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Terres de l’Ebre. La pressió del moviment
veïnal AP7 Gratuita Ja! arriba a Madrid on
segueix buscant respostes.
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Terra Alta. Creació a la comarca de la
Ruta del Vi per a potenciar l’oferta
enoturística.                                    
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Terres de l’Ebre. Més de 200 alcaldes i
regidors ebrencs, inscrits a l’Assemblea
d’Electes de Catalunya.
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L’Ajuntament de Tortosa formalitza la candidatura als CSIT World Sport Games 2019

Tortosa tindrà un nou Palau de Justícia el 2019. El conseller de Justícia, Carles Mundó, ha
subratllat que «el nou equipament ja no és una promesa, sinó un fet irreversible». En aquest
sentit, el conseller ha anunciat que les obres ja s’han licitat. L’edifici suposa una inversió de
6 milions d’euros. A la imatge, el conseller amb el delegat de Govern, Xavier Pallarés, i
Ferran Bel, alcalde de Tortosa. P3

El nou Palau de Justícia serà una realitat al 2019

El CSIT World Sport Games 2019 són uns jocs esportius que se celebren cada dos anys i que poden atreure fins a 10.000 espor-
tistes d'arreu del món. Es tracta d'un esdeveniment on hi ha competició esportiva però sobretot es basa en la convivència entre
cultures i l'intercanvi d'experiències. Malgrat que la seu oficial seria Tortosa, les quatre comarques de l'Ebre tindrien un paper
destacat acollint la pràctica de les disciplines esportives que els són pròpies. P3
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La pressió del moviment veïnal 
AP7 Gratuïta Ja! arriba a Madrid

ACTUALITAT

El moviment veïnal obté les primeres respostes per part del govern central.
Després de veure que “no se'ns facilita la informació sol·licitada, ens veiem obli-
gats a fer les denúncies pertinents on correspongui per poder obtenir accés tant
als contractes com a les prórrogues de la concessió per obtenir la informació que
corroborarà les possibles infraccions que al nostre entendre s'han produït des de
l'any 1998”.
Després de moltes peticions “a tots els partits polítics amb representació tant al
Parlament com al Congres o al Senat, al final hem obtingut resposta, per
Compromís del País Valencià, a la nostra petició per saber quan val rescatar l'au-
topista AP7”. A la pregunta: “¿Ha calculado el Gobierno el coste económico
que tendría rescatar ya para la gestión pública la explotación de la autopista
AP7?”, la resposta ha estat:  “el Ministerio de Fomento no tiene previsto resca-
tar dicha concesión, puede estimarse el coste del rescate evaluando el lucro
cesante que correspondería a la estimación de los importes de los peajes, a los
que la sociedad concesionaria tiene derecho, que dejaría de percibir hasta el
final del periodo concesional, incluyendo, además, los gastos de conservación
futuros de la autopista”. Es a dir, que “li han donat totes les voltes que han vol-
gut per no donar una xifra i que se sàpiga el valor real del rescat, amb el que
ens fa pensar que es molt inferior al que ens han fet creure, ja que els càlculs
són per als tres anys restants de concessió”.  A la pregunta: “¿Qué cantidad ha
abonado año por año la empresa concesionaria a la administración general del
Estado por ser beneficiada de esta concesión?. La resposta encara és molt més
sorprenent i indignant: Dicha sociedad concesionaria no abona ningún importe
a la Administración General del Estado por la gestión de la concesión”. A la pre-
gunta: “¿ve factible el Gobierno la gestión privada de las autopistas y en con-
creto de la Ap7? Afirmen que el Gobierno, a través del Ministerio de Fomento,
no contempla actualmente prorrogar los plazos concesionales de las autopistas
que están próximas a su finalización, que es el nostre cas, ja que acaba la con-
cessió al 2019. Però tampoc queda clar si s'utilitzara alguna fòrmula a l'estil de
l'EuroVinyeta (impost anual per l'ús), cosa que ens confirmaria els rumors que
ens van arribar i les sospites després de la visita que vam fer al Palau de la
Generalitat en les paraules del mateix President, el molt honorable Carles
Puigdemont, que aquesta via tota la vida seria de pagament. A la pregunta:
“Des del inicio de la concesión de explotación privada de la autopista
AP7,incluyendo sus reiteradas prórrogas: ¿Se ha calculado el beneficio que ha
podido obtener esta empresa año por año?”. La resposta és que tot i que la llei
els obliga a presentar l'estat de comptes no aporten dades dels imports dema-
nats. Per tant, ocultisme total de la situació dels beneficis obtinguts. Tot i que el
moviment transversal per una AP7 gratuïta es va crear a Terres de l'Ebre, “s'ha
escampat i on està agafant molta força és al País Valencià on, més de 140 muni-
cipis han presentat mocions en la mateixa línia que el moviment, també s'ha
rebut suport i implicació per part d'entitats, diferents plataformes en pro de lle-
var els peatges a nivell nacional, la Confederació de Veïns, Associacions i partits
polítics”. D’altra banda, degut a poder recuperar l'horari poc a poc, “els talls tor-
nen als dijous tal i com es venien fent anteriorment, no descartant que un dis-
sabte al mes es tornen a repetir a la N340 al seu pas per Amposta, per demos-
trar que el moviment continua reclamant la dignitat de les vies, la reducció de les
morts, la seguretat vial, així com reiterar el No a les Rotondes i el No a la doble
linia continua amb la limitació de la velocitat a 80km/h”.

Seguirem obrint camí

OPINIÓ

El procés català prossegueix amb el seu ritme constant i dinà-
mic, i persevera fent passos endavant en la cerca de l’objec-
tiu que va establir la ciutadania en les darreres eleccions al
Parlament de Catalunya. És en aquest marc on podem situar
totes les accions que s’estan duent a terme des de la
Generalitat de Catalunya, així com també des d’aquelles
administracions i partits polítics afins a la causa catalana.
També és en aquest marc on podem descriure el judici que el
president Mas i les exconselleres Ortega i Rigau hauran de
fer front el vinent dilluns 6 de febrer. Un judici amb una pro-
funda carrega ideològica i que confirma, una vegada més,
que el 9 de novembre de 2014 vam viure una jornada histò-
rica i exitosa, que va capgirar i blindar l’endavant. En tot cas,
una jornada solejada de novembre que tenia un denomina-
dor comú: l’expressió d’il·lusió de la gent que va participar i
la capacitat d’organització i de treball de tots els voluntaris i
voluntàries que van fer possible aquesta diada. Una onada
de força democràtica, més de 2.500.000 milions de partici-
pants, que va inundar els instituts i que va expressar lliure-
ment a les urnes quin hauria de ser el futur de Catalunya. Vet
aquí que ara, dos anys després, l’estat espanyol cerca res-
ponsables d’aquest èxit i assenyala amb el dit acusador al
president Mas i a les exconselleres Ortega i Rigau.
Conjuntament, prendran part d’un judici que té, per damunt
de tot, dos objectius clars. El primer, criminalitzar aquells qui
creuen amb la democràcia i aquells qui posen les urnes per a
què la ciutadania pugui decidir el seu futur. I, el segon, per-
seguir activament a tots aquells representants polítics que
defensin l’aspiració dels catalans i catalanes. Amb tot això,
l’estat espanyol mostra, una vegada més, que seguirà fent ús
de totes les eines possibles per desdibuixar el desig de gran
part de la ciutadania que conforma el nostre país. Davant
d’aquest fet, els ciutadans i ciutadanes que anhelem la lliber-
tat hem d’estar, més que mai, al costat d’aquells que, al seu
moment i sota la seva responsabilitat, van escoltar a les per-
sones i van fer una aposta clara, decidia i valenta, posant els
interessos del país per davant del partit i de les possibles
afectacions personals. Per aquest motiu, el dilluns hem de fer
pinya, acompanyar els encausats i mostra’ls-hi el nostre
màxim escalf i suport.  Paral·lelament, aquest suport també
s’ha de traslladar a l’actual govern de la Generalitat de
Catalunya encapçalat pel president Puigdemont. Només
amb alçada de mires, amb tempos estratègics i determinació
podrem impulsar i iniciar la última fase del procés a partir del
previsible acord de pressupostos per aquest any 2017. Així
doncs, estem davant de moments transcendents que es per-
petuaran als llibres d’història. I, en aquests llibres, el nom del
Partit Demòcrata s’erigirà com a garant del procés i com a
actiu imprescindible per assolir els objectius marcats, no
només a través de les paraules, sinó que també a partir de
les accions. El 9 de novembre, quan el president Mas va
posar les urnes amb el clamor de la ciutadania de fons, ho
demostra.  I també ho mostra el present, dia rere dia,
encapçalant institucionalment el procés a la Generalitat de
Catalunya i liderant totes aquelles accions i actuacions que,
a hores d’ara, ens estan dirigint al camí de la llibertat. I és
que nosaltres, com a PDeCAT, ho tenim clar: seguirem obrint
camí!

Lluís Soler i Panisello
Alcalde de Deltebre i membre de la Direcció Executiva

Nacional del Partit Demòcrata 

Editorial
LA TRACTORADA: Dignificar el professional agrari

No hi ha societats futures sense agricultors i això ens ha demostrat la tractorada de la marxa pagesa dels passats 26, 27 i 28 de gener. Està clar que
la dignitat de la pagesia és també la dignitat del país. A Catalunya, només un 1,58% de la població activa es dedica a l'agricultura. D'aquests, un
15% són dones i un 5% joves. I si la renda agrària ha patit un 39%, com ha passat l'últim 5 anys, sembla que cada vegada serà menys. És obvi que
sense els agricultors difícilment es pot garantir el subministrament d'aliments a la població i a més assegura altres elements fonamentals, com la con-
servació dels recursos naturals, el manteniment del paisatge i molts elements culturals. 
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El nou Palau de Justícia de Tortosa
entrarà en funcionament el 2019

Les obres ja s’han licitat. L’edifici suposa una inversió de 6 ME

L'Ajuntament de Tortosa ha formalitzat la presentació de la candidatura a ser seu del CSIT
World Sport Games 2019, uns jocs esportius que se celebren cada dos anys i que poden atreu-
re fins a 10.000 esportistes d'arreu del món. Es tracta d'un esdeveniment on hi ha competició
esportiva però sobretot es basa en la convivència entre cultures i l'intercanvi d'experiències
entre els participants. No hi ha límit d'edats i les disciplines esportives que es practiquen són les
habituals a la ciutat i territori amfitrions. El CSIT (International Workers and Amateurs in Sport
Confederation) és una organització internacional d'esports fundada l'any 1913 a Bèlgica que s'inspira en els moviments obrers internacionals de començaments de segle XX.
La candidatura de Tortosa compta amb el suport de la Secretaria General de l'Esport, la Diputació de Tarragona i la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC). Malgrat
que la seu oficial és Tortosa, les quatre comarques de l'Ebre tindran un paper destacat acollint la pràctica de les disciplines esportives que els són pròpies. A la imatge, roda
de premsa de la presentació de la candidatura. 

L'Ajuntament de Tortosa formalitza la
candidatura als CSIT World Sport Games 2019

Tortosa tindrà un nou
Palau de Justícia el 2019.
El conseller de Justícia,
Carles Mundó, ha subrat-
llat que «el nou equipa-
ment ja no és una prome-
sa, sinó un fet irreversi-
ble». En aquest sentit, el
conseller ha anunciat que
les obres ja s’han licitat.
L’edifici suposa una inver-
sió de 6 milions d’euros i
«respon a una reivindica-
ció històrica» dels profes-
sionals de la justícia del
Baix Ebre, ha afegit.
Segons el calendari pre-
vist, la construcció del
Palau començarà durant el
segon semestre d’en-
guany. El conseller Mundó
ho ha anunciat aquest
dimecres en el marc d’una
visita que ha fet als jutjats
de Tortosa acompanyat
del delegat del Govern,
Francesc X. Pallarès; la
secretària de Relacions

amb l’Administració de
Justícia, Patrícia Gomà, i la
directora del Serveis
Territorials del
Departament de Justícia a
l’Ebre, Montserrat Ingla. El
Govern construirà el Palau
de Justícia de Tortosa en

un solar de 850 metres
quadrats propietat de la
Generalitat  situat al carrer
de la Mercè amb la plaça
dels Estudis, just davant de
l’antic edifici dels jutjats.
Quan les obres hagin aca-
bat, tots els jutjats de la

ciutat estaran concentrats
en els dos edificis i així
quedaran resolts els
actuals problemes de falta
d’espai i de dispersió.
L’entrevista al conseller es
pot seguir als webs de
Canal TE i de Més Ebre.

Aquests jocs esportius populars s'inspiren en les olimpiades obreres dels anys 20 i
combinen competició i oci amb promoció de la ciutat i territori amfitrions, 

amb la participació d’uns 10.000 esportistes

El conseller de Justícia, Carles Mundó, en la roda de premsa de dimecres.

