A nosaltres, en can-
vi, ens marquen massa fàcilment, generant molt
menys”. Malgrat els resultats, la directiva refer-
ma la confiança amb Gerard Capera. Joel Mar-
torell, del Corbera: “victòria treballada i que no
es va concretar fins el minut 80, amb el 0-2 de
Ricard. Va ser important el gol matiner de Roger
i el treball posterior de tot l’equip, conscient que
els punts eren vitals, amb doble valor, per l’au-
toestima i per sortir de la part baixa”. 

Vital pert al Corbera

VICTÒRIA A JESÚS I MARIA 0-2

Les pluges de divendres van comportar que
el partit ja quedés suspès el mateix dissabte. A
l’espera de la confirmació del comitè, el partit
es podria recuperar el cap de setmana del 26
de febrer quan hi ha jornada de descans al fut-
bol regional. El Godall, amb aquest partit pen-
dent, segueix cuer. Ha fitxat a Guillem Cana
(Ulldecona). 
L’Olimpic és setè. Diumenge vinent rebrà el

líder, la Sénia, en un dels duels interessants de
la jornada. Els morencs buscaran seguir engan-
xats al grup capdavanter de la taula.

Suspensió a Godall

GUILLEM CANA, FITXATGE

La Sénia segueix líder, tot i patir davant de l’Ametllla que va fer
bona imatge però segueix en zona delicada (1-0). Segons
Juanjo Serrano, tècnic de la Sénia: “l’Ametlla va tancar bé els
espais i ens va dificultar poder crear més opcions, tot i que ja
vam tenir-ne a la primera meitat quan vam dominar i vam es-
tar millor que el dia del Pinell. A la represa, mateixa dinàmica i
important el gol de Joan Zaragoza. Però ens vam quedar amb
deu i l’equip va haver de fer un gran treball defensiu per man-
tenir el resultat, tenint opcions també com un penal que Labèr-
nia no va transformar. Vam haver de patir, assolint una victòria
justa”. Des de l’Ametlla: “tot i les baixes, vam fer un gran par-
tit, molt ordenats i tenint opcions a la contra. El nostre porter
va aturar un penal, però pensem que mereixiem puntuar”. 

El líder pateix molt

CONTRA L’AMETLLA (1-0)

Després de rebre 16 gols en dos partits, el Sant Jaume va reac-
cionar, guanyant a Roquetes (2-3). Des de Roquetes es deia que
“el S. Jaume ja va dominar i va tenir opcions a la primera meitat,
però nosaltres ens vam avançar amb el 2-1. A la represa ells van
seguir ben posats. Marc Alegre va disposar de l’ocasió per marcar.
Del 3-1 es va passar al 2-2, que era just, i després al 2-3”. Xavi
Llorach, segon tècnic del S. Jaume: “va ser un partit que vam do-
minar des del principi; victòria totalment justa, amb bona actitud i
intensitat. Tot i anar a remolc, vam reaccionar i el 2-1 al descans ja
no era just. Vam insistir i vam fer una gran segona part. Molt bo-
na. Manel, que ja havia marcat el primer gol, va fer l’empat a dos
i, posteriorment, Juanra, va aconseguir el 2-3. Contents per la
victòria i per retrobar-nos i per creure que podem”.

El Sant Jaume reacciona

VA GUANYAR A ROQUETES (2-3)

Vilalba i Catalònia van empatar (2-2). Des de Vilalba
deien que “a la primera meitat vam ser superiors. A la re-
presa, més igualada, ens van remuntar però vam empa-
tar i haguéssim pogut guanyar si es xiula al final un penal
a Aregio, a més d’un tret al travesser que ell mateix va
fer”. Nando Garcia, del Cata: “el partit es va complicar
aviat amb l’1-0, arran d’un desajust defensiu nostre. Des-
prés, va estar obert, amb opcions per als dos. En el darrer
quart del primer temps ens vam imposar, amb diverses
opcions. A la represa, vam insistir i amb gol de Cosido,
des de la frontal, i de Cristian, de fora de l’àrea, vam re-
muntar. Però en dos minuts, ens van empatar, per a mi
en fora de joc. I es va escapar la victòria. Satisfet pel tre-
ball dels jugadors, als partits i als entrenaments”. Per les
baixes, el Cata va utilitzar juvenils i jugadors del filial.

El Vilalba respon i empata

EL CATA S’ALLUNYA DELS LÍDERS (2-2)

El R. Bítem va guanyar a Flix (1-5) i s’ha disparat amb dues
victòries convincents fora de casa, mantenint-se connectat a la
part alta, a cinc punts dels líders. El Flix, assetjat per les baixes, ha
entrat en dinàmica negativa amb quatre derrotes seguides, estant
prop de la zona compromesa. I més si hi ha alguna compensació.
Després d’aquesta derrota i per la inèrcia negativa, la junta del Flix
ha destituit al tècnic Oleguer, entenent les adversitats que ha tin-
gut en forma de baixes des de l’inici però, tot i que sap greu, ho
fa amb l’intent de buscar un revulsiu. Oleguer explicava que “les
coses no han anat com esperàvem. Han hagut baixes respecte la
temporada passada que no s’han pogut cobrir; jugadors que no
s’han recuperat de lesions; altres que han hagut de deixar-ho per
motius personals més algun cas que havíem fitxat i que va marxar.
Portem així des de l’agost i no hem pogut reforçar-nos, tot i bus-
car-ho. A més de tot això, la categoria és més competitiva amb els
descensos que van haver-hi per compensació. No és cap excusa.
Ha estat la realitat. No obstant, entenc la decisió i només em res-
ta agrair a la directiva perquè sempre m’ha ajudat tant en el tema
personal com esportiu i en general, al club, afició i jugadors. Flix
sempre serà com casa meua, pels anys en els que he estat”. Rius
torna a ser el tècnic.

Oleguer, cessat al Flix 

RIUS TORNA A LA BANQUETA FLIXANCA

El líder de la Quarta catalana ebren-
ca, el Móra la Nova, segueix sense
perdre, passades 18 jornades. Una fita
històrica per al club i també, a hores
d'ara, en el futbol català. Els morano-
vencs, liderats per Lucas, que va fer
tres gols, van guanyar el Ginestar en el
derbi (5-0). I, així, mantenen el rècord
i el liderat, a nou punts de la tercera
plaça i cinc de la segona, que ocupa
l'Arnes. El Ginestar va començar bé
però el líder té molta pegada i aquí va
estar la diferència. A més, els ginesta-
rols no van estar agressius en defensa
i això els van condemnar ja al primer
temps, amb el 3-0. A la represa, Edu
Pino va marcar un gran gol que ja va
decidir. I Lucas va establir el 5-0. 
Amb aquesta derrota, els de Poley