Més de 200 alcaldes i regidors
ebrencs, inscrits a l'Assemblea
d'Electes de Catalunya

Presentació de l’AECAT a l’Ebre, a Miravet

L'Assemblea d'Electes de Catalunya (AECAT) ja compta
amb 2.729 inscrits, el 29,10% de tots els càrrecs electes
del país. La xifra s'ha actualitzat en la presentació de
l'AECAT a les Terres de l'Ebre, aquest dimarts, des del
Castell de Miravet, un espai escollit pel seu simbolisme i
per ser bressol de l'actual Estatut d'Autonomia de
Catalunya. Segons l'Associació de Municipis per la
Independència (AMI) ha estat la primera vegada que hi
ha participat un alcalde del PSC, el batlle socialista de
Camarles, Ramon Brull. 
De fet, la representativitat de partits ha estat molt alta. 
A les Terres de l'Ebre hi ha 200 càrrecs electes inscrits a
l'AECAT, més de la meitat de la comarca del Baix Ebre.
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EN UN MINUT

*TORTOSAANTIC: la Fira
de la Descarregada
d’Antiguitats serà els dies
10, 11 i 12 de febrer al
pavelló firal de Remolins.

*LA FISCALIA demana
dos anys de presó als tres
acusats per les agressions
durant els correbous de
Mas de Barberans, segons
l'escrit d'acusació que ha
facilitat AnimaNaturalis.
Estan acusats d'uns delic-
tes de coaccions i també
se'ls reclamen 18.000
euros de multes pel delicte
de danys.

* LA RÀPITA retirarà la
creu de formigó de la
Torreta en tractar-se d'un
monument franquista. Per
a prendre aquesta decisió,
l'equip de govern se sosté
en un informe del
Memorial Democràtic que
ha conclòs que la creu és
monument d'enaltiment
als caiguts del bàndol
nacional durant la Guerra
Civil.

*LA COOPERATIVA
AGRÍCOLA DE SANTA
BÀRBARA tancarà la sec-
ció de crèdit. Així ho va
aprovar l’assemblea gene-
ral de socis. El 98% dels
presents va donar suport
al pla de dissolució presen-
tat pel Consell Rector.

*AVUI DIVENDRES, a les
20.30 h, al Casal
Municipal d’Amposta, la
secció local d’Amposta
d’ERC organitza la xerra-
da: ‘La identificació dels
desapareguts: un repte
conjunt’. Intervindran:
Roger Herèdia (impulsor
del Banc d’ADN i familiars
desapareguts de la Guerra
Civil), Montserrat Ingla
(directora dels Serveis
Territorials de Justícia) i
Ismael Piñas (director dels
Serveis Territorials de
Salut).

* SIDONIE I LA PEGATI-
NA, caps de cartell del
Mítics Festival 2017.
Dirigit per l’empresari
Joaquim López, el festival
comptarà, com a protago-
nistes, amb Sidonie, el
grup espanyol de rock psi-
codèlic i alternatiu i La
Pegatina, la banda de
rumba catalana i ska.

*L'EUFÒNIC URBÀ porta
a l’Arts Santa Mònica de
Barcelona diversos treballs
creats a l’Ebre. 

Més notícies

Avui divendres a les vuit de la tarda es presenta al Centre Cívic de Ferreries la campanya ‘casa
nostra, casa vostra’ a favor de les persones refugiades. Es tracta d’una campanya d’àmbit
nacional que ara també té un grup local que la vol fer més visible a les Terres de l’Ebre.
L’objectiu és denunciar la situació en què viuen les persones refugiades i migrants, aconseguir
la sensibilització i mobilització de la ciutadania i pressionar les institucions catalanes perquè
impulsin polítiques d’acollida reals i efectives. A l’acte hi participaran Joan Enric Reverté, de
l’ONG Provocant la pau, Irene Fornós (coordinadora CNCV Ebre) i el cantautor Joan Rovira,
que hi col·labora amb la seua música. L’acte vol servir per mobilitzar la ciutadania i les entitats
del territori perquè se sumin a la campanya.
Diferents persones i entitats que hi donen suport ja han confirmat que demà dissabte porta-
ran a terme una recollida de signatures a favor de la campanya en una quinzena de poblacions
de les Terres de l’Ebre. El manifest també es pot signar a través del lloc web www.casanostra-
casavostra.cat.
El grup local de la campanya organitzarà busos des de les Terres de l’Ebre per assistir a la gran
manifestació que se celebrarà a Barcelona el dissabte 18 de febrer.

Les Terres de l’Ebre, terra d’acollida
Presentació de la campanya ‘casa nostra, casa vostra’, avui divendres

L'Ajuntament de
Tortosa ha iniciat
aquest dilluns els
treballs de reparació
de diversos carrers
de la ciutat, “en el
marc de l'aposta per
mantenir i millorar
la via pública, que
es tradueix anual-
ment amb diverses
campanyes d'inter-
venció en els carrers
que acusen un
major desgast i pre-
senten el paviment
en més mal estat”.
Els carrers objecte
de reparació inte-
gral aquesta setmana són Comerç, Pina i Amor, al barri de Ferreries, i Vergès Paulí,
Adrià d'Utrech i Bernat de Villamarí, al barri del Temple. En la mateixa actuació, es
faran intervencions de millora parcials als trams de rodadura dels carrers Arnes,
Migdia, Elcano i Rambla Ferran d'Aragó. Segons nota de l’Ajuntament, els treballs
s'han adjudicat a l'empresa Arasfalto SL per 114.380 euros. La superfície objecte
d'intervenció supera els 10.000 m2.
L'alcalde, Ferran Bel, el regidor de Serveis, Domingo Tomàs, i el regidor del barri de
Ferreries, Josep F. Monclús, han informat aquest dilluns a peu d'obra dels detalls d'a-
questa actuació. Bel ha recordat que “en els últims tres anys l'Ajuntament ha asfal-
tat més d'una quarantena de carrers amb una superfície d'actuació superior als
35.000 m2”. 

L'Ajuntament de Tortosa ha adjudicat a l'empresa
L'Onada SL el Servei d'Ajut a Domicili (SAD) per als pro-
pers dos anys, que comprèn activitats que es duen a
terme principalment en el domicili de les persones usuà-
ries i s'orienten a donar suport socioeducatiu a persones
i/o famílies amb dificultats (SAD Social) o manca d'auto-
nomia personal (SAD Dependència). L'adjudicació entra
en vigor a partir del dilluns 6 de febrer i és per un perío-
de de 2 anys. L'alcalde, Ferran Bel, i la representant de
l'empresa adjudicatària, Cinta Pascual, han signat el con-
tracte (a la imatge). L'alcalde ha destacat que L'Onada SL
és referent al territori en la prestació de serveis socials i ha
valorat aquesta adjudicació com un nou exemple de ser-
vei públic de qualitat a partir de la col·laboració público-
privada. Cinta Pascual ha explicat que més enllà del ser-
vei previst en el contracte, l'empresa adjudicatària ha
inclòs un seguit de millores, com per exemple el servei de
menjador social, centre de dia, àpat a domicili, serveis de
perruqueria, podologia i fisioteràpia, accions totes de
caràcter gratuït adreçades als usuaris del servei.

Tortosa inicia una nova fase
d'asfaltat de carrers

En diversos punts de la ciutat

Adjudicat el Servei 
d'Ajut a Domicili (SAD) 
L’Onada SL prestarà el servei a Tortosa

El grup socialista a l’Ajuntament de Tortosa ha
denunciat, una vegada més, el “desgavell de les
obres del Pont de l’Estat. Les obres no avancen al
ritme que deurien. Les molèsties que ocasionen són
contínues i el govern no hi posa remei. L’alcalde no
pot enganyar dient que confia que estaran acabades
per al Renaixement. Volem solucions ja!” ha expo-
sat el portaveu, Enric Roig. “Davant la manca de
solucions als problemes de les obres  proposem que
es facin torns per treballar en cap de setmana i, si
convé, de nit”. El PSC proposa també que, ara que
s’està modificant el projecte, es modifiquin els
accessos “problemàtics” que recull l’actual redacció.

“Que es facin torns per treballar
en cap de setmana o de nit”

Proposta del PSC Tortosa

El grup municipal de Movem Tortosa ja informat que portarà a debat al proper ple de
febrer una proposta per reclamar millores al barri del Centre i Nucli Antic de la ciutat
després d’haver centrat l’activitat del grup en aquests barris durant els mesos novembre
i desembre de l’any passat. Així, el portaveu Jordi Jordan, ha recordat que “hem iniciat
una campanya anomenada Movem Els Barris perquè la gent ens aporti necessitats i
demandes quotidianes del dia a dia, i en aquesta primera ocasió, portarem les queixes
del Centre, al ple de l’Ajuntament demanant un Pla de Xoc de Millora”. Finalment, en
relació a les declaracions de l’alcalde Ferran Bel, atacant novament a l’oposició per
denunciar la gestió de les obres del pont de l’Estat, el portaveu Jordi Jordan ha manifes-
tat que “l’alcalde enlloc d’atacar a l’oposició hauria de reclamar a l’empresa adjudicatà-
ria que agilitzi les obres ja que cada setmana que passa diu que acabaran més tard, pri-
mer al març, després a l’abril i ara ja parla del juliol, la qual cosa evidencia que la gestió
està sent nefasta i això perjudica tota la ciutadania, especialment el Centre”.

Movem Tortosa reclama un pla de xoc per
a la millora del Centre

I també demana a l’alcalde que “agilitzi les obres de Pont”
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*EL PLE d’Amposta va
aprovar declarar l'antic
col·legi de les monges
Bé Cultural d'Interès
Local (BCIL). Ho va fer
amb l'abstenció de la
regidora no adscrita
Rosita Pertegaz i el grup
de Convergència i el
suport d'Esquerra
d'Amposta, el Partit dels
Socialistes i el regidor
German Ciscar. Queda
així protegit aquest edi-
fici, que data del primer
quart de segle XX, i que
l'Ajuntament vol adqui-
rir per a usos públics.

*AMPOSTA inicia la
catalogació del fons
d'art municipal. S'ha
traslladat el fons ubicat
fins ara als baixos de la
Biblioteca Comarcal
Sebastià J. Arbó al
magatzem de Lo Pati,
on hi tenen millors con-
dicions de conservació.
S'estan inventariant tots
els quadres i escultures
que hi ha a tots els edi-
ficis municipals i també
als espais públics, una
tasca que no es feia des
de l'any 2004.

Més notícies

L'Ajuntament d'Amposta, a través de la seva àrea de Polítiques Actives
d'Ocupació (PAO), destinarà aquest 2017 més de 1,16 milions d'euros en
diferents programes per generar ocupació i millorar l'ocupabilitat de les
persones en situació d'atur. Aquest pressupost representa un 20% més
que el que va destinar al llarg d'aquest 2016, "demostrant que és una
prioritat invertir en aquest àmbit", en paraules de l'alcalde, Adam Tomàs.
"Actualment hi ha 1.500 aturats a Amposta i és impossible que nosaltres,
com Ajuntament, absorbim tot aquest volum de gent", assenyala Tomàs,
"però tampoc podem fer com si no anés amb nosaltres, hem de fer tot allò
possible per ajudar a quanta més gent millor i per col·locar aquesta gent
en les empreses privades". "És en aquest sentit que l'Ajuntament, a través
de la tasca feta per l'àrea de Polítiques Actives d'Ocupació, opta a tots els
plans que ofereix el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)", diu l'alcalde. 

El ple de l'Ajuntament d'Amposta de dilluns al vespre va aprovar,
per unanimitat dels 21 regidors, dues mocions de defensa del
territori. Ambdues van ser presentades conjuntament pels quatre
grups municipals amb representació al ple (Esquerra d'Amposta,
Convergència i Unió, el PSC i Germán Ciscar) i la regidora no ads-
crita, Rosita Pertegaz.  La primera va ser una moció per requerir a
les administracions competents actuacions científiques, legislatives
i, si s'escau, jurídiques, per tal de mobilitzar els sediments retinguts
als embassaments de Mequinensa i Riba-roja, considerada la pèr-
dua de la línia de costa i l'enfonsament de la plan del Delta de
l'Ebre.
La segona moció, també conjunta, va ser la d'Unió de Pagesos
(UP) davant la necessitat de renovar el contracte de la societat
amb la pagesia. Aquesta moció dóna suport al manifest de la llui-
ta d'UP per la dignitat de la pagesia en el qual es demanen preus
remuneradors per a la pagesia o respecte a les prioritats en el
desenvolupament rural. Al ple de gener també es van aprovar
dues mocions del PSC. La primera per requerir a l'empresa Hife,
adjudicatàries del transport interurbà a les Terres de l'Ebre, per tal
de restablir al nucli urbà alguna/es parades dels busos interurbans.
La segona, que també va rebre el suport de tot el plenari, va ins-
tar al Ple a tramitar la incorporació en el reglament d'ús dels
Mitjans de Comunicació Municipals d'Amposta, normes d'ús en la
web municipal. La que finalment es va acabar retirant, després
d'un tens debat entre el regidor German Ciscar i l'alcalde, Adam
Tomàs, va ser la presentada pel primer per  crear un servei muni-
cipal per ajudar els veïns en les seves reclamacions davant les enti-
tats bancàries per la devolució de les clàusules terra i les despeses
del préstec hipotecari. Ciscar va decidir retirar la moció i tornar-la
a presentar el proper més davant la petició de l'equip de govern
d'incorporar la paraula estudiar a la moció: "La retirem, ho estu-
dien i al proper ple ens diu si la vol aprovar o no", va etzibar
Ciscar. 

Amposta invertirà més d’1,16 ME

en polítiques actives d'ocupació

Aprovades per unanimitat dues
mocions de defensa del territori

El pressupost per fomentar la creació d'ocupació incrementa en un 20%

En el ple de l’Ajuntament d’Amposta

Roda de premsa a l’Ajuntament de la capital del Montsià. 



DIVENDRES 3
DE FEBRER
DE 20176

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
TERRES DE L’EBRE

«»

L’Ajuntament posa en marxa la BTDe,
la Borsa de Treball de Deltebre

La plana web ja està activa

El ple de l’Ajuntament de
la Ra ̀pita va aprovar
divendres passat una
pròrroga per 10 anys del
contracte amb l’empresa
d’aigües que gestiona el
servei municipal, Aigües
de Catalunya SA. La
pròrroga va acompanyada
del compromís de l’em-
presa d’efectuar en els
propers tres anys una
inversió de 670.000 euros
(IVA inclòs) en actuacions
de modernització i millora
a la xarxa d’aigua potable,
que permetin arranjar
deficie ̀ncies detectades
pels serveis tec̀nics munici-
pals. A meś, també s’apli-
cara ̀ una reducció molt quantiosa del cost de connexió en alta del comptador d’aigua,
que passara ̀ de 633 euros a 288.
Aigües de Catalunya gestiona el subministrament d’aigua potable a la Rap̀ita des de
l’any 1999, amb un contracte de vint anys i amb dos possibilitats de pror̀roga per 10
anys cadascuna. L’Ajuntament, tal com va acordar el ple divendres, executa ara una
d’aquestes pròrrogues. Actualment la inversió contemplada en el contracte inicial ja
s’havia esgotat, de manera que amb l’acord de pror̀roga Aigües de Catalunya desple-
gara ̀ tot un seguit d’actuacions de renovació de la xarxa en els propers tres anys.
“Creiem que eś important que s’executi rap̀id aquest pla de millores perque ̀ quan no
hi ha inversió el rendiment de la xarxa va disminuint i una part de l’aigua que com-
prem s’acaba perdent en fuites, de manera que cal anar afinant en aquests aspectes
de la gestió perque ̀ a la prac̀tica també repercuteix en el rendiment del servei”, ha
explicat el regidor d’Hisenda, Albert Salvado.́ Tambe ́ ha destacat com a segon punt
important de l’acord de pror̀roga, la reducció del preu d’alta “que passa a ser menys
de la meitat”, ha remarcat.

E l regidor del Partit
Popular a l'ajunta-
ment de Deltebre,
Tomàs Castells, va
aprofitar l'últim plena-
ri de l'ajuntament de
Deltebre, per atacar al
director del projecte
Life, Carles Ibáñez.
Segons informa el
Canal Terres de l’Ebre,
Tomàs va anunciar
que ell i "un grup de
persones" que no va
identificar, han decidit
passar a l'atac i
denunciar les actuacions públiques contra la regressió del delta en les que no estan
d'acord. Més concretament va dir que denunciarien als "xupòpters" per "desem-
mascarar" un suposat ús indegut que es fa dels diners que aporta la Unió Europea
i d'altres institucions per actuar contra la regressió del delta de l'Ebre: “Ibañez i els
seus amics s’han endut més de 15 ME que han estat per cobrar els seus sous, i ara
plantegen un nou projecte que hem de frenar perquè no torni a passar el mateix”,
va dir Castells en el plenari. A la imatge, un plenari de Deltebre.

Amb la finalitat d’oferir una nova eina que faciliti la inserció al món laboral de la
gent desocupada o d’aquells qui vulguin millorar la seva situació professional,
l’Ajuntament de Deltebre ha posat en funcionament una borsa de treball, la BTDe,
que aglutinarà totes les ofertes de feina existents a les Terres de l’Ebre.
L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha explicat que “la posada en funcionament de la
borsa de treball és una acció essencial per al desenvolupament econòmic del muni-
cipi tenint en compte la seva situació fràgil i l’elevada taxa d’atur”. De fet, Soler ha
anunciat que “aquesta és la primera actuació d’una se ̀rie d’accions que es realitza-
ran aquest any per tal de fomentar la inserció laboral i la dinamització econòmica”.
Al mateix temps, l’alcalde ha destacat que “amb la BTDe seguim donant compli-
ment a les mesures que ens vam comprometre en la darrera campanya electoral”.
La pàgina ja està activa i es pot accedir mitjançant la plana web www.deltebre.cat
o bé a borsa.deltebre.cat. Per a poder inscriure’s a les ofertes que s’aniran publicant,
els usuaris s’hauran de registrar a la plana web mitjançant un procès àgil d’inscrip-
ció. La regidora d’Hisenda, Transparència i Atenció a les Persones, Lluïsa Ventura,
ha manifestat que “hem creat una eina de fa ̀cil ús per tal que tothom pugui acce-
dir al llistat d’ofertes”. La pàgina ja està activa i es pot accedir mitjançant la plana
web www.deltebre.cat o be ́ a borsa.deltebre.cat. Per a poder inscriure’s a les ofer-
tes que s’aniran publicant, els usuaris s’hauran de registrar a la plana web
mitjançant un proce ́s àgil d’inscripció. La regidora d’Hisenda, Transparència i
Atenció a les Persones, Lluïsa Ventura, ha manifestat que “hem creat una eina de
fàcil ús per tal que tothom pugui accedir al llistat d’ofertes”.

Aigües de Catalunya invertirà 
670.000 euros a la xarxa de la Ràpita

El PP ataca al director del Projecte Life,
que planteja transportar sediments
El regidor de Deltebre, Tomàs Castells, diu que és un “xupòpter”

Una vegada prorrogat el contracte del servei municipal d’aigua

La prórroga va acompanyada del compromís de l’empresa
d’efectuar en els propers 3 anys actuacions 

de modernització i millora

El Consell Comarcal del Baix
Ebre ha aprovat en sessió
plenària signar amb l'organis-
me públic Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias
(ADIF) un contracte d’arren-
dament dels terrenys de l'an-
tic traçat del Carrilet de
Tortosa a La Cava, que l’ens
comarcal vol habilitar com a
Via Verda per a ús cicloturís-
tic.
El tram que es llogarà, d’una
longitud de 7,327 quilòme-
tres, és el comprès entre la
rotonda de la C-42, a l'altura
de l'antiga bòbila d'Anguera, a Tortosa, i el pont de l'autopista A-7, ja al terme muni-
cipal de l'Aldea, i afecta una superfície de 55.060 metres quadrats.En el primer ple de
l'any, la Corporació comarcal també ha aprovat el tercer Pla de Polítiques de Dones,
que posa especial èmfasi en aconseguir, a través d'accions concretes, l'equitat de
gènere. En la mateixa sessió, el plenari ha aprovat les bases reguladores de la convo-
catòria de proves selectives per ampliar la borsa de treball familiar i les de l'atorga-
ment d'ajuts per a situacions d'urgència social. I també sol·licitar dos subvencions al
Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) destinades a finançar programes de reinserció
laboral. 

L’antic traçat del Carrilet serà Via verda
El Consell Comarcal del Baix Ebre aprova un contracte d’arrendament

L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, mostrant la nova web.

Albert Salvadó, regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de la Ràpita.

Dani Andreu, president del CCBE, al darrer plenari.
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*MÓRA D’EBRE: la
Diputació ha concedit
una subvenció econòmi-
ca de 29.050 € a la Llar
d'Infants "La Morera".

* FLIX: signat el conveni
per a una subvenció de
25.000 euros de la
Diputació per al finança-
ment d'actuacions de
conservació i gestió de la
Reserva Natural de
Sebes. Així mateix, la
Diputació va acordar con-
cedir a l'Ajuntament fli-
xanco dos subvencions
més, que sumen un total
de 39.038,30 euros.

*VILALBA: l’Ajuntament
traurà el monument fran-
quista de la plaça major
Renuncia a fer una con-
sulta i decideix, per una-
nimitat, complir amb la
llei de Memòria Històrica

*ELS MUNICIPIS EÒLICS
demanen un cànon a les
elèctriques per frenar el
despoblament que patei-
xen les zones on hi ha
parcs eòlics.

Més notícies

La Fatarella ha commemorat aquest dis-
sabte el 80è aniversari dels Fets de la
Fatarella, quan els pagesos del poble es
van enfrontar als membres de la
Federació Anarquista Ibèrica (FAI), tot
resistint-se als intents de col·lectivitzar
les seves terres. L'episodi, que va passar
en plena guerra civil, és considerat un
antecedent dels Fets de Maig del 37 i va
acabar amb més d'una trentena de
morts. En l'acte de record a les víctimes
s'ha inaugurat un monument al Parc
Mirador de la Terra Alta, al cementiri
vell, on els ciutadans han fet una ofrena de clavells rojos. El conseller d'Afers
Institucionals, Raül Romeva, va participar en els actes. Foto: ACN.

La Fatarella recorda les víctimes de
l'enfrontament entre pagesos del poble i la FAI 
80 anys després dels fets El divendres 27 de gener, el Consell Comarcal de la

Terra Alta en el marc del projecte "Treball a les 7
comarques" Terra Alta +, va organitzar una jornada
amb representants dels cellers del territori per presen-
tar els resultats del projecte d'estructuració de la Ruta
del Vi de la Terra Alta i conèixer, com a exemple de
bones pràctiques, el model de gestió de la Ruta del Vi
de la Rioja Alabesa.
Al llarg de l’any, amb l’objectiu de millorar la competi-
tivitat de l’oferta enoturística s’han assessorat diversos
cellers i cooperatives de la comarca. En aquest sentit,
el treball dels cellers de la Terra Alta -amb l'acompan-
yament tècnic de DCB Turisme i Tourislab- ha permès proposar més de 25 activitats
d'enoturisme: prèmium (per als apassionats del vi), gastronòmic, actiu, cultural vin-
culat amb la Batalla de l'Ebre, per a famílies, entre vinyes i relacionades amb festes
del vi. Aquest projecte d'organització empresarial per a crear la Ruta del Vi de la Terra
Alta està recolzat des del Consell Comarcal i des de la DO Terra Alta, i té com a
objectiu unir esforços per posicionar-se en els mercats enoturístics.

Creació de la Ruta del Vi de la Terra Alta
Per a potenciar l'enoturisme

El Panell de Tast Oficial
d’Olis Verges d’Oliva de
Catalunya ho ha tingut
complicat enguany per a
triar una única mostra
guanyadora d’entre les 35
que s’hi ha presentat per a
escollir el Millor oli de la
XV Fira Intercomarcal de
l’Oli (FIO 2017) de la
Ribera d’Ebre, la Terra Alta
i el Priorat, que va tenir
lloc a Móra la Nova.
Finalment, el jurat s’ha
decidit per dues mostres
“molt bones i molt dife-
rents” i, per primer cop en
la història d’aquest tast,
s’ha repartit el guardó
entre dos mostres: la mostra dels Serveis Agraris Maiva, de Batea, al millor oli empa-
rat per la DOP Terra Alta, “per la seua harmonia i equilibri” i la mostra Oleum
Naturale, de Rasquera, s’ha emportat el premi al millor oli amb predomini d’arbequi-
na, “per fruitat i potència”.  La FIO 2017 es va inaugurar dissabte a la tarda de la mà
de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret (a la
imatge). Com a novetat, en l’edició d’enguany, i per a complir un dels principals
objectius del certamen, donar a conèixer els excel·lents olis que es produeixen a les
comarques riberenca, terraltina i prioratina, la FIO ha ofert ‘La Nit de l’Extraverge’, en
què el xef Jeroni Castell, va cuinar un menú de 20 tapes maridades amb olis d’oliva
del territori. Hi van participar 150 persones. 

El títol de millor oli de la FIO 2017
es reparteix entre dos mostres

De Batea i de Rasquera

El Consorci Administració Oberta de Catalunya ha reco-
negut la web de l’Ajuntament d’Ascó, www.asco.cat,
com una de les que millor va implantar l’administració
digital l’any passat. 
L’acte de reconeixement es va dur a terme durant la
cerimònia de cloenda del II Congrés de Govern Digital
que es va efectuar a finals de la setmana passada a
Barcelona. Per part de l’Ajuntament d’Ascó va recollir el
guardó la regidora de Noves Tecnologies, Montserrat
Lerma.
La web de l’Ajuntament d’Ascó se situa, segons el
Consorci, dintre dels TOP TEN en la seva categoria que
és la d’ajuntaments d’entre 1.001 i 5.000 habitants. 

La web de l’Ajuntament
d’Ascó rep un reconeixement
Com una de les millors de tot Catalunya

Aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local d’aquest ajuntament, en sessió de data 19/01/2017, el
Pla de Millora Urbana de regulació de la composició volumètrica del núm. 9 del C/ Barcelona, de les Cases
d’Alcanar, se sotmet sotmet a informació pública pel termini d’un mes, amb inserció d’anuncis en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, i en un diari de difusió comarcal, així com
en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i a etauler.

Durant el termini d’informació pública la documentació podrà ser examinada per qualsevol persona interessada als
Serveis Tècnics Municipals (C/ Generalitat, 10 – Alcanar) en horari d’oficina, de dilluns a divendres, perquè si s’es-
cau puguin formular les al·legacions que s’estimin pertinents. El termini comença a comptar a partir de la darrera de
les publicacions preceptives.