veuen frenada la ratxa de les darreres

jornades.
L’Arnes va guanyar al camp del Ca-

talònia i segueix segon (1-3). Un altre
gran pas endavant dels arnerols que
van vèncer al camp d’un equip que no
havia perdut fins ara com a local. Els
jesusencs es van avançar però el gol de
Raül fou clau abans del descans (1-1).
A la represa, partit igualat fins que en
pocs minuts, l’Arnes va sentenciar,
amb els gols de Miquel i de Raül.
L’Amposta B va golejar el Tivenys

per 4-0 i segueix tercer. Segons Cris-
tian, de l’Amposta, “vam començar
molt bé, tenint diverses ocasions, sen-
se marcar. Quan el partit s’havia igua-
lat i el Tivenys havia fet alguna aproxi-
mació, va ser quan nosaltres vam fer
els gols. A la segona meitat, aviat, vam
aconseguir dos gols més que ja van

decidir”. Víctor, Ferran (2) i Sergi van
marcar. 
El Masdenverge, per la seua part, va

empatar a Camarles (2-2). Segons Fo-
rastero, del Camarles, “abans del par-
tit haguéssim signat un empat però tal
com va anar, mereixem guanyar. El seu
porter va evitar-ho. Penso que en el
darrer quart de la primera meitat (ells
es van avançar amb un gol de falta de
30 metres, que amb el vent es va en-
verinar) ens vam imposar. I també a la
represa, empatant de nou el marcador,
amb el segon gol i gaudint d’altres
ocasions”. El Masdenverge és quart, a
tres punts del tercer, el seu proper ri-
val. L’Ebre Escola puja a la cinquena
plaça amb els darrers resultats. 

(més informació a la plana següent)

El líder Móra la Nova, equip de rècord

4A CATALANA. ENCARA NO HA PERDUT
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4A CATALANA. ENCARA NO HA PERDUT

L’Handbol Amposta
Lagrama va perdre en
la seua visita a la pista
del Lleidatana (30-
29). Primera part per
oblidar que va compli-
car el partit. Al des-
cans s’arribava amb el
18 a 14.  A la segona
part Mateu Castellà va fer un canvi en defensa 5-1, posant a Gemma Gálvez d'avançada
damunt d'Irina Pop, millorant molt el joc i remuntant amb 7 gols de Judit Tortajada. Al fi-
nal, van haver-hi opcions d’empatar, però va pesar el primer temps que va acabar decidint.
Demà dissabte, a Amposta, partit contra el Puchi. LLIGA CATALANA JUVENIL FEMENÍ:
Jornada 2 - 2a. Fase - Grup A1. C.H.AMPOSTA 25-28 FELMAR BM.LA ROCA. A la imat-
ge, els equips del club.

Derrota a
Lleida

HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA  (30-29)CLUB BÀSQUET CANTAIRES LES VINYES DEL CONVENT (73-81)

Salt de qualitat a la pista de l’Alpicat
Després d’oferir una gran imatge en-

front el líder, l’equip tortosí buscava se-
guir amb la ratxa positiva. Però no seria
gens fàcil. L’equip Les Vinyes del Con-
vent CB Cantaires comptava amb sis
baixes, i estava obligat a replantejar-se
l’estratègia del partit. La visita a terres
lleidatanes front el C.B Alpicat era una
aventura però un gran repte a la vega-
da.
Els jugadors es posaven roba de treball

i van demostrar un bon estat de forma
després de les festes. L’actuació del con-
junto tortosí va ser totalment acceptable
per a endur-se la victòria cap a casa en
un 73-81. Altres resultats d’equips dels
planters:  AD Torreforta B 71 - 63 Senior
Territorial. AB Vendrell 49 - 54 Cadet
Masc. AB Vendrell 68-52 Preinfantil
Masc.. Pre Mini: CB Cantaires A 65 - 15
CB Cantaires B. Mini: CB Cantaires Fem.
53 - CB Cantaires Masc.  27. Pre Mini:
CB Amposta 19 - 58 CB Cantaires Fem.

DIUMENGE PASSAT

4A CATALANA

Aleix Toda i Raquel Martínez es van imposar diumenge en
la vuitena edició de la Cursa del Pastisset de Benifallet, pri-
mera prova puntuable del Circuit de Curses de Muntanya,
que ha superat novament els 400 inscrits i que es va poder
dur a terme tot i el temporal del cap de setmana. Pol Vilà i
Carlos Bartrina foren segon i tercer. Pilar Prades i Sandra
Burgués ho foren en la categoria femenina. Lo Pastisset ha
habilitat durant tot el matí un punt solidari on s'ha recollit
roba que es fara ̀ arribar a Esport Solidari i enguany també a
la Creu Roja Tortosa. La cursa, a me ́s, com cada any, ha
col·laborat amb la Lliga Contra el Ca ̀ncer. Lo Pastisset tam-
be ́ va incloure una cursa curta de 18,3 km en la que van
guanyar Víctor Hugo i Mònica Olivan. D’aquí va sorti el pò-
dium júnior. També va haver-hi una cursa cadet.

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

HANDBOL

Infantil Femení: HC Perelló (SDE) 18 (5) CE Tortosa 27 (12)
Partit que no comptabilitza a la classificacò però que fou
molt intens i disputat. Infantil Masculí: CE Tortosa 18 - CH
Cambrils 18. Cadet Femení. HE Castelldefels 32 (20)- CE
Tortosa 25 (11). Des del principi, les tortosines sempre van
anar per darrera. Als 5 minuts, parcial de (5-1).
Posteriorment, es va reaccionar però sense poder ajustar el
marcador. Cadet Masculí: CE Tortosa 20 -Sant Andreu 32.
Sènior Femení: CE Tortosa 32 (16) - Sants 19 (8) Partit
important per a les sèniors que van estar concentrades des
de l'inici. Una molt bona defensa durant la primera part va
fer que les de Nil Teruel sortissin ràpid al contraatac, acon-
seguint un clar avantatge de 16-8 al minut 30, que seria
una garantia a la represa. Sènior Masculí “A”: CE Tortosa
27 (13) - H Ègara 27 (14). Un partit aparentment assequi-
ble, però que es va complicar i en el que es va haver de llui-
tar molt per poder puntuar.

El proper diumenge
29 de gener  tindrà
lloc a Tivenys  el
Campionat Comarcal
de Cros Escolar del
Baix Ebre on s'han
previst un total de
catorze curses. Hi
participaran des
d’esportistes juvenils,
nascuts els anys
1999 i 2000 fins al
més petits nascuts l'any 2013. S'establiran dues classifi-
cacions, una individual i una altra per equips. El circuit
estarà ubicat al lloc habitual, al voltant del parc de
Tivenys.

Centre Esports Tortosa

CLUB VOLEI ROQUETES

DIUMENGE VINENT

El sènior masculí de primera catalana, finalitza la primera fase perdent contra el
C.V.Begues per 1-3 amb parcials (19-25, 19-25, 25-23 i 22-25). Tot i aquesta derrota,
l'equip és líder. El sènior masculí de segona, va rebre al Castellar Candelsa guanyant per
3-1. Per altra banda, el sènior femení, finalitza la primera fase, de la millor manera. Un
partit molt disputat i molt treballat per a l'equip local contra l'Institut Montserrat, on van
superar-les per 3-2 amb parcials (25-19, 21-25, 25-12, 25-27 i 15-8). Aquestes finalit-
zen la primera fase en cinquena posició de la classificació. El cadet femení, va rebre al
Vallbona Granollers: 3-0 (25-11, 25-12 i 25-14). El cadet masculí, va rebre al
F.C.Barcelona: 3-1 amb parcials (25-15, 19-25, 25-20 i 25-22).
Per últim, l'infantil femení va rebre al C.N.Sabadell, perdent per 1-3 amb parcials (18-
25, 25-21, 18-25 i 13-25). 

L’Ebre Escola va vèncer, a darrera hora, el Batea (2-1). Eulogio Giné, tècnic de l’Ebre Escola, deia que “des del principi, el Batea ens va cedir la iniciativa, jugant totalment replegat, buscant el
contraatac. I va ser arran d’una falta que ens va fer el 0-1, poc abans del descans. A la represa, fou important empatar al minut 1. Ells van seguir de la mateixa forma. Nosaltres dominàvem
però ens mancava més encert en les darreres passades per poder concretar les situacions que creàvem. A manca d’un minut, una falta que per mi va ser-ho i que ells van protestar, la va trau-
re Abde i fou el 2-1. Victòria treballada i molt lluitada”. L’Ebre Escola, amb els darrers resultats, ha pujat a la cinquena plaça. El Deltebre, amb qui van debutar el juvenil Raul Fuadimaba i Juan-
jo Pagà, que estaven inactius, va haver de patir per guanyar al camp del cuer l’Ametlla, que va mantenir incert el partit fins el final. Diumenge, en un dels duels atractius de la jornada, el Del-
tebre rebrà l’Ebre Escola. El Xerta va golejar el Benissanet (4-0). Sisco Martí, tècnic del Xerta, informava que “el Benissanet va començar millor; sense crear ocasions però tenia el control i jugava
al nostre camp. Després, arran del gol de Roger, aprofitant una badada defensiva d’ells, tot va canviar. L’1-0 ens va donar tranquil.litat i a ells els va afectar. Martí Gisbert va marcar dos gols,
tenint natros altres opcions. La segona meitat fou bastant trencada; vam dominar, creant diverses ocasions més”. Àngel, ja al final, va marcar el 4-0. D’altra banda, Alcanar i Ascó van empatar
sense gols en un partit entre dos equips de la part baixa. La Fatarella, per la seua part, va vèncer el Bot en el derbi (4-2). Amb les últimes victòries, és dotzè amb 19 punts. Segons Àngel Guiu,
tècnic la Fatarella, “va ser un partit molt disputat, davant d’un Bot que és un equip consolidat a la categoria. Gran ambient al camp. Cal destacar que, tot i que el Bot es va avançar, arran d’u-
na badada nostra al darrera, vam reaccionar jugant molt bé. Vam remuntar amb el 3-1 abans del descans. A la represa, vam fer el 4-1 i al final el Bot va marcar el 4-2. Destacar el treball de l’e-
quip, el nostre porter va tornar a estar excel.lent aixó com els germans Anguera. Estem millorant i aquest l’objectiu. A la segona volta arriben els resultats de la feina feta a la primera”. 

L’Ebre Escola puja la cinquena plaça

L'Handbol Perelló no va fallar en el partit de
festes majors, davant la visita de la Llagosta
(25-14), i segueix sumant els partits per victò-
ries, acumulant 11 triomfs. Tal com informa
l’ebredigital, si segueixen en aquesta línia, en
dos jornades es poden assegurar la plaça per
disputar el TOP 4.

L’Handbol Club el Perelló continua batent rècords

El sènior masculí de 1a. segueix líder, tot i perdre

Cross escolar del Baix Ebre, 
a Tivenys
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PRÒXIMA JORNADA
dissabte 

Tivenys-Catalònia (15.45h)

Bot-Camarles (16h)

Masdenverge-Amposta (16h)

Benissanet-M Nova (16h)

Batea-Xerta (17 h)

diumenge 

Arnes-Ametlla (16h)

Deltebre-Ebre Escola (16h)

Ginestar-Alcanar (16h)

Ascó-Fatarella (16.30h)

RESULTATS
18a jornada 4a catalana

Ebre E-Batea 2-1

Camarles-Masdenverge 2-2

Catalònia-Arnes 1-3

M Nova-Ginestar 5-0

Amposta-Tivenys 4-0

Ametlla-Deltebre 0-1

Xerta-Benissanet 4-0

Fatarella-Bot 4-2

Alcanar-Ascó 0-0

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. M. Nova 60 11 48

2. Arnes 58 17 44

3. Amposta 53 20 39

4. Masdenverge 41 23 36

5. Ebre E 35 36 33

6. Catalònia 42 24 32

7. Ginestar 37 28 31

8. Deltebre 41 27 31

9. Benissanet 23 33 23

10. Bot 33 52 21

11. Xerta 30 38 21

12. Fatarella 29 41 19

13. Batea 29 49 18

14. Tivenys 30 47 18

15. Ascó 30 38 16

16. Camarles 31 53 16

17. Alcanar 17 51 10

18. Ametlla 11 42 8

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA

Pontenc-AEM

At Prat-Porqueres

S Andreu-S Gabriel

La Roca-S Pere

Molins-Pardinyes

F At Vilafranca-Guineueta

Fontsanta-Tortosa Ebre

(diu 17.30h)

C Clar-Cerdanyola

RESULTATS

16a jornada

S Pere-At Prat 1-2

Tortosa E-Molins          0-2

S Gabriel-F Vilafranca          1-2

Guineueta-La Roca      0-2

Cerdanyola-Fontsanta   0-2

Porqueres-C Clar                     8-0

AEM-S Andreu 1-1

Pardinyes-Pontenc                   6-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Fontsanta 54 16 41

2. Pardinyes 58 25 36

3. Cerdanyola 36 16 35

4. S Pere 43 25 30

5. Porqueres 39 25 28

6. F At Vilafranca 27 16 28

7. At Prat 31 25 26

8. S Andreu 34 27 25

9. AEM 28 31 23

10. Pontenc 32 40 22

11. S Gabriel 29 29 20

12. Molins 24 34 18

13. La Roca 20 37 13

14. E Guineueta 17 49 9

15. Tortosa E 16 39 9

16. C Clar 21 75 3

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA

demà: Aldeana-R Bítem (18h)

Dissabte (4 febrer)

S Bàrbara-Ginestar 

Olimpic-J i Maria (15.30h)

Diumenge

Alcanar-Gandesa (11h)

Ulldecona-Tortosa E (11.30h)

Arnes-S Jaume (12h)