Alcanar, 1 de febrer de 2017
L'ALCALDE,

Alfons Montserrat Esteller

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

ANUNCI

d’aprovació inicial d’un pla 
de millora urbana C/ Barcelona, de LCA Vols anunciar-te?

Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
610 20 33 25
publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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*EL GRUP SOCIALISTA al
Parlament de Catalunya
ha presentat una proposta
de resolució en la que
s’insta al Departament
d’Ensenyament a empren-
dre mesures a fi i efecte de
reduir la ratio d’alumnes
per aula a l’escola
Marcel·lí Domingo de
Roquetes, al Baix Ebre. 

* NOVA TROBADA DE
VOLUNTARIAT AMBIEN-
TAL per protegir la biodi-
versitat del Delta de l’Ebre
La programació de volun-
tariat d’enguany s’inicia
l’11 de febrer amb una
trobada per protegir la
biodiversitat de la Llacuna
de l’Alfacada. El programa
compleix tres anys.

*TERRITORI I SOSTENI-
BILITAT organitza una
sèrie d’activitats per cele-
brar el Dia Mundial de les
Zones Humides i per aug-
mentar la sensibilització
dels ciutadans.

Més
notícies

L'entitat conservacionista SEO/Birdlife ha posat en marxa una campanya per exigir a les
administracions mesures concretes de gestió hídrica que permetin salvaguardar els prin-
cipals aiguamolls de l'Estat espanyol: el delta de l'Ebre, Doñana i l'Albufera de València.
En el cas concret del Delta, la campanya posarà l'accent en la necessitat que arribin a la
desembocadura suficient cabal i sediments per lluitar contra la regressió i els efectes del
canvi climàtic, que amenacen la fauna i les activitats econòmiques a l'espai. Apunten,
concretament, a la necessitat d'establir plans de contenció de la regressió al mateix temps
que un pla integral per mobilitzar els sediments de la conca. Segons l’ACN, addicional-
ment, proposen que s'aprovi un règim de cabals que inclogui límits mínims i màxims, la
seva distribució temporal o taxes de canvi. SEO/Birdlife ha fet una crida a la ciutadania
perquè se sumi a la iniciativa signant la petició a través de la plataforma change.org.

Campanya de SEO/Birdlife per exigir
l'arribada de cabal i sediments

Al Delta de l’Ebre

Les Festes Majors de La Rap̀ita i les Festes del Barri,
incloses al Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya
L’Ajuntament ha rebut amb satisfacció la resolució del departament de Cultura

La direcció general de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals de la Generalitat
ha resolt inscriure en el Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya les Festes Majors de
Sant Carles de la Ràpita i les Festes de la Mare de Déu de la Ràpita. L’Ajuntament, que
va fer la petició fa uns mesos, ha rebut amb satisfacció la resolució presa el passat 16 de
gener. La regidora de Cultura, Èrika Ferraté, destaca que la catalogació és “un reconei-
xement a les nostres festes” i sosté que “comporta adquirir un nivell me ́s de protecció
cap a alguns elements festius avalats per la seva tradicionalitat”. “Ens sentim orgullosos
d’aquest reconeixement del departament de Cultura cap a la tradició de les nostres fes-
tes i, per bé que la inclusió en el catàleg no té una repercussió directa molt gran, sí que
és cert que avala la continuïtat de les Festes Majors de La Ràpita i de les Festes del Barri
amb la celebració dels seus elements tradicionals, entre ells els espectacles taurins”, ha
assegurat Ferraté.

L'Ajuntament de l'Ampolla ha adquirit un nou
desfibril·lador extern automàtic (DEA), el qual estarà
ubicat al vehicle dels vigilants municipals que en aquell
moment estigui de servei. El cotxe, quan porti l'aparell
a bord, anirà identificat per donar a conèixer que dispo-
sa d'aquest servei. Amb aquesta adquisició, l'Ampolla ja
compta amb quatre dispositius DEA municipals, els
altres tres estan ubicats al camp de futbol, al poliespor-
tiu i a l'Escola Mediterrani. El nou desfibril·lador, que es
caracteritza per ser portàtil, va entrar en funcionament
el passat dimecres, 26 de gener, després que tots els
membres del cos de vigilants realitzessin un curs prepa-
ratori per saber utilitzar-lo. A la imatge, el cap dels vigi-
lants municipals de l'Ampolla, Nestor Buera, i el regidor
de l'Àrea de Cohesió Social de l'Ajuntament, Àlvar
Casanova, amb el nou dispositiu DEA.

Desfibril·lador extern
automàtic a l’Ampolla
Per al vehicle dels vigilants municipals

Nova campanya per exigir mesures concretes per protegir el delta de l’Ebre.        Foto: Mediaset
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La Fira de l’Oli i de la Garrofa de Jesús
rellança el Concurs al Tast dels Olis
Del 24 al 26 de febrer: “Amb premis atractius en promoció internacional”

Dilluns va tenir lloc un show
cooking amb angula viva en
el marc del “Seminari de la
pesca tradicional a la indús-
tria agroalimentària”, a Sant
Jaume d’Enveja, al
Restaurant Racó del Riu.
Aquesta acció ha estat
organitzada per Montsià
Actiu (Consell Comarcal del
Montsià) i l’Ajuntament de
Sant Jaume d’Enveja, i sub-
vencionada pel SOC i el
FSE. Al llarg del matí hi ha
hagut dos ponències, una
del cuiner Jeroni
(Restaurant les Moles) amb
la presentació i explicació de
tres plats confeccionats amb
angula (“amanida de lla-
gostins, cavalla, angules amb gelatina d’alfàbrega i vinagreta d’alls negres”, “la cavalla
amb angules” i “pota de pollastre amb angules”) i una altra de la cuinera Cinta
(Restaurant Racó del Riu) amb la presentació i explicació de dos plats tradicionals con-
feccionats amb angula (“revolt d’angula” i “suquet d’angula”). A banda hi va haver
maridatge amb vins DO Terra Alta, representats pel celler Altavins Viticultors. Com a
públic participant hi assistiren un total de 43 persones, de les quals havien representats
13 restaurants d’arreu de Catalunya (de les quatre províncies) i la resta ex-alumnes del
curs de professionalització de la pesca de l’angula i representants d’institucions del terri-
tori. 

Mares, pares i nadons podran compartir un espai únic on es donarà consell i suport sobre
l’alletament amb l’ajuda professional d’una llevadora. Un lloc amb un ambient acollidor,
obert a tothom que vulgui compartir la seva experiència, plantejar els seus dubtes o
manifestar les dificultats i les alegries d’aquest nova etapa.
Amb les reunions del grup, l’equip de llevadores de l’ASSIR, basant-se en l’evidència
científica i conscients de la importància de la lactància materna, vol acompanyar les
mares durant aquesta etapa i oferir un millor servei a les dones i famílies del territori. Amb
les reunions del grup, l’equip de llevadores de l’ASSIR, basant-se en l’evidència científica
i conscients de la importància de la lactància materna, vol acompanyar les mares durant
aquesta etapa i oferir un millor servei a les dones i famílies del territori. El grup va
començar a les sessions ahir dijous. L’assistència és lliure i gratuita i tindran lloc els dijous
de 16.30 a 18.00 hores a l’ASSIR a la 1a planta del CAP Baix Ebre de Tortosa (Ferreries).

La XXII Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre i I Fira de la Garrofa, que tindra ̀ lloc a
l’EMD de Jesús del 24 al 26 de febrer, continuara ̀ apostant al max̀im pel seu concurs
de tast d’olis, que enguany compleix la seva trenta-tresena edició despreś d’uns pri-
mers inicis a la fira Expoebre de Tortosa. El concurs ha convocat les tres categories
habituals: la reservada a productors- envasadors en general, ja siguin d'induśtries,
cooperatives, SAT o almas̀seres, en que ̀ es premia el millor oli d'oliva verge extra de
la DOP Baix Ebre-Montsia,̀ DOP Terra Alta i sense DOP i marques fora de la DOP;
la de productors-envasadors de collita pròpia; i, finalment, els productors particulars.
La principal novetat d’enguany sera ̀ el tipus de premis que rebran els guanyadors
meś enlla ̀ del trofeu acreditatiu. El millor oli del concurs rebra ̀ un lot de medalles
adhesives per l’embotellat del producte guanyador que l’acreditara ̀ com el millor oli
de l’edicio i també quedara ̀ inscrit en dos concursos internacionals. 

Sant Jaume  promociona l’angula per
convertir-la en emblema gastronòmic 

Es crea un grup de suport a la lactància
materna a les Terres de l’Ebre

Augmenta la cartera de serveis, de l’lCS

Show cooking amb angula viva

El Pla Local de Joventut d'Alcanar 2017-2019 és un instrument promogut i impulsat
per l'Ajuntament d'Alcanar, a través de la Regidoria de Joventut, que pretén establir
un pla d'acció en matèria de polítiques de joventut per als pròxims anys, donant així
continuïtat a les accions i polítiques portades a terme fins al dia d’avui.
El pla parteix d’una anàlisi de la realitat juvenil que ha permès fer una aproximació
qualitativa dels joves del municipi, a partir de reunions de treball i de l’estudi de les
fonts i dades. Els principis rectors del pla són la participació, vinculada als valors de
govern, responsabilitat i arrelament; la transformació, que neix des de la inclusió i la
lluita contra les desigualtats; la integritat, fruit del treball interdepartamental i interins-
titucional; i la qualitat, entesa com a adequació a la realitat, innovació, creativitat i
avaluació constant. Els eixos que aquest pla treballarà més a fons per a potenciar i
reorientar les polítiques de joventut són l'emancipació i la participació. De fet, actual-
ment, la preocupació més gran entre els joves d'Alcanar són els temes relacionats amb
l'emancipació, especialment amb el treball.

Alcanar ja té el nou Pla Local de Joventut

El Ple va donar-hi llum verda

L'Oficina de l'Habitatge de la Ribera d'Ebre ha rebut, al llarg de tot el 2016,
2.143 consultes. Es tracta de la primera vegada que se supera la xifra de les
2.000 anuals, la qual cosa demostra que el servei cada cop està més arrelat
entre els veïns de la comarca. Del total de consultes, la gran majoria es refe-
reixen a la gestió de contractes de lloguer social o són per sol·licitar informa-
ció sobre els ajuts al lloguer. La resta són sobre ajuts a la rehabilitació d'ha-
bitatges, a cèdules d'habitabilitat o relatives a Habitatges de Protecció
Oficial (HPO). En el darrer ple del Consell Comarcal es va donar la benvin-
guda a la nova consellera comarcal del PSC, Montse Latorre, que també és
regidora a l'Ajuntament de Móra d'Ebre i companya de formació de José
Luís Aparicio, de qui agafa el relleu. Així mateix, al ple també es van apro-
var canvis de representació al Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres
de l'Ebre (COPATE), al qual s'incorporen la mateixa Latorre i Marina Rojals.
Les dues se sumen a Francesc Barbero, Cinta Agné i Jesús Benaiges.

L'Oficina de l'Habitatge de Ribera
d’Ebre atén més de 2.000 consultes

Durant el 2016

Ribera d'Ebre VIVA ha preparat, per aquest 2017, tres noves càpsules formatives dirigides a perso-
nes aturades i que formin part del Dispositiu d’Inserció Sociolaboral Ribera d’Ebre VIVA, de forma
que segueixin un itinerari personalitzat per trobar una feina adequada a la seva formació i les seves
necessitats. Gràcies als cursos, a més, podran treballar les seves competències transversals i reforçar
el teu perfil professional, a més de preparar-se tenint en compte les necessitats de l’empresariat de
la comarca. Una formació que consta d'una part teòrica i una de pràctica, a més d'oferir la possibi-
litat de pràctiques no laborals en empreses de la Ribera d'Ebre. Els cursos que s'han organitzat per
enguany han tingut en compte els perfils més demandats pels empresaris de la comarca i també pels
mateixos usuaris en les anteriors edicions. D'una banda, d'abril a juliol tindrà lloc el curs d'ajudant de
cuina i rebosteria de 250 hores D'altra banda, els mesos de maig i juny es farà el curs de
dependent/a, de 120 hores. Finalment, al setembre i octubre es realitzarà el curs de mosso/a de
magatzem, de 120 hores, Per inscriure's a qualsevol dels cursos, podeu omplir el formulari d'aquest
enllaç i presentar-lo personalment al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, o bé podeu dirigir-vos
directament a la seu de l'ens comarcal de 9 a 10 hores de dilluns a divendres.

Obertes les inscripcions als nous cursos 
formatius del Ribera d'Ebre VIVA

Per a aturats del 2017

Imatge d’arxiu del concurs, del 2016.

L’angula fou protagonista de la jornada, a Sant Jaume.
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FOTO SARA ESTALELLA

L'europeïtzació horària a CatalunyaREFORMA 
HORÀRIA

El 2017 arriba La refor-
ma horària que preveu
modificar les jornades
laborals i de lleure de
Catalunya tal com vam
informar en l'editorial
del 30 de setembre
2016.
L'europeïtzació horària a
Catalunya ens permetrà
dormir més i guanyar en
qualitat de vida segons
indiquen els actors
implicats, ja que es bus-
carà 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
alliberar temps reduint i
avançant la pausa del
migdia per encongir la
jornada laboral i guanyar
qualitat de vida?
Joan Caballol: Es busca
millorar la qualitat de
vida tant dels comer-
ciants i treballadors, així
com també la dels consu-
midors.