RESULTATS

13a jornada

Gandesa-Ulldecona 2-7

Ginestar-Arnes 3-3

J i Maria-Aldeana 2-5

Tortosa E-Olimpic 0-6

S Bàrbara-Rem Bítem 5-2

S Jaume-Alcanar 3-3

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Alcanar 82 16 34

2. Aldeana 58 15 33

3. Olimpic 55 40 28

4. Ulldecona 44 35 24

5. S Bàrbara 37 22 24

6. S Jaume 45 41 17

7. Ginestar 27 48 16

8. Tortosa E 23 48 15

9. Gandesa 34 45 15

10. J i Maria 35 46 13

11. Rem Bítem 19 58 4

12. Arnes 13 58 4

Femení 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA

Canareu-S. Jaume

Ametlla-Rapitenca

Catalònia-J i Maria

Perelló-Amposta

Roquetenc-Aldeana

Tortosa-Alcanar

Vinaros descansarà

RESULTATS

11a jornada

Tortosa, descansava

Alcanar-Roquetenc  1-1

S Jaume-Vinaròs        0-4

J i Maria-Ametlla           2-1

Perelló-Aldeana  0-2

Rapitenca-Canareu   7-1

Amposta-Catalònia         2-0

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Roquetenc 29 8 26

2. Vinaròs 27 16 25

3. Alcanar 31 14 24

4. Amposta 28 10 22

5. Aldeana 29 14 20

6. Tortosa 46 23 19

7. Rapitenca 31 13 16

8. J i Maria 18 25 11

9. Canareu 19 34 8

10. Ametlla 14 24 6

11. Catalònia 13 29 6

12. Perelló 11 35 4

13. S Jaume 3 54 0

Veterans

PRÒXIMA JORNADA
dissabte 

Ametlla-Perelló (16h)
Catalònia-J i Maria (16.30h)

diumenge 
S Bàrbara-Ampolla (15.45h)

S Jaume-Flix (15.45h)
Pinell-Vilalba (15.45h)

Alcanar-Roquetenc (16h)
R Bítem-Godall (16h)
Corbera-Aldeana (16h)
Olimpic-la Sénia (17h)

RESULTATS
18a jornada, Tercera catalana  

Roquetenc-S Jaume 2-3

Godall-Olimpic sus

Vilalba-Catalònia 2-2

Ampolla-Alcanar 2-1

la Sénia-Ametlla 1-0

Perelló-Pinell 3-1

Aldeana-S Bàrbara 3-2

Flix-R Bítem 1-5

J i Maria-Corbera 0-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. la Sénia 18 56 25 42

2. Aldeana 18 44 22 42

3. Ampolla 18 52 21 39

4. Rem Bítem 18 37 20 37

5. Catalònia 18 43 23 34

6. Alcanar 18 35 30 31

7. Olimpic 17 32 34 28

8. Roquetenc 18 35 39 25

9. S Jaume 18 32 49 24

10. Perelló 18 24 28 21

11. Vilalba 18 28 37 20

12. Pinell 18 29 35 20

13. S Bàrbara 18 26 32 19

14. Flix 18 24 38 18

15. Corbera 18 25 36 17

16. Ametlla 18 20 32 17

17. J i Maria 18 25 47 11

18. Godall 17 25 44 11

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA
dissabte 

Reddis-Cambrils U (16h)
Segur-la Cava (16.30h)
Vendrell-Catllar (18h)

diumenge 
Gandesa-Roda Berà (16.15h)
Camarles-Riera (16.15h)

Hospitalet-Torredemb (16.15h)
Salou-Tortosa (16.30h)
Valls-Batea (16.30h)

Amposta-Ulldecona (17h)

RESULTATS
18a jornada, Segona catalana

Cambrils U-Valls 0-1

Torredembarra-Vendrell 2-0

Catllar-Salou 3-0

Riera-Hospitalet 2-0

Batea-Segur 4-5

Ulldecona-Camarles 0-0

la Cava-Gandesa 1-1

Tortosa-Reddis 3-1

Roda Berà-Amposta 0-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Tortosa 18 39 13 44

2. Amposta 18 36 9 43

3. Valls 18 30 19 38

4.  Cambrils U 18 34 13 35

5. Gandesa 18 24 14 30

6. Camarles 18 29 20 29

7. Reddis 18 40 35 29

8. Vendrell 18 26 18 28

9. Hospitalet 18 30 28 24

10. Roda Berà 18 27 21 19

11. la Cava 18 24 35 19

12. Ulldecona 18 21 35 19

13. Segur 18 27 39 17

14. Riera 18 18 35 15

15. Batea 18 27 44 15

16. Salou 18 15 31 14

17. Torredembarra 18 17 30 14

18. Catllar 18 19 44 13

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

L’Ascó va guanyar el
Castelldefels i ja és

tercer a la taula, amb la
derrota del Vilafranca
contra l’Europa.

PRÒXIMA JORNADA
Vilassar-Vilafranca
Santfeliuenc-Manlleu
Castelldefels-S Andreu
Muntanyesa-Palamós
P. Mafumet-Jonquera

Europa-Olot
Júpiter-Ascó (diu 12 h)

Figueres-Peralada
Terrassa-Granollers
Cerdanyola-Sabadell

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Olot 22 15 5 2 41 20 50
2. Peralada 22 15 2 5 43 14 47
3. Ascó 22 10 9 3 31 18 39
4. Vilafranca 22 11 6 5 31 22 39
5. Terrassa 22 9 7 6 31 19 34
6. S Andreu 22 9 6 7 29 27 33
7. Palamós 22 8 7 7 32 36 31
8. P Mafumet 22 7 9 6 30 29 30
9. Granollers 22 8 4 10 31 31 28
10. Muntanyesa 22 7 6 9 23 29 27
11. Santfeliuenc 22 5 11 6 23 25 26
12. Figueres 21 6 8 7 22 26 26
13. Vilassar 22 6 8 8 21 25 26
14. Cerdanyola 22 6 7 9 25 29 25
15. Europa 22 6 7 9 14 19 25
16. Jonquera 21 5 9 7 9 12 24
17. Manlleu 22 4 11 7 21 31 23
18. Castelldefels 22 4 8 10 18 28 20
19. Júpiter 22 3 8 11 16 32 17
20. Sabadell 22 2 8 12 20 39 14

Tercera divisió RESULTATS
22a jornada, Tercera divisió

Sabadell-P Mafumet 0-3
S Andreu-Terrassa 2-0
Granollers-Muntanyesa 3-0
Palamós-Cerdanyola 4-3
Peralada-Vilassar 0-1
Vilafranca-Europa 1-2
Manlleu-Júpiter 0-0
Jonquera-Figueres sus
Olot-Santfeliuenc 1-1
Ascó-Castelldefels 1-0

PRÒXIMA JORNADA
dissabte

Rapitenca-S Ildefons (16h)

diumenge

Rubí-Vista Alegre (12h)

Almacelles-Vilanova (16h)

Viladecans-Alpicat (17h)

Suburense-Morell (17h)

Vilaseca-Balaguer (17h)

Igualada-S Cristobal (17h)

Reus-Santboià (17h)

RESULTATS

18a jornada, Primera catalana

Alpicat-Suburense 2-2

Morell-Rubí 0-0

Vista Alegre-Rapitenca0-0

S Ildefons-Vilaseca 2-2

S Cristobal-Reus 0-2

Santboià-Lleida 2-1

Balaguer-Igualada 3-1

Vilanova-Viladecans 0-0

Primera catalana

Una acció del partit Ascó-Castelldefels, de diumenge (1-0).

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Balaguer 16 32 16 33

2. Santboià 17 31 20 32

3. S Cristobal 17 27 21 31

4. Almacelles 16 33 17 29

5. Reus 17 33 24 29

6. Viladecans 17 17 13 25

7. Rapitenca 17 24 24 24

8. Vilanova 17 26 33 24

9. Vista Alegre 17 26 21 23

10. Lleida 16 23 22 23

11. S Ildefons 17 26 24 23

12. Vilaseca 17 25 32 22

13. Alpicat 17 24 31 20

14. Suburense 17 23 27 18

15. Igualada 17 28 34 16

16. Rubí 17 19 27 13

17. Morell 17 6 37 2

Tercera divisió
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Radiografia del futbol ebrenc
EQUIPS DE LA SETMANA: GANDESA I MÓRA LA NOVA

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)
Dilla (Gandesa)
Caballos (Catllar)
amado (Ulldecona)
Blasi (Reddis)
Dani (Cambrils U)
Carles (Camarles)
Ivan (amposta)
Chimeno (la Cava)
Ferri (Valls) 
Sergi José (Rapit.)
Víctor (ascó)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

2A CATALANA
Nº

16 
13
11 
10 

9
9 
9
9 
9
9 
8 
8
8 
8
8

GOLS JUGADOR

Callarisa (la Sénia)
Xescu (Godall)
Ramirez (ampolla)
Marc Garcia (alde)
Àlex alegre (alde)
Zaragoza (la Sénia)
Gallego (ampolla)
Sisco M (Vilalba)
Raul (Pinell)
Sergio R (alcanar)
Javi asin (Catal.)
Marc Baiges (S Bar)
Regolf (ampolla)
Roger (Corbera)
Emili (R Bítem)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

3A CATALANA
Nº

19 
14 
14 
14 
12
12 
11
11
10 

9
9
9
9
9
9 

GOLS JUGADOR

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

4A CATALANA
Nº

18
18 
14 
13 
13 
12 
12
12 
12
11
10

9 
9 
9
8

GOLS

EQUIP

Móra Nova
arnes
ampolla
R Bítem
la Sénia
aldeana
Ebre Escola
Masdenverge
Rapitenca
amposta
Tortosa
Catalònia
Ginestar
Camarles
Roquetenc
Xerta
amposta B
Catalònia B
Vilalba
Deltebre
alcanar
Ulldecona
Perelló

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
11
11
10
10

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

P EQUIP

ascó B
alcanar B
Xerta
ametlla B
Bot
Batea B
Godall
Ebre Escola
Catalònia
Benissanet
Flix
amposta B
amposta
Deltebre
ametlla
la Sénia
Corbera
Catalònia B
Tortosa
Perelló
Rapitenca
Rem Bítem
aldeana

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

7.75
8.5

8.75
9

9.25
9.25

9.5
10.5
10.5

11.25
11.75

12
12.25
12.25
12.25
12.25

12.5
12.5

12.75
13
13

13.25
13.5

P

REGULARITAT MILLOR EQUIP

Jugadors també destacats: Agus (Batea), Sergi Grau (la Cava),
Manel Sol (Alcanar), Fran (Ulldecona), Ferreres (Catalònia),
Musta (Vilalba), Maña (Corbera) i Manel (S. Jaume)

JUGADOR

Isaac Casanova
Pau Valmaña 
Ivan Gonzalez
David Medina
Jonatan  Tomàs
Joaquin Cardona
Jonatan llorach
aleix llobet

40
36
31 
29
23
20
16
15
15
13

8

1
2
3
4
5
6
7
8

CF AMPOSTA
Nº P.

6
2
8

1
5

4

4
3

G.

JUGADOR

Marc alegre
Ivan arasa
Àlex Estorach
Maikel Fernández
Jordi Valls
Fran Julve 
Ramon Castells
Jonatan Ruiz
Òscar Camarero
Martí Farreny
Gerard Reyes

41
33
27
27
23
20
16
15
14
12
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CD ROQUETENC
Nº P.

6
2

4

1
1
3
5
2

G. JUGADOR

abdul
John
Sisco 
Mustapha
Ros
Ruben Barceló
Yassine
Xavi Suarez 
Jaafr Igalf
Japan
Joan aubanell 

43
37
32
28
21
18
16
14
12
11
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF VILALBA
Nº P.

3
4

11

1
1

4

G.JUGADOR

J. Ramon Mars
abraham 
Sergi Casanova  
Manel Tomàs
andreu Cervera
agustí
Àlex Casanova 
Marc Garriga 
Roger Pardo 
Carlos Curto
Joan Collazo 

64
45
41
25
18
17
10
10
10

9
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

UE S JAUME
Nº P.

7
2
2
5

3

4
1

G. JUGADOR

Marc Baiges
Jordi Roda
admed 
Toni Calafat
Ivan arasa 
Joaquin Martí
Sergi Otero
Nico 
Xavier arasa
Sebas 
Kazu 

54
40
33
20
17
16
14
12
10
10

9

CF S. BÀRBARA
P.

9
3

3

2
5

1

G.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Nº

Xixo
Vicent Brull
Eric Barberà
alberto Cuenca 
Àlex Pedrosa
Brigi Garcia
Narcís Franch
David Flox
Marc Pardo
Eric Brull 
Marc andreu

53
42 
36
27
24
16
15
12
10
9
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CE PERELLÓ
Nº P. G.

JUGADOR

JUGADOR

albert Virgili
Manolo Puig 
Cristian Ventura 
Raul Garcia
Dani Bel
Ivan Cristino 
Mochi
Ike  Romera
Xavi anell 
Eudald Brull
albert arnau

41 
37
28
23
22
22
18
13
13
12
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CD TORTOSA
Nº P.

16
3
3

1
5

2

4

4
1
1
5
7
2

Soufiane
Àlex Escarihuela 
Gerard Moreno
Juan Madero
Raul arroyo
lluís Espinach 
Hicham Hasoum
lluís Castelló
Victor Gonzalez
Cristian  
Edu Maestre

40
39
29
24
23
21
13
13
13
12
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF PINELL
Nº P. G.JUGADOR

3

10
5
1

4

4

G.

JUGADOR

Sergi Bel 
abdul 
Jota 
Pau Galiana 
Claudiu Iaunau
Emili Descarrega
Moha 
albert Monforte
Edgar Bartolomé
Dani Porcar 
Victor Bartolomé

43
41
30
24
16
16
14
10
10

9
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

UE R BÍTEM
Nº P.