ME: Això suposaria el
replantejament de l'or-

ganització horària en
tots els àmbits de la
societat i de l'economia
de Catalunya per racio-
nalitzar, de manera pro-
gressiva, els horaris
quotidians. Que en
pensa?
JC: Val la pena avançar
cap a la racionalització
dels horaris de tots, fet
que suposarà una millor
conciliació de la vida
laboral i familiar, donant-
nos uns hàbits més salu-
dables i raonables.

ME: Pel que fa als
infants sembla que amb
aquesta reforma no hau-
rien d'invertir tant temps
en múltiples activitats
extraescolars  per estar
d'alguna manera «ate-
sos» degut a les jorna-
des laborals dels pares,
ja que tantes hores d'ac-
tivitats els produeix un
cansament que podria
estar a l'origen del fracàs
escolar. A més, el prime
time televisiu s'avança-
ria a les 20 h (actual-
ment és a les 22h), però
s'hauran de canviar els
horaris comercials, entre
altres. Com ho veu?
JC: L’avançament del
prime time seria una ade-
quació lògica d’aquests
canvis, que permetria
tenir una excusa menys
per a anar a dormir a una
hora que facilitaria poder
dormir més hores per a
l’endemà poder desen-

volupar la nostra activitat
quotidiana en millors
condicions.

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

les dones...
JC: I als empresaris i
autònoms, que també
som persones, contri-
buint al sosteniment de
la societat i a la millora
de la salut de les perso-
nes; com és el cas de paï-
sos com Dinamarca o,
sense anar més lluny, a la
major part d’Itàlia.

ME: Algunes empreses
ja han començat a fer
proves pilot perquè els
seus treballadors no ple-
guin tan tard, i sembla
que les millores són evi-
dents. Podem generalit-
zar entre empreses mul-
tinacionals, la petita o
mitjana empresa o l'em-
presa familiar?
JC: Sí, encara que cal
tenir present l’excepcio-
nalitat d’alguns sectors
productius i d’urgències.

ME: Sembla que millora-
ríem en salut, ja que
dormiríem més, i per
conseqüència hi hauria

menys sinistralitat pel
que fa a accidents a la
carretera o accidents
laborals i més natalitat!
JC: Efectivament, segu-
rament seria així sempre i
quan sapiguem adquirir
hàbits bons per a la nos-
tra salut, donant la
necessitat de millorar els
índexs de natalitat, fet
que permetria rejovenir
la nostra societat.

ME: Un horari més racio-
nal que ara implica la
complicitat de tots els
actors.... (administració,
escola, empresa,
comerç...). Que en
pensa?
JC: Sí, i també la de tots
els ciutadans, racionalit-
zant els nostres hàbits
col·lectius des de la res-
ponsabilitat individual de
cada ciutadà.

ACTUALITAT

Sr. Joan Caballol Angelats, president PIMEC 
Comerç-Autònoms Terres de l'Ebre

AQUESTA SETMANA 
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El CD Alcanar des de dins
OPINIÓ

Des de la Junta del futbol base del CD Alcanar estem en desacord amb l’apartat top secret, publicat en aquest diari la setmana passada (23 al 27 de gener), que diu el
següent “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”. Abans de rectificar les dades anteriors voldríem explicar a tots els lectors d’aquests prestigiós i reconegut diari esportiu ebrenc com
està actualment estructurat el CD Alcanar. Actualment existeixen cinc  juntes directives: una per als equips amateurs, una per a un dels equips veterans, una altra per a l’altre equip de
veterans, una per al femení i una altra per al futbol base. Cada junta té els seus components i la seva tresoreria. De les cinc juntes, els dos equips veterans no tenen cap vinculació amb
el CD Alcanar. Les altres tres juntes el que tenim en comú són el nom, els colors i les instal·lacions. Per tant considerem que un membre d’una altra junta no pot conèixer i saber la reali-
tat de la resta de juntes. Pel que respecta al futbol base d’Alcanar, aquesta és la segona temporada que està inscrita i registrada com AEFA (Associació Esportiva de Futbol Alcanar). Al
principi d’aquesta temporada 2016/2017, la junta del CD Alcanar amateur i el futbol base van signar un conveni on es redactaven una sèrie de requisits. Respecte als acords econòmics
aclarir,  que tots els diners de les quotes dels jugadors i altres ajudes van destinades íntegrament als nens i nenes del futbol base i cap part va al primer equip, com passa en la majoria de
clubs del territori. Aquesta és la segona temporada que AEFA treballa al marge del primer equip i la resta de juntes. D’una temporada a l’altra el nombre de jugadors ha augmentat, com
esperem que sigui la dinàmica de les properes temporades, desitgem que els jugadors que al seu dia van marxar per diverses raons, puguin tornar al poble amb la consciència que el pri-
mer equip no té cap control sobre el futbol base. Aquesta temporada 2016/2017, tenim com a coordinador a Joel Roig (mestre d’educació física, ex entrenador del Gimnàstic de Tarragona
i l’escola del FCBarcelona, entre d’altres), amb la seva ajuda i la resta d’entrenadors pretenem millorar els entrenaments com les prestacions a tots els jugadors del futbol base del CD
Alcanar, sense tenir que dependre econòmicament, espotivament o burocràticament del primer equip, ni ells de nosaltres. Ara sí, rectificar les paraules del top secret, aquesta temporada
AEFA ha comptat amb un juvenil (cosa que la temporada passada no en va inscriure cap), un cadet, dos alevins (tots dos a segona divisió),  4 equips de futbol 7 (2 benjamins i 2 preben-
jamins), i un equip de patufets. Malauradament degut als estudis (cinc jugadors han començat a fer pràctiques totes les tardes) i la poca assistència als entrenaments d’alguns jugadors
del juvenil del CD Alcanar, s’ha tingut de renunciar a la categoria. Possiblement haguéssim pogut aguantar fins el final de la lliga (18 de febrer) amb l’ajuda de jugadors cadets, però
aquesta no és la seva lliga, ni la seva categoria. Respecte a l’expressió “problemes interns” aclarir que AEFA no té cap problema intern, coneix perfectament la seva estructura i el camí
que ha de seguir durant les properes temporades en la formació dels nens i nenes del club. Aclarits i explicat el funcionament del CD Alcanar, seria convenient que sempre que hi hagi
una notícia és corrobori amb la junta adient i no amb alguna altra junta. Gràcies per deixar-nos expressar la nostra realitat.                               

Atentament la Junta del futbol base del CD Alcanar (AEFA)

L’Ametlla de Mar va viure ahir el seu Dia Gran, en honor a la patrona, la Candelera. La
processó és un acte emblemàtic i de gran emoció pels caleros i caleres. A la imatge, un
moment d’aquest acte d’ahir. 
D’altra banda, en l'escenari del principal recinte de la Festa Major, demà dissabte 4 de
febrer, hi actuaran els Manel, els Pepet i Marieta, i el grup local Nautilus. Un dels actes
de «rellevància», on s'espera que l'envelat s'ompli de públic per gaudir d'aquests con-
certs. Pel que respecta a l'agenda d'activitats, el programa de Festes ha incorporat més
d'una cinquantena de propostes, entre els actes preludi i els programats des de dime-
cres i fins diumenge.  
El regidor de Festes, Vicenç Llaó, anima a tothom «a participar de les activitats organit-
zades, amb molta il·lusió, per aquests dies». «Crec que seran unes Festes molt dignes i
esperem que la gent les gaudeixi i participi en totes les activitats» sentencia.

La Candelera, emoció i sentiment a la Cala

A L’AMETLLA DE MAR, AHIR
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L’opinió de Joaquin Celma. 

Hi ha persones que formen part de la història: Einstein,
Teresa de Calcuta, Mandela, Ghandi. Però si parlem de
futbol a nivell periodístic a les Terres de l'Ebre i a tot
Catalunya cal destacar Michel Viñas per la feina que rea-
litza durant set dies a la setmana, amb Més Ebre i en el
programa de televisió. Des de fa quatre setmanes ha batut
un rècord, que si fa un any a li ho haguessin dit ni ell s’ho
hagués cregut: fer el pograma en directe el diumenge a la
nit quan encara les pilotes estan calentes al vestidor. Conec
tots els mitjans esportius d'Espanya i part del món però
estic gairebé segur que la tasca que fa Michel no existeix
en tot el planeta, amb Més Ebre, a la televisió, repartint els
diaris i filmant cada cap de setmana, sense descansar ni un
dia de la setmana. I ara emet el programa en diumenge i
des d’aquest proper, el podrem veure en directe per la web
de Canal TE, des de qualsevol indret. jo mateix ho faré des
de Madrid. Un plaer per als aficionats futbolistes, entrena-
dors i tots els que estimen el futbol ebrenc. Michel els diu-
menges s'aixeca grava, munta els reportatges, menja un
sandwich a migdia i després segueix gravant. Això de
menjar primer i segon plat impossible, no hi ha temps i fal-
tant mitja hora per emetre el programa acaba de muntar
l'últim reportatge (cadascun li costa una hora de muntat-
ge). Es maquilla ell sol, respira i comença el programa:
"Bona nit ebrencs, estem en directe a Canal Terres de
l’Ebre". Mai el futbol   ebrenc li valorarà el que fa, només
quan un dia es cansi i faci un any sabàtic. Jo com a profes-
sional de la informació penso que el que fa Michel no és
gran, és majestuós. És com un alpinista: pujar cada dia a
un cim d'una muntanya, i arribar dalt sol i no poder cere-
brar-ho amb ningú. Ens regala la seva passió. Gràcies
Michel per la teva feina i tot el que fas per l'esport, el fut-
bol pels mitjans de comunicació esportius i no esportius.
Els avançaré que aquest estiu sabrem més coses d’ell, li
faré una entrevista on segur que coneixerem molts secrets.
Estiguin atents. També crec que al programa de Michel fa
falta una ajuda amb una presentadora com la Junquera (la
de Pedrerol). Seria una bomba.

Els secrets de Michel Viñas

Des d’aquesta setmana, Canal Terres de l’Ebre es pot se-
guir en directe per internet, des de qualsevol lloc del món. És
un gran pas endavant. Fins ara, els programes, per la gent
que viu fora del territori, es seguien durant la setmana quan
es penjaven al web. Des d’ara es podran veure on line al ma-
teix moment. Es un punt i seguit. Tota la feina tindrà molta
més repercussió. I al moment. Una televisió que està forma-
da per un grup d’entusiastes que puc assegurar que es des-
viuen cada dia per informar i crear opinió. I ara, tota la feina,
es podrà veure fins i tot des del móbil, des de qualsevol lloc.
És una motivació i una il.lusió, i que consolida el treball. Per
tant, la meua opinió és que seguim creixent. I això és bo per
tots. Diumenge va haver un entrenador tarragoní que poc
minuts abans de començar el programa em demanava l’en-
llaç per a poder veure’l en directe. A partir del proper, ja ho
podrà fer-ho. I Celma també, des de Madrid. No serà l’unic
ebrenc connectat a la xarxa. Una bona notícia. Ens podeu se-
guir: a ebredigital.cat i també al You Tube de Canal TE.

Canal Terres de l’Ebre: 
un altre pas endavant

L’Ascó va perdre al camp
del Júpiter (1-0), en temps
afegit. Resultat injust i és que
l’Ascó mereixia la victòria
perquè va tenir més ocasions
en un partit en què els por-
ters foren protagonistes. Al
final, un gran gol local va de-
cidir. L’Ascó és quart. Demà
rebrà el Santfeliuenc (18h).

Diumenge, a partir de les 11.30 hores, al local de la Societat de la Cala, es farà la presenta-
ció del llibre ‘Història del futbol a l’Ametlla de Mar’. Gabriel Comes, descendent de la Cala i que
viu a Torredembarra, i Fran Samarra, que va ser jugador i entrenador calero, són els autors d’a-
quest treball extraordinari de recerca que aproxima els inicis del futbol al municipi, recordant la
seva evolució fins els nostres dies. El llibre ja es podrà comprar a partir del diumenge.

Ascó: el futbol
fou injust 

Història del futbol de la Cala
DIUMENGE, EN FESTES, ES PRESENTARÀ EL LLIBRETERCERA DIVISIÓ

Gabriel Comes i Fran Samarra han estat els autors

Jugador consolidat per apuntalar la plantilla i assolir l’objectiu

El Tortosa es reforça amb el fitxatge de 
Sergi Giralte (Vilanova)

L’EQUIP D’ÀNGEL GARCIA VA GUANYAR AL CAMP DEL CUER, EL SALOU (0-2)

Sergi Giralte, pivot defensiu que estava al Vilanova, és el
nou fitxatge del Tortosa. Giralte i Miranda van ser baixa la
setmana passada al Vilanova. El Tortosa també es va interes-
sar per Miranda que, per motius d’estudis, ha preferit fitxar
amb el Valls. Amb Giralte si que va haver-hi entesa i, d’a-
questa forma, el Tortosa apuntala la seua plantilla amb un
jugador consolidat per a jugar a Segona catalana. Un altre
esforç de la junta directiva per assolir l’objectiu. Un objectiu
que, amb la plantilla que es disposa, es podria considerar
una gran decepció si no s’assoleix. Un fracàs. El Tortosa va
guanyar a Salou (0-2) i segueix líder, gols de Virgili i Cristino
(p). Diumenge rebrà al penúltim, el Catllar. 