1

9

9
1
2
3
2

G.JUGADOR

Sergi José Moya
Pachu
Xavi Marqués
Oriol Vallespí
Josué andreu
Sam Garcia
albert Vilarroya
Àlex Borrull 
Raul Istoc
Pau Ripoll
Gabi Fernández

35
34
32
30
19
19
14
14
14
13

9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

UE RAPITENCA
Nº P.

8
2

1

1
3

G.

MAIKEL (Tortosa)

ZARAGOZA (La Sénia)

RAUL SAUMELL (Arnes)

GERARD (Camarles)

JOSEP DOMÈNECH (Gandesa)

PAU VALMANYA (Amposta)

PACHU (Rapitenca) 

PEDROSA (Perelló) 

EMILI (R-Bítem)

ROBERT (Aldeana)

RAMIREZ  (Ampolla)

*Vilalba, Ametlla, Godall, Alcanar, Perelló i ara Pinell i Flix han canviat d'entrenador i si no
hi ha un vuitè equip és perquè el president d'un club ha defensat el seu míster quan s’ha-
via plantejat el relleu.
* El porter Selu, rodamon del futbol: Tortosa, Amposta, La Cava i Rapitenca on ha cau-
sat baixa. A mi m’agradaria que aquest noi estés 3 temporades seguides en un equip i
pugués adaptar-s’hi, tenint confiança.
*Mala sort a Flix: Joan Porta té el creuat trencat i és baixa pel que resta temporada i
Mohedano té mal al genoll i deixarà de competir.
*Els de Vilalba i Santa Bàrbara no estan contents amb els àrbitres després de la darrera
jornada.
*Mentre el primer equip de l’Alcanar es reforça amb estrelles: Vates, Chimeno i Adria, el
juvenil es retira de la competició per falta d'efectius i altres problemes interns. I ull a la
dada: el club només es queda amb un cadet i un aleví, de segona divisió, a més de 4
equips de futbol-7, i no té infantil.
*A un dels golejadors de l’Arnes, natural de Beseit, Raül Saumell, li vaig dir que marcaria
tres gols al camp del Catalònia i que com a premi li donarien un pernil de regal. Quan por-
tava 2 gols el van canviar. ¿Era per no pagar el pernil o per què estava cansat? Mai ho
sabrem...
*Al derbi Amposta-Tortosa, el club va decidir que tots passessin per taquilla, fins i tot els
que tenien passi federatiu. Ara ve el bo: el president de l'Amposta i el seu entrenador van
anar a veure l’Ulldecona contra l'Hospitalet i van treure el seu carnet federatiu. I els van
dir que havien de passar per taquilla. Com no els va agradar la decisió, no van veure el
partit. Al carnet ho posa molt clar: "lliure circulació en els partits de la federació". Algun
entrenador que en alguna ocasió li han prohibit entrar amb el passi, ho té molt clar: "jo
sempre entro i sinó, que enviïn als Mossos". Hi ha més clubs que en ocasions molt pun-
tuals també han decidit que no valen els passis federatius i el tema porta controvèrsia.
*L'últim fitxatge de l’Ulldecona, Oriol Lavella, que va marcar 39 gols a la 3a catalana de
Lleida i en aquesta en portava 25, havia arribat a un preacord amb el Flix aquesta tem-
porada però els va deixar plantats, segons diuen des del club riberenc.



Joan Esteban ‘Xixo’
és un dels centrecam-
pistes destacats de la
Tercera catalana. Ell
és de Sant Jaume. Ara
juga al Perelló on ha
trobat carinyo i on es
sent molt valorat.
S’ha consolidat a l’e-
quip perellonenc però
no descarta algun dia
tornar on va
començar: a la UE
Sant Jaume.

Pregunta: Tens cap
malnom?.
Resposta: Si, me cri-
den Xixo. Me’l van
treure en un viatge
amb la selecció de
l’Ebre que vam fer a
Itàlia, érem alevins o
infantils. 
P: El teu lema?.
R: No facis el que no
t’agradaria que et fes-
sin. 
P: Qui t’ha donat més
suport al futbol i a qui
has de fer més agrai-
ments?.
R: Bé, molta gent,
però els que més, el
meu iaio i el meu pare
que intenta no per-
dre’s cap partit. I la
meua mare que és la
que pateix.
P: Has plorat en un
partit de futbol?.
R: Si, a Itàlia en el tor-
neig on em van treure
el mal nom, vam per-
dre la final als últims
minuts.
P: Què és el més
humà que has viscut
en un terreny de joc?
R: L’ajuda quan hi ha
una lesió. Al cadet de
l’Amposta, Josep
“Caranyaco”, va tenir
una topada amb el
porter en la mala sort
que ell va quedar
inconscient i s’estava
tragant la llengua.
Recordo de la reacció
de tots i gràcies al fisio
nostre, Santi, no se la
va tragar… recordo la
mirada d’ell al desper-
tar, al cap dels minuts,
i el porter contrari
plorant. Van haver

moltes emocionts for-
tes i moments de
desesperació, final-
ment va acabar tot
bé. 
P: Compta’m una
anècdota de la teua
experiència esporti-
va?.
R: Dels sopars de fut-
bol, te’n podría contar
moltes, però el que
passa als sopars, als
sopars queda...jajaja.
P: Els tres plaers de la
vida?.
R: Família, amics i ser
feliç amb el que fas.
P: Què t’hagués agra-
dat ser?.
R: El que sóc, ni més
ni menys.
P: Una illa tu sol amb
50 noies. Què faries?.
R: Pujar-me a l’arbre
més alt.
P: Com vas començar
a jugar i per què?.
R: Vaig començar als
5 anys perquè el meu
iaio me va apuntar al
Sant Jaume, el meu
poble. Jo sempre por-
tava una pilota a
sobre i sempre anava
vestit del Barça, era
lògic que m’agradava
el futbol i per això em
va apuntar.
P: Resumeix la teua
trajectòria?.
R: UE Sant Jaume ale-
vins, Amposta (ale-
vins fins primer
equip), Aldeana, Jesús
i Maria, la Cava i
Perelló on porto tres
campanyes.
P: Per què te’n vas
anar de la Cava?.
R: Per tenir un punt
de vista diferent al de
l’entrenador, això pot
passar al futbol, no
guardo cap rancúnia.
Mentre vaig estar a la
Cava, em vaig sentir
com a casa i ho recor-
do.  
P: Com és l’afició del
Perelló?.
R:Molt implicada i no
és crítica, si veu que
t’esforces.
Sempre anima els
jugadors i dóna

suport quan acabes
un partit, guanyes o
perguis. Es una afició
que ho viu molt i
empeny a l’equip. La
veritat és que estic
molt agust al Perelló,
pel carinyo amb que
em van rebre i el que
em continuen donant.
P: Els teus millors
entrenadors?.
R: De tots m’emporto
alguna part positiva,
crec que el que més
m’ha ensenyat ha
estat Guillermo
Camarero, tot i haver
alguns mals entesos al
final. La manera com
veu el futbol és molt
similar a la que ho
veig jo i ha estat el
que més ganes m’ha
donat per entrenar i
jugar a futbol. 
P: Què és el que no
t’agrada dels entrena-
dors?.
R: No m’han agradat
mai les desigualtats
entre jugadors (enca-
ra que les hi hagin),
tampoc m’han agra-
dat els tractes als
jugadors que pugen
del filial o del juve-
nil…encara que això
comença a canviar.
P: T’agrada entrenar?.
R: Si, si hi ha itensitat.

Si no n’hi ha i vas a
passar el rato, no.
P: El millor consell que
mai t’ha donat un
entrenador?.
R: Jugar a futbol és
divertir-se, no una
obligació.
P: Quin és el millor
jugador de les Terres
de l’Ebre amb el que
has jugat?.
R: He jugat amb molts
grans jugadors i no
crec que n’hi hagi
algun per damunt de
tots, però si m’he de
quedar en un, i ell ho
sap, me queadria amb
Mario de la Cava. És
un mur i a mi m’agra-
da que, a més de ser
bon jugador, sigue
millor persona.
P: Un company
curiós?.
R: Ximo Martí era el
que portava tot el
‘cotarro’ al Jesús i
Maria…jajajaja. Vaig
xalar molt en aquell
equip.
P: Un company pre-
sumit?.
R: N’he tingut molts.
Però molts.
P: El més ‘caxondo’
d’un vestidor?.
R: Marc Perelló, és un
crac.
P:Què significa el fut-

bol?.
R: Diversió, amistat i
compromís.
P: El teu jugador favo-
rit?.
R: Messi, no ne veu-
rem mai més cap aixi
com ell.
P: A quin jugador t’hi
assembles?.
R: Salvant les distàn-
cies, crec que em
podria semblar a Sergi
Roberto, perquè
podem jugar en diver-
ses posicions.
P: Què és el que més
t’ha aportat el fut-
bol?.
R: Moltes amistats i
molt bones.
P:Quina regla del fut-
bol canviaries?.
R: Que no es pugués
rematar de cap...sóc
molt dolent...jajaja
P: Per què el futbol a
les Terres de l’Ebre es
viu tant?.
R: Perquè ens conei-
xem tots, i entre
pobles sempre hi ha
rivalitat.
P: Es egoista el juga-
dor, tu ho ets?.
R: Els davanters han
de ser molts cops
egoistes perquè viuen
del gol, en canvi els
jugadors del mig del
camp no ho som tant

perquè la nostra fun-
ció, a més de defen-
sar, és propiciar la
jugada per a fer el gol.
P: Quan perds 2-0,
jugues millor?.
R: Bé, jugues en més
tensió perquè vols
guanyar, però jugar
millor depèn. No sem-
pre ha de ser així.
P: Si us insulten en un
partit, t’animes més?.
R: A mi no m’ha
molestat mai, la veri-
tat és que quan estic
jugant no me’n dono
compte del que passa
fora.
P: Quin és el teu estat
d’ànim quan perds?.
R: Depén de la mane-
ra que hem jugat.
Han hagut partits que
hem guanyat i no te’n
vas content a casa. Hi
ha  partits que hem
perdut fent un bon
treball i te’n vas con-
tent, no del tot
però… 
P: I com et relaxes?.
R: La dutxa de des-
prés del partit et trau
molta tensió.
P: El partit més dur,
que mai oblidaràs?.
R: Al camp del
Gandesa, en pretem-
porada amb el primer
equip de l’Amposta,
vaig escalfar 89
minuts i només vaig
jugar-ne un.
P: I el més calent?.
R: De juvenils per
Barcelona ne vaig
tenir molts. Però per
aquí els derbis de la
Cava i Jesús i Maria
més que calents eren
especials.
P: Quin ritual seguei-
xes abans de jugar?.
R: No n’he tingut mai
cap de ritual, però a la
mitja part sempre
m’agrada sortir el pri-
mer del vestuari i
entrar el primer al
camp.
P: Si un nen se t’acos-
ta i et demana un
consell, què li diries?.
R: Compromís, res-
ponsabilitat i passart’-

ho bé fent el que fas.
P: Es bo que us
‘peguin canya’ per ser
millors?.
R: Depèn del jugador,
n’hi ha que s’esforcen
molt ràpid. En canvi
n’hi ha que si no els
pegues un bon crit no
se desperten.
P: Hi ha secrets per
tirar penals?.
R: Sí, però no te’ls
dire. El millor és que el
porter no et conegui.
P: Alguna anécdota
amb algun àrbitre?.
R: Al camp del Salou
l’àrbitre em va dir a la
revisió que m’expul-
saria, i aixo que ens
coneixiem i érem
amics. I ‘lo bandido’
me va expulsar a la
mínima que va poder,
s’ho podría haver evi-
tat jajaja....quins
amics que tinc...
P: Entens els àrbitres?.
R: Moltes vegades si,
però crec que hi ha
molt d’abús d’autori-
tat…i molta poca
comprensió per part
d’ells en moments
que les pulsacions són
elevades, però també
crec que els jugadors
haurien de compen-
dre que són persones i
també s’equivoquen.
P: Tornaràs algun dia
al Sant Jaume?
R: Sempre ha estat la
meva il.lusió: tornar al
Sant Jaume, i jugar
per al meu poble amb
els amics, espero que
algun dia pugue tor-
nar i ajudar al màxim
a l’equip.

PROPER: 

àLEX FORéS
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By: Joaquin Celma

XX

AVUI:  JOAN ESTEBAN ‘XIXO’, JUGADOR DEL PERELLÓ

77 El Sergi Roberto de l’Ebre
QUALITAT, FORÇA  I POLIVALÈNCIA 

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:

• 250 grams de llenties seques o 2 pots grans de cuites
• carbassa tallada a cubs
• 2 cebes mitjanes
• oli d'oliva
• sal
• un polsim de curri (opcional)
• 1 fulla de llorer

PREPARACIÓ:

Tallar i saltejar les cebes a foc mitja. Afegir les llenties, la
carbassa i una fulla de llorer, sal i cobrir amb aigua freda.
Portar a ebullició i coure a foc mitja, fins que les llenties si-
guin cuites ( uns 20 minuts aprox.). 
Si ho fem amb llentia ja cuita: fer el sofregit amb la ceba,
la carbassa i la fulla de llorer, afegir una mica de caldo, dei-
xar coure fins que la carbassa sigui tendra i afegir les llen-
ties.