Moments emotius, en la celebració dels gols

Record a Tomàs Ballano, a la Santa Creu de Jesús
AMB ELS GOLS DE JORDI, EL SEU FILL

Diumenge, abans del partit Catalònia-Jesús i Maria B, es va fer un
minut de silenci en record a Tomàs Ballano. Minut emotiu com també
va ser-ho quan es van celebrar els gols, i sobre tot els que va fer el seu
fill, Jordi, que va dedicar-los amb la família, els companys d’equip i l’a-
fició generant uns moments de molta emoció. Jordi Tomàs (a la foto)
fou diumenge el capità del Catalònia i va portar el número 9 en record
al seu pare. 

Minut 91 a
CANAL TE

Aquest
diumenge, a les 22.35
h, en directe, MINUT
91, a Canal Terres de
l’Ebre. Convidats:

SERRANO (la Sénia),
EMILI (R.Bítem),

BARTOLO (Aldeana) i
NANDO GARCIA

(Catalònia)

La Rapitenca va guanyar
el Sant Ildefons (2-1),
amb gols de Sergi José i
Marqués i s’enlaira a la
taula. Porta 6 jornades
sense perdre, 14 punts de
18, i està a cinc de la
segona plaça. A més, no
ha perdut a la Devesa en
el que portem de lliga. La
ratxa ha fet crèixer l’equip
que diumenge vinent té
una ocasió per enganxar-
se a les places d’ascens,
quan visita el líder
Balaguer. Villa i Jack, san-
cionats, seran baixa. Per
la seua part, Xavi Anell,
recentment incorporat,
no podrà seguir per
motius professionals, tot i
que se li manté la fitxa.
Roger va debutar a casa i
Oliveira va estar a la ban-
queta. El portuguès Paulo
Mato continua a prova.

ANELL ES BAIXA

La Rapitenca
s’enlaira a la
taula

Sergi Giralte.

Portada i contraportada del llibre de la història del futbol a l’Ametlla de Mar.
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Emoció per l’ascens i el descens

El Tortosa ha posat la cinquena marxa per a l'ascens. I amb un Virgili
immens. L’Amposta, des que va perdre el seu partit a Cambrils, alguna cosa
li ha canviat. Últimes dues jornades i dos empats. L’Ulldecona va plantar-li
cara, amb dos jugadors de 16 anys. Atenció amb el Valls que va a més, va
golejar a un Batea que va tenir massa errors defensius. Esperem que Agus
sigui el salvador a la segona volta. Que vulgui ascendir el Tortosa ho entenc,
però crec que al Valls i a l’Amposta no els interessa estar a la 1a. Catalana.
Li vaig dir al segon de Xavi Cid, Ivan Bertomeu, que contra la Riera marca-
rien tres gols i que un seria de Teixidó. No vaig fallar: van ser tres perquè
l'altre fou en pròpia porteria. Curiós: dels 26 gols marcats aquesta tempo-
rada per La Cava, 21 els han fet Ferran, Lleberia, Ángel (tots tres ara lesio-
nats) i Chimeno, que ha marxat a l’Alcanar. Tinc el pressentiment que l'e-
quip d'Isaac guanyarà diumenge al Valls. Desperta el Catllar: últimes 6 jor-
nades només dues derrotes. I també el Torredembarra: en porta 4 ja invic-
te. Els descensos estan candents: 7 equips separats per cinc punts. I els tres
primers estan separats per cinc. 10 equips en total que es juguen l'ascens i
el descens. Queda molta lliga i molta emoció.

JOAQUIN CELMA

La Sénia va guanyar al camp de l'Olímpic i ara lidera la taula en solitari. Els seniencs van avançar-se aviat
amb gol de Callarisa. Amb els minuts, reaccionaria l'Olímpic tenint opcions que Kevin, porter visitant, va
respondre aturant-les. A la contra, la Sénia també va disposar de les seues possibilitats però Nogales, por-
ter local, va estar esplèndit. A la represa, l'Olímpic va accentuar el seu domini. La Sénia va fer un pas en-
rera. A manca de cinc minuts, un penal al local Sergi el va transformar Troyano. Era l'empat. L'Olímpic bus-
cava la victòria però es va trobar en què, en una acció irregularment defensada, el jove senienc Ferran feia
l'1-2. Els locals van reclamar falta perquè Ferran va poder controlar la pilota amb la mà. Fou l'1-2. Gran
pas del líder la Sénia, que diumenge rebrà el R.-Bítem, en el partit de la jornada. Paco Muñoz, tècnic de
l’Olímpic, comentava que “va ser un partit igualat, amb ocasions pels dos equips i bona actuació dels dos
porters. L’empat hagués estat el més just. Vam anar tot el partit a remolc pel gol matiner de Callarisa. El
premi va arribar al final amb el penal que fou l’empat. El mereixiem. Però a darrera hora, arran d’una ju-
gada en què el jugador de la Sénia va poder controlar la pilota amb la mà, va venir l’1-2”. Serrano, de la
Sénia: “partit igualat i molt disputat en el que a la represa vam haver de defensar-nos més enrera i ser més
directes. I quan semblava que l’empat seria el resultat, va venir l’1-2, en una acció de Callarisa i rematada
de Ferran”.

Victòria merescuda del Perelló en el derbi a la Cala, en un partit marcat pel vent (1-3). A la primera meitat, els locals van tenir-lo a favor i van saber traure rendibilitat amb el
gol d'Alejandro, després d'una contra ben elaborada. Al Perelló va costar-li molt entrar en el partit, no es va adaptar. I va patir. No obstant, en el darrer quart del primer temps,
el Perelló va contrarrestar l'adversitat canalitzant millor el seu joc i creant dues opcions, amb rematada al pal de Brigi, i amb el gol de Pedrosa. Era l'empat. A la represa, aviat,
el perellonenc Eric es va inventar un tret enverinat des de 30 metres que, ajudat pel vent, va significar l'1-2. Un gran gol. Malgrat remuntar, el Perelló va perdre el control del
partit durant uns 20 minuts. L'Ametlla, tot i tenir el vent en contra, apretava però sense crear opcions. El perellonenc Xixo va acabar amb la incertesa del derbi quan va trans-
formar magistralment una falta, per l'escaire. Era l'1-3 que sentenciava. El Perelló, amb el triomf, fa un salt de qualitat i s'allunya de la zona compromesa en la que segueix
l'Ametlla, després de la derrota. Els locals continuen, com en les darreres jornades, minvats per les baixes. Demà, en festes, tornen a jugar a casa: partit clau amb el Vilalba.

El líder la Sénia guanya a l’Olímpic, a darrera hora

El Perelló
s’emporta
el derbi, a
la Cala 

L’1-2, OBRA DEL JUVENIL FERRAN, VA SER MOLT PROTESTAT PELS LOCALS

3A. CATALANA. VA REMUNTAR A LA SEGONA MEITAT I S’ESTABILITZA A LA TAULA (1-3)

El Camarles va guanyar la Riera (4-1) en un partit que es
va encarrilar al primer temps amb el 3-0. Segons el tècnic
Xavi Cid, “aviat, arran d’una falta directa, Raul va marcar.
Amb l’1-0, l’equip va estar molt segur i va crear altres op-
cions, arribant el 2-0. Partit plàcit, controlat, amb més oca-
sions i un gol anul.lat. Bona circulació de pilota, molta ve-
locitat i penso que fórem superiors. Ells van tenir un parell
de possibilitats, en els darrers minuts del primer temps,
però nosaltres, en una contra, vam aconseguir el 3-0, gol
de Carles. Per la segona meitat, vam parlar de no baixar la
intensitat i aviat va venir el 4-0. Però llavors sí que va ser
complicat mantenir-la i vam sortir del partit, arribant tard a
les jugades i entrant en una dinàmica de protestes que no
calia. No vam acabar en bones sensacions per les dues ex-
pulsions”. El tècnic afegia que “hem d’aprendre d’aques-
tes situacions i millorar en aquests aspectes extraesportius
i més en un partit que teníem molt controlat, i amb el re-
sultat molt a favor”. El Camarles és sisè. Fa 11 jornades
que no perd (23 punts de 33). Visitarà el Torredembarra.
Víctor, Edgar i Ferreres foren baixa diumenge.

El Camarles goleja la Riera i
segueix progressant

11 JORNADES SENSE PERDRE. ÉS SISÈ (4-1)

La Cava necessitava la victòria per distanciar-se de la zona
de descens. I va aconseguir-la al camp d’un rival directe en
aquesta lluita, el Segur (1-2). Per aquest motiu, els punts te-
nen doble valor. Isaac Fernández, el tècnic, declarava que
“l’equip va fer un pas avant, des de l’inici, llegint bé el partit
i jugant-hi ben adaptat. El resultat penso que fou just perquè,
en global, vam ser superiors. Estic molt content de l’actitud i
el treball, vam fer un bon partit. I a la represa es va poder re-
flectir en el marcador amb el gran gol de Guillem Casanova.
Malgrat que ens van empatar, vam reaccionar amb convicció
de poder guanyar i vam fer-ho a darrera hora amb el golàs de
Grau. Era important vèncer per deixar el rival més enrera. I,
sobre tot, el que més valoro va ser la confiança amb la que es
va jugar”. Diumenge, el tercer classificat, el Valls, que ha fit-
xat a l’extrem Miranda (Vilanova), visita la Cava: “partit molt
complicat perquè és un gran equip. Som conscients de les di-
ficultats que tindrem. Però espero que puguem seguir la dinà-
mica del partit de dissabte passat, amb la mateixa actitud i
confiança. I, d’aquesta forma, poder donar una satisfacció a
la nostra afició”. Isaac s’enfrontarà a un dels equips que va
entrenar anys enrera. Lleberia, Àngel i Ferran segueixen lesio-
nats. Agustí, sancionat, i Sergi també foren baixa.

La Cava respira amb la victòria al
camp del Segur de Calafell

TRES PUNTS MOLT NECESSARIS (1-2)

Amposta i Ulldecona van empatar (1-1). Derbi travat en el que a l'equip local li va costar elaborar el seu joc davant d'un Ull-
decona que, sobre tot a la segona meitat, va tancar molt bé els espais, trencant el ritme al partit. Malgrat això, els ampostins van
tenir fins a tres ocasions clares que Franc, porter ulldeconenc, va evitar. Però no va poder evitar el gran gol de David Medina
(minut 82). Llavors, quan semblava que l'Amposta havia fet el més complicat i tenia el partit encarrilat, l'Ulldecona, en una de
les seues poques apoximacions, va establir l'empat. Jordi Adell va rematar una centrada d’Uri des de l’esquerra. Els locals, amb
l'empat, es distancien del líder Tortosa que va guanyar a Salou. I veuen com el Valls assetja per darrera. Albert Company, tècnic
de l’Amposta, reconeixia que “ens va costar molt poder fer el nostre joc i va ser també perquè l’Ulldecona va fer una bona fei-
na defensiva i ens va tancar molt bé els espais. A la represa, vam donar més ritme al joc i vam crear ocasions. Quan vam mar-
car, havíem fet el més complicat i llavors, inconscientment, ens vam alliberar i vam baixar defensivament. I l’Ulldecona va em-
patar acte seguit”. Albert no creu que sigui un pas enrera: “seguim en una bona situació i hem puntuat en totes les jornades
excepte una. No hi ha cap pas enrera”. L’afició local es va queixar molt dels àrbitres, per ser massa permissius amb les faltes dels
visitants a la represa. Albert traia importància al tema: “res a dir. Van fer la seua feina i per a mi van estar correctes”. Teixidó,
tècnic ulldeconenc, va parlar del partit, valorant l’empat: “vam fer un gran treball defensiu, sent conscients de les nostres possi-
bilitats en una jornada en què visitàvem un equip que no ha perdut a casa i que només ha cedit una derrota en la lliga. Estic sa-
tisfet del treball i d’haver puntuat”. El tècnic va informar que en acabar el partit fou insultat al túnel de vestidors. Però va acla-
rir que “són situacions que poden passar arran d’un partit i allí han de quedar”. El central Gaston va debutar amb l’Ulldecona. 

A l’Amposta se li escapa la victòria
TEIXIDÓ TORNAVA, AMB L’ULLDECONA (1-1). VA DIR QUE FOU INSULTAT EN ACABAR, AL TÚNEL DE VESTIDORS

El Gandesa va guanyar el Roda (1-0), amb gol de Dilla i apun-
tala la millora de resultats de les últimes tres jornades. Rafel Na-
varro, el tècnic, del partit davant del Roda, deia que “va ser
molt complicat contra un rival ben organitzat que va jugar en les
línies juntes i amb molts jugadors per dins, esperant darrera i
sortint a la contra. Vam tenir moltes dificultats per crear oca-
sions, tot i que al final de la primera meitat vam tenir-ne dues
de clares, però sense encert per transformar-les. A la segona
meitat, la dinàmica va ser la mateixa: nosaltres teníem la pos-
sessió i ells estaven ben tancats, més que al primer temps. Però
en una de les accions en què els vam agafar més oberts, as-
sistència de Jaume amb el cap i Dilla va fer una vaselina, mar-
cant l’1-0. Vam haver de treballar molt per mantenir una victò-
ria important davant d’un rival molt incomòde. En general,
contents per la dinàmica que estem agafant amb bons resultats
en les darrers jornades. Hem de seguir en aquesta línia, recupe-
rant la fermesa defensiva, com diumenge, quan no vam rebre
cap gol”. El Gandesa visitarà l’Ulldecona. L’equip de la capital
de la Terra Alta porta tres jornades sense perdre, amb dues
victòries i un empat. Es cinquè. 

El Gandesa referma la millora de
resultats, contra el Roda de Berà

TRIOMF 1-0, AMB GOL DE DILLA

El Batea va sortir golejat de Valls (5-1). No era partit de la
seua lliga, però va estar massa feble defensivament i el Valls,
crescut, va aprofitar-ho. Els de la Terra Alta han perdut els da-
rrers sis partits. Ja esta en zona de descens directe. Diumenge
vinent tenen un partit vital, a casa, contra el Reddis, equip
que ha perdut pistonada en les darreres setmanes. Sergi Na-
varro, tècnic del Batea, del partit a Valls, explicava que “tot i
haver-ho parlat d’estar molt atents en els primers minuts,
molt aviat ens van marcar, en la seua primera arribada. Pos-
teriorment, vam cometre massa errades, sent molt febles en
jugades en les que vam donar facilitats a un gran equip com
el Valls. La veritat és que no vam poder entrar en el partit”.
Sergi afegia que “sabíem que no era un partit de la nostra lli-
ga actual, però, tot i això, vam ser poc agressius en defensa i
és l’aspecte a millorar si volem reaccionar i sortir de la situació
que estem”. Agustí va marcar el gol terraltí. 

Massa facilitats
EL BATEA SURT GOLEJAT DE VALLS (5-1)
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Quan tindrà crisi el líder?
Dels sis magnífics, els sis primers de Tercera catalana, només un va perdre i fou per la mínima, al camp del Corbera. Només un va guanyar àmpliament i amb seguretat, el
Jesús Catalònia, enfront d'un del cuers, el Jesús i Maria, que no passa pel seu millor moment. La Sénia pateix una setmana més, va vèncer in extremis en els últims minuts,
al camp de l’Olímpic. El 4-0 del Remolins-Bítem cal dir que és enganyós. Fins al minut 84 el resultat era d’1-0. El Roquetenc va plantar cara a l'Alcanar. Fins el minut 78, el
marcador era d’1-0. L?Alcanar, tres últimes jornades, una derrota i dues victòries. Es pot comprovar que els primers classificats pateixen per guanyar. L’Ampolla només treu un
empat davant d'un S Barbara que amb l'arribada de José Mari Monfort i Sebas anirà a més. Com veuen els de dalt no ho tenen fàcil i és que aquesta lliga està molt igualada.
La pregunta és si el lider la Sènia tindrà alguna crisi. Dels 19 partits, 15 victòries. Però, ¿podrà mantenir aquest ritme? Ho dubto. Atenció següents 4 jornades: Remolins-Bitem,
Sant Jaume, Ampolla i Alcanar. Si els guanya, gairebé títol a la butxaca. No obstant, jo crec que tindrà una crisi en qualsevol moment. Gran Corbera. L'equip de Joel s'ha posat
el ‘mono’ de treball; dues jornades guanyant. A l’Ametlla van canviar d'entrenador i la vida segueix igual. A Flix arriba Rius per fer una temporada més un miracle. Aquest
equip, els darrers anys, ha fet grans segones voltes, però crec que aquest any és diferent. Amb treure l'equip del pou ja serà molt. Moltes baixes a l’Olímpic: Castellví ha mar-
xat a la Rapitenca; Ernest i Maiol per temes personals i Dani Calvo lesionat fa dos mesos i li queda la recuperació. Hi haurà uns tres fitxatges. Ull següent jornada, hi ha molt
en joc: la Sénia-R Bítem i Aldeana-Jesús Catalònia. Jornada important en la lluita per les places d’ascens.

L’opinió de Joaquin Celma

El Corbera va guanyar l’Aldeana i, amb dues victòries seguides, agafa aire a la part baixa. L’Al-
deana, amb la derrota, és ara segon. Joel Martorell, tècnic del Corbera, deia que “hem millorat,
quant a intensitat i treball en equip. I s’està notant. Partit molt intens en un terreny molt rellis-
cós. Va ser important no decaure i reaccionar al 0-1, amb el gran gol de Robert. Estàvem ben po-
sats al centre del camp davant d’una Aldeana que mai va renunciar al seu estil. La nostra pressió
va generar aproximacions fins que va arribar el gol de Roger, als darrers minuts, que ens va do-
nar una victòria treballada i merescuda”. Bartolo Meca, de l’Aldeana, comentava que “fins el mi-
nut 20, el partit va anar bé, vam jugar ben posats i ens vam adaptar. Però a partir del penal, que
fou el 0-1, transformat per Robert, vam perdre el control i el Corbera va empatar. A la segona
meitat, el partit va estar obert, en un camp tou i relliscós. Amb això no hi ha excuses, perquè es-
tava malament per als dos. No ens vam trobar còmodes. Però potser quan millor estàvem, va ser
quan el Corbera ens va marcar el 2-1. Ells amb un joc més directe van traure més profit al par-
tit”. Bartolo afegia que “hem de seguir i traure conclusions de la derrota, per refer-nos”. 

El Corbera millora i frena l’Aldeana (2-1)

3A CATALANA. REMUNTADA AMB GRAN GOL DE ROBERT I UN ALTRE DE ROGER

El Pinell va guanyar el Vilalba (3-2). Segons
Blai, del Pinell, “el Vilalba va marcar aviat i va te-
nir opcions com un gol anul.lat. A nosaltres ens
va costar però fou clau empatar poc abans del
descans (Víctor). A la represa, penal que Raúl va
fallar però que es va fer repetir. Fou el 2-1. I amb
un centrexut d’Espinach vam fer el 3-1, però vam
patir amb el 3-2. Ells van apretar i es van afegir 8
minuts”. Roca podria ser el nou tècnic avui. Des
de Vilalba: “decisions arbitrals ens van traure del
partit i llavors vam estar deconcertats. Però vam
fer dos pals, a més d’un gol anulat que fou legal,
amb el 0-1. Mereixiem un altre resultat”.

El Pinell suma 3 punts d’or

ROCA POTSER EL NOU TÈCNIC AVUI

El Catalònia va golejar el Jesús i Maria (5-0)
i està ara a cinc punts de la segona plaça. Se-
gons Nando, tècnic del Cata, “el J. i Maria fou
un rival incòmode a la primera meitat i fins el
minut 30 no vam poder entrar en el partit.
Amb l’1-0, de Jordi, el J. i Maria es va quedar
en deu i a la represa vam seguir i en la recta fi-
nal del partit van venir els altres gols”. Jordi
Tomàs va fer-ne dos, dedicats amb gran emo-
ció, i Leandro, Javi Asin i Sergi van marcar els
altres. El Cata visita diumenge l’Aldeana, un
altre partit clau en la jornada, en la lluita per
les primeres places. 

El Cata goleja el J i Maria

DIUMENGE GRAN PARTIT A L’ALDEA

El R.Bítem va golejar diumenge passat el cuer Godall (4-0). Són
sis jornades sense perdre (16 punts de 18). Es quart a dos punts
de la segona plaça i a cinc del líder que serà el seu proper rival.
Un partit important en la lluita per l’ascens. Del partit contra el
Godall, el tècnic Parra deia que “el resultat és enganyós. Va ser
el pitjor del que portem de lliga i ells no mereixien la golejada”.
Joan Subirats, del Godall, també deia que “el resultat fou en-
ganyós. Tot i les baixes (Xescu, Fidel i Royo) i rebre als 15 se-
gons l’1-0, per nosaltres en fora de joc, vam reaccionar força
bé. El partit fou igualat i teníem possibilitats amb una ocasió
clara per empatar. A manca de cinc minuts ens van fer el se-
gon gol i després, quan ja vam baixar els braços, van venir els
altres. Tot i el resultat, content amb l’actitud i el treball”.

El R. Bítem visita el líder

ESTÀ EN RATXA I AFRONTA UN PARTIT CLAU

El Sant Jaume va guanyar el Flix i referma la bona temporada (2-
0). Es vuitè. Els flixancos, amb qui va tornar Rius a la banqueta,
acumulen cinc derrotes. Segons Anton Flores, del S. Jaume, “ens
va costar molt, tot i tenir la iniciativa del joc. El Flix va jugar amb
molta serietat en defensa i ens va crear dificultats per generar op-
cions. A la represa, vam seguir insistint i Carlos va marcar l’1-0, des-
prés d’una topada entre Juanra i el seu porter. No vam perdre el
control del joc i posteriorment vam aconseguir el 2-0 que ens va
donar una victòria molt treballada i meritòria”. Rius, del Flix, deia
que “vaig veure ganes i actitud per sortir de la situació actual. Bo-
na valoració en aquest sentit. Ens vam defensar bé, però ens va fal-
tar confiança quan teníem la pilota, i més profunditat. Aspectes
que hem de millorar”. Magi (Perelló) i Lendinez fitxen amb el Flix.

El Sant Jaume decideix a la represa

CONTRA UN FLIX AMB QUI HA FITXAT MAGÍ (2-0)

Segons Cantó, tècnic del S. Bàrbara, “l’equip va jugar
molt posat a la primera meitat, quan ens vam avançar amb
l’1-0. L’Ampolla ens feia perill en accions a pilota aturada. A
la represa, tot i parlar-ho, vam fer dues faltes i ens van em-
patar. Vam perdre ordre i ens van marcar l’1-2. El partit es
va travar i a darrera hora, de penal, Toni va empatar. Amb
l’1-1 va haver-ne un més clar a José Mari que no fou xiulat.
En general, vam estar bé però ens falta ser més constants
per a guanyar”. David Burgos, de l’Ampolla: “ens va costar
adaptar-nos al camp petit, un fet que no ens beneficia. El
S.Bàrbara al primer temps va ser superior. A la represa, vam
reaccionar bé. Ens va faltar gestionar millor els darrers mi-
nuts. I al final, amb un penal inexistent, ens van empatar.
Això no és excusa. Valoro el punt, tot i que penso que per
ocasions, mereixiem més”. Gerard i Ramirez van marcar.

El Santa salva un punt al 90’

L’AMPOLLA CONSIDERA EL PENAL INEXISTENT

L’Alcanar va superar el Roquetenc (2-0) i manté la il.lusió per
connectar-se a les primeres dues places. Chimeno, de penal, va fer
l’1-0 en un moment psicològic (45’). Avançada la represa, De la
Torre va sentenciar. Jose Fernando Mora, tècnic de l’Alcanar: “va
ser un molt bon partit davant d’un bon Roquetenc. A la primera
meitat, ocasions molt clares per als dos equips, amb bones inter-
vencions del seu porter i també un pal del Roquetenc, amb tret de
Marc Alegre. A partir d’un penal, que ells van protestar, va venir
l’1-0. A la segona meitat, vam dominar més la situació del partit,
arribant amb facilitat i creant nombroses oportunitats. Ja avança-
da la represa, arran d’una centrada de Chimeno, De la Torre va
marcar el 2-0 que mereixiem pel joc i les ocasions de la represa.
Van haver resultats que ens van afavorir i queda molt. Per tant, a
seguir treballant amb il.lusió i encoratjats per aquest triomf, per la
forma en què es va obtenir, amb molta serietat”. Des de Roque-
tes es comentava que “la primera meitat fou anivellada i oberta,
amb ocasions per als dos. El penal, i més en el minut que es va
produir, va ser clau. La pilota va anar a la mà, però caldria valorar
si hi havia voluntarietat. A la represa vam intentar-ho però sense
arribar amb claredat”. El Roquetenc, amb tres derrotes seguides,
s’ha tornat a estancar. Ara passa pel Tourmalet del calendari.