Llenties amb carabassa

LES LLENTIES

Pa, cervesa, cebes i llenties eren, segons unes troba-
lles de l'any 2000 abans de Crist, lo que havien de
menjar els obrers que treballaven en les piràmides
d'Egipte.
Per tant, podem dir que les llenties són uns dels ali-
ments més antics dels quals es té notícia. Els arqueò-
legs han trobat llenties que daten de fa gairebé 11.000
anys a Orient Mitjà –Turquia i Síria– encara que es creu que el seu cultiu no va començar fins fa entre set i
nou mil anys a la zona d'Israel. les llenties eren conegudes com "el caviar dels pobres" pel seu baix cost i alt
contingut proteic. Sorprenentment, malgrat la seva gran aportació calòrica (304 kcal per 100 grams), es reco-
manen a les dietes d'aprimament pel poder saciant de la seva fibra, el seu baix contingut en lípids i perquè
ajuda a eliminar líquids (pel seu contingut en potassi) i afavoreix el trànsit intestinal. D'igual manera s'aconse-
llen per reduir el colesterol. Els seus aminoàcids regulen el correcte funcionament de l'organisme, ajudant a
renovar les nostres cèl·lules així com a cuidar del nostre pèl, pell i ungles. 

Un plat complert, nutritiu, econòmic i fàcil de fer!
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

PASSATEMPS

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Estàs  en un període molt seductor  , creatiu  i
lúdic  , però  no pretenguis  que arribi  la perso-
na  dels teus somnis  en pocs dies . Si no et cui-
des  tu és  impossible que milloris.

Una  nova persona  apareixerà  e la teva vida  i
et sentiràs  fortament  atret  per ella  No et des-
controlis  , tu ets més important  que qualsevol
assumpte de treball.

Taure
20/4 al 19/5

Els teus nous  plantejaments  en l'amor  et poden
servir  per agafar  impuls  i consolidar  la teva
imatge  respecte  a la teva  parella . Aprofita  el
teu  dia  de descans  per airejar-te  i relaxar-te.

No  et  resultarà  fàcil  negociar   amb la  teva
parella.  Potser  et  posaràs una mica nerviós.
Respecte  a la salut , avui  disposaràs  de molta
energia  física.

Bessons
20/5 al 21/6

No vols tenir desavinences amb ningú. Et
ve de gust  passar el dia tranquil  .Respecte
a la salut, has de millorar  el nivell  de qua-
litat  en el teu menjar.

Pots  rectificar  moltes  coses  de la teva  vida
amorosa , però  no totes  són  tant importants
com tu creus . No estàs  per orgues i qualsevol
excés  que facis costarà car.

Cranc
22/6 al 21/7

Et sentiràs  millor si saps diferenciar  l'amor  de
l'amistat . Empra  la teva  energia  a lluitar  per
objectius  que et  valguin  la pena  o acabaràs
deprimit .

És un bon dia  per viure  una aventura  o per
donar-li  a la relació  que tinguis  na bona  empen-
ta. Avui  tindràs  una jornada  carregada  de com-
promisos .

Lleó
22/7 al 22/8

Busca  l'estabilitat  en la teva vida sentimental . Si
permets  que els teus comentaris no siguin
encerts  acabaràs  patint-los  en la teva  pròpia
carn. Dosifica't  per no esgotar-te  en excés.

Aquari
20/1 al 18/2

Venus  transitant  per la teva casa  set  indica
un període  intens  però  dolç  en les teves rela-
cions de parella. Respecte  a la salut , evita  les
situacions  que et produeixen  intranquil·litat.

Verge
23/8 al 21/9

El trànsit  de Venus  per la teva  vuit reflec-
teix  que en aquest moment  el relacionat
amb  la teva sexualitat  augmenta  de tem-
peratura.

Peixos
19/2 al 20/3

Les relacions  que estiguin  en punt  mort , i que fan
l'efecte  que són  un llast , seran objecte  de canvi .
La millor  manera  de regularitzar  el teu excés  d'e-
nergia  és fent esport.

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

OFERTA  
CATALANA

PLANTA DE LUJO

MASAJES 
RELAJANTES 
COMPLETO 20€
DISCRETO 

INDEPENDIENTE

Tlf. 664 149 258 

HABITACIÓN  
POR  HORAS
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

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 asses-
sorament i comercialització de fertilit-
zants i fitosanitaris. Persona dinam̀ica
i perfil comercial. Imprescindible car-
net qualificat de manipulador/aplica-

dor de productes 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

MÉDICO PSICOTERAPEUTA
SALUD MENTAL

SINCRONIZACIÓN DE HEMISFERIOS CEREBRALES (SHEC)
BIOREPROGRAMACIÓN

TEL. 617 385 196
TORTOSA

SE PRECISA

MAITRE-JEFE DE SALA, MAITRE-JEFE DE SALA, 
SOMMELIER.SOMMELIER.

IMPRESCINDIBLE IDIOMAS.

interesados
llamar: 

692 211 773

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT

877 180 170
comercial@mesebre.cat

Vols 
anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT
877  180 170
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis
més!
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PROGRAMA EMÈS DIMECRES, A CUATRO

El passat mes de juny, Jesús Calleja, presentador del programa
«Volando Voy» de Quatro va rodar un capítol al Delta de l'Ebre.
Calleja, acompanyat del seu helicòpter Robinson 44, va sobrevolar
la desembocadura, fent palesa de la regressió del Delta per manca
de sediments. Aquest dimecres es va emetre aquest capítol, que
forma part de la segona temporada del programa, i on es pretén
solucionar mitjançant noves tecnologies, zones que estan passant
dificultats, com és el cas del Delta de l'Ebre. L'experiment va con-
sistir en injectar als canals camionades de sediments acumulats en
diferents pantans, per sedimentar els camps d'arrossos. Un experi-
ment que necessitaria un milió de sediments anuals per a ser efec-
tiu però que, a hores d'ara, podria ser una opció per frenar la
regressió. Una altra de les idees proposades per tal d'evitar que les
aus es mengen la sembra de l'arròs i, a la vegada, preservar-les, va
ser un dron amagat dintre d'un fals aligot (veure foto portada).
Un programa emotiu, divertit amb unes espectaculars i insòlites vis-
tes àrees del Delta de l'Ebre. Va generar moltes emocions, pel sen-
timent amb el que va estar enregistrat i editat. El port de l’Ampolla
fou l’escenari del ‘teatre’ que organitza el programa per poder
veure el reportatge i poder comentar-lo, amb els protagonistes que
van prendre-hi part.
Una gran història del Delta enlairada i promocionada pel carismàtic
Jesús Calleja i el seu ‘Volando Voy’ i amb un missatge directe de rei-
vindicació ebrenca.                                       Fotos: MEDIASET ESPAÑA

'Volando Voy' al Delta de l'Ebre
L’aventurer Jesús Calleja va generar emocions amb el seu programa enregistrat al Delta

Un dels moments de la gravació del programa, amb Jesús Calleja i els actius ebrencs 
que van intervenir-hi, amb l’helicòpter  Robinson 44 que dóna vida a ‘Volando Voy’.

El carismàtic presentador parlant amb Marcela Otamendi, al Port de l’Ampolla.Calleja, amb Polet (pare i fill), després de perxar.