L’Alcanar manté esperances

TRIOMF DAVANT D’UN ROQUETENC QUE S’ESTANCA

Masdenverge i Amposta B van em-
patar (3-3) en un duel trepidant. S'en-
frontaven el quart contra el tercer.
L'empat no satisfà els interessos de
cap des dos perquè els deixa més dis-
tanciats de les deus primeres places.
L'Amposta B va començar millor i Òs-
car va fer el 0-1. Al Masdenverge,
espès a l'inici, va costar-li entrar en si-
tuació però amb els minuts va retro-
bar-se i va tenir diverses ocasions, amb
un pal de Pau i un gol anul.lat. L'Am-
posta, al contraatac, també va tenir-
les. Malgrat l'estat del camp, irregular
i tou per les pluges, el partit era vibrant
i molt intens. A la represa, els locals
van sortir amb molta convicció, tenint
diverses oportunitats i empatant Fran-
cesc. Però, acte seguit, l'Amposta tor-
nava a marcar, gol d'Ivan. .El Masden-

verge es va abocar i va empatar. El de-
butant 'canoner' Bonilla va aconseguir
un gol de falta directa. No obstant,
com abans, l'Amposta va marcar el 2-
3 poc després, gol també d'Ivan. I ha-
gués pogut decidir a la contra. El Mas-
denverge va seguir insistint i
posteriorment a una acció en què els
visitants van reclamar penal, el planer
Mulet va restablir la igualada culmi-
nant un contraatac. 3-3. Final d'infart
i darrera ocasió, molt clara, per l'Am-
posta per haver guanyat. Els visitants
van protestar decisions de l'àrbitre.
El líder Móra la Nova no va jugar, es

va ajornar el seu partit a Benissanet.
L’Arnes va golejar l’Ametlla amb gols
de Raül (4) i de Sergi. Els dos goleja-
dors no perdonen. Partit decidit a la
primera meitat. Quintana, president

del futbol calero, va marcar de vaseli-
na el gol visitant. L’Arnes, amb l’empat
de l’Amposta B, amplia la distància
respecte a la tercera plaça. Està ara a
set punts. Demà visita l’Ebre Escola
equip que diumenge passat va empa-
tar a Deltebre (1-1). Segons Mario Ar-
ques, tècnic del Deltebre, “potser vam
fer el pitjor partit de la temporada.
Malgrat això, vam tenir a la primera
meitat 3 ó 4 ocasions per a poder mar-
car. A la represa, mateixa dinàmica.
Koto va fer l’1-0, però poc després en
una acció mal defensada arran d’un
rebuig del nostre porter, ens van em-
patar”. El Deltebre va incorporar a Ko-
to i ara a David (va jugar amb el S. Jau-
me). Tenia moltes baixes diumenge:
Rovira, Oriol, Juan, Raül i Nicola. 
(més informació a la plana següent)

Masdenverge-Amposta B, un derbi trepidant (3-3)

4A CATALANA. L’ARNES ES DISTANCIA
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L’Handbol Amposta va perdre
casa contra el Puchi per 20-23.
Segona derrota seguida en un
partit igualat en què el Puchi no
va permetre cap contraatac i in-
cursió per la banda d'Alba Simón i
no va deixar progressar en cap
moment a Judit Tortajada. Tot el
partit fou molt disputat, amb
avantatges per a l'Amposta de 2 i
fins a 3 gols (al descans 10 a 8),
amb una molt bona direcció de Gemma Galvez (3) i Laia Uliaque (4), fins al minut 15 de
la segona part, quan unes decisions arbitrals gens encertades i molt discutides, amb exclu-
sions a Alba Simón i a Sara Alonso en menys d'un minut, i una lesió inoportuna de Gem-
ma Gálvez, van fer que el Puchi empatés el partit 16 a 16 i, posteriorment, es fiqués per
davant al marcador, sense que les locals puguessin remuntar el partit. 
JUVENIL FEMENÍ. LLIGA CATALANA. 3a. Jornada - 2a. Fase - Grup A1. C.H.AMPOSTA

23-28 KH7 BM.GRANOLLERS

Derrota a casa, contra el Puchi

HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA  (20-23)CLUB BÀSQUET CANTAIRES LES VINYES DEL CONVENT (74-72)

Ensopegada a la pista del Santa Eulàlia
Inici de la segona volta visitant el SESE A

de Santa Eulàlia, Barcelona, un dels colíders
de la categoria, amb una ratxa de victòries
significativa. S’arribava al descans amb un
empat a 39, que demostrava la gran igual-
tat de l’encontre. Però al tercer període,
arribava la relaxació visitant, que s’eviden-
ciava una diferència màxima al marcador a
favor de l’equip local (+16). Però l’últim pe-
ríode no va ser suficient per llimar la di-
ferència, malgrat un impressionant 7/19
que deixaria l’equip ebrenc a les portes de
la victòria. Aquesta vegada, va ser creu,
però malgrat això un es pot sentir orgullós
del treball dels jugadors. Les tres baixes s’a-
cabaven notant enfront un rival de talla, i finalment el resultat seria favorable per als de San-
ta Eulàlia per un 74-72. El proper partit serà contra al C.B Collblanc el proper diumenge a
Ferreries, a les 19:30h. Altres resultats: Pre Mini: CB Cantaires B 48 - 16 CB Amposta. Mini
Masc.: CB Alcanar 65 - CB Cantaires 15. In Mas. Nivell A: CB St Feliu 88 - 52 CB Cantaires. 
CB Cantaires Sènior B-CB La Selva 78-42. Mini: CB Rapitenc 29-63 CB Cantaires Mini

Fem. Júnior Fem.: El Carme 48 - 16 CB Cantaires. Infantil fem : CB Altafulla 43 - CB Can-
taires 39. Premini Masc. A Cantaires Fem. 25 - 57 Cantaires Masc. Preinfantil Masc. CB Can-
taires 38 - 51 Manyanet Reus. Junior Masc: CB Cantaires 59-61 CB Tarragona. 

PER AL CAMPIONAT AUTONÒMIC

4A CATALANA

Claudia Monte i Emma Martin, jugadores del Tortosa
Ebre, han estat convocades per a jugar amb la selecció cata-
lana sub-16 per al campionat autonòmic que competeix
aquest cap de setmana. Una bona noticia per al futbol fe-
mení ebrenc. D’altra banda, el Tortosa Ebre de Preferent, va
perdre 3-2 al camp del líder Fontsanta. Segons el tècnic Xa-
vi Subirats, “vam posar contra les cordes al líder, avançant-
nos al marcador i empatant a la represa, una vegada elles
havien remuntat amb el 2-1. Però llavors vam jugar contra
12. Van haver decisions arbitrals molt dubtoses i l’àrbitre va
tirar cap a casa. També és cert que rebem dos gols a pilota
aturada en accions en les que va faltar atenció. Però l’altre
gol local fou en fora de joc i el criteri, en general, va ser molt
desigual. Hem de lluitar contra tot i a veure si ara, que co-
mença la nostra lliga, podem sortir de la part baixa”. 

2 jugadores del Tortosa-Ebre, amb
la selecció catalana sub-16

HANDBOL

CE Tortosa 33 (16)-H Ribes “A”17 (9). Nova victòria de les
noies tortosines entrenades per Georgina i Fran. 10 de
seguides i líders, sent l’equip més golejador. Infantil Masculí
CE Tortosa 39 (24)- CH Vilamajor 31 (17). Els jugadors
d’Eryka i Eleatzar van recuperar el bon joc i la il·lusió de fa
unes setmanes. Cadet Femení CE Tortosa 42 (24) - CH Sant
Llorenç – Sant Feliu de Llobregat 32 (14). El partit va estar
dominat des del principi per les locals, molt concentrades i
amb un bon treball de tot l’equip. Sènior Masculí “B” CE
Tortosa “B” 26 - CH Sant Miquel “B” 33. Tot i ser un par-
tit complicat, les de Nil Teruel van saber competir força bé,
emportant-se els 2 punts.
Sènior Masculí “A”. CE Tortosa 32 (15) - CH Igualada 31
(15). Victòria del sènior en un partit trepidant en un partit
amb un final agònic en el que hagués pogut passar de tot.  

El passat cap de setmana es va celebrar a Castrello do
Miño, els Campionats d'Espanya d'Ergometre i el
Campionat d'Espanya de Llarga Distància. Segons infor-
ma l’ebredigital.cat, les condicions climatològiques no
van acompanyar el diumenge degut a la pluja que va
caure al moment de disputar les regates. Tot i això, la
remera del Club Nàutic Amposta, Victoria Cid (a la foto),
va guanyar la medalla d'or en categoria sub23 en la
modalitat d'ergòmetre amb un temps de 7:07 i una
distància de 2.000 metres. Respecte al Campionat de llar-
ga distància on es disputaven regates de 5.500 m, Núria
Puig va obtenir la medalla de plata en la categoria juve-
nil amb un temps de 24:56,7. Els remers del Club de Rem
Tortosa també va firmar bones actuacions. En el campio-
nat d'Ergòmetre Ismael Curto va aconseguir una sexta
plaça en categoria juvenil i en sub23 Ismael Rifi es va
penjar la medalla de plata, Rubén Garcia va acabar en
quinta plaça i Lluís Blanco en sexta. En sénior masculí, el
tortosí Pau Vela va aconseguir la quarta posició, Roger
Folqué la vuitena i Àlex Sigurbjörnson va ser desé. En el
campionat de fons, disputat diumenge, el dos sense
absolut masculi (2-ABM ) d´Ismael Rifi i Àlex
Sigurbjönsson es va penjar la medalla de plata i el bot
mixt, 2-ABM, de Pau Panquet i Pau Vela va fer bronze.
En la mateixa modalitat Roger Folqué i Ruben Garcia van
ocupar la novena posició. En indivdual juvenil, Ismael
Curto va acabar en desena posició.

Centre Esports Tortosa

CLUB VOLEI ROQUETES

EN L’ESTATAL D’ERGOMETRE I LLARGA DISTÀNCIA

Aquesta setmana, només hi havia competició en els equips base. L'equip cadet femení,
es va desplaçar al camp del Sant Esteve. 3-2 amb parcials (25-13, 11-25, 25-19, 23-25
i 15-9). El cadet masculí, es va desplaçar al camp de l'Igualada. 0-3 amb parcials (11-
25, 17-25 i 10-25). Aquests finalitzen la primera fase del campionat en segona posició
a la classificació. Per últim, l'infantil femení, va anar al camp del Cubelles. 1-3 amb par-
cials (19-25, 15-25, 25-20 i 17-25).  Aquesta pròxima jornada, el sènior masculí de pri-
mera i l'equip femení, comencen la segona fase. L'equip masculí es desplaçarà al camp
del Begues i l'equip femení al camp del Sant Celoni. L'equip masculí de segona catala-
na, reemprèn la competició després d'una jornada de descans, i visitarà la pista del
Tiana. Els equips base, jugaran tots al Pavelló de Roquetes.

Eulogio Giné, tècnic de l’Ebre Escola, deia que “la primera meitat va ser molt igualada, si bé el Deltebre va gaudir de les mi-
llors situacions per a marcar. La represa, tot i rebre l’1-0, va ser nostra. Vam empatar acte seguit i físicament vam estar forá bé,
tenint diverses arribades clares per a poder guanyar. Penso que l’1-2 el vam poder merèixer però valoro l’empat al camp d’un
equip que està en una situació similar a la nostra a la taula”. Gerard Curto (Alcanar) ha fitxat amb l’Ebre E. que demà rebrà al
segon, l’Arnes. El Tivenys , en partit jugat a Bítem, va remuntar i va empatar contra el Catalònia B (3-3). Segons David Mon-
tardit, delegat del Tivenys, “a la primera meitat, el Catalònia es va avançar amb el 0-2, aprofitant errades nostres. Pere va
fer l’1-2 però, a poc del descans, ens van marcar l’1-3. A la segona meitat, el porter Bernat fou expulsat i es va tornar a po-
sar Doblado. Pere va tornar a marcar, fent el 2-3, i al 82 Joan Miquel establia el 3-3. I fins i tot vam poder guanyar, tenint
una opció per fer-ho, jugant es pot dir millor amb deu que amb onze”.  El Batea va guanyar el Xerta per 3-1 mentre que la
Fatarella va veure frenada la seua ratxa al camp de l’Ascó (4-2). Segons Guiu, “vam començar malament i ells ens van pas-
sar per sobre. Poc a poc, vam entrar en el partit i vam dominar, amb ocasions clares i fent dos gols, un d’Arnau i l’altre, gran
gol, d’Adrià. Però tot va canviar a la represa, lesió de Gerard Anguera, i canvi obligat de Pol, quedant-nos a més en deu. Tot
i que amb el 3-2 vam poder fer el 3-3, vam sortir del partit i l’Ascó va sentenciar merescudament amb el 4-2”. 

L’Ebre Escola, que ha fitxat a Gerard Curto, rebrà l’Arnes

A primera catalana continua la marxa impa-
rable de l’Handbol Perelló, ja que va sumar la
dotzena victòria en dotze partits disputats i
resta a una sola victòria d’assegurar-se la
presència a la promoció per jugar el TOP4,
quan falten quatre jornades. Podrien confir-
mar-la demà dissabte a casa davant la visita del
filial de l’Ascó.

L’Handbol Club Perelló, a un pas de classificar-se

Només van competir els equips base

Els remers ebrencs pugen al podi 
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PRÒXIMA JORNADA
dissabte 

Ebre E-Arnes (15.30h)
Bot-Ascó (16.30h)
M Nova-Batea (18h)

Amposta-Camarles (18.45h)
Catalònia-Masdenv. (18.50h)

diumenge 
Xerta-Deltebre (16h)

Alcanar-Benissanet (16h)
Fatarella-Ginestar (16h)

Dia 24 (20.30 h.) 
Ametlla-Tivenys

RESULTATS
19a jornada 4a catalana

Tivenys-Catalònia 3-3

Bot-Camarles sus

Benissanet-M Nova sus

Masdenverge-Amposta 3-3

Batea-Xerta 3-1

Ginestar-Alcanar sus

Arnes-Ametlla 5-1

Deltebre-Ebre Escola 1-1

Ascó-Fatarella 4-2

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. M. Nova 60 11 48

2. Arnes 63 18 47

3. Amposta 56 23 40

4. Masdenverge 44 26 37

5. Ebre Escola 36 37 34

6. Catalònia 45 27 33

7. Deltebre 42 28 32

8. Ginestar 37 28 31

9. Benissanet 23 33 23

10. Bot 33 52 21

11. Batea 32 50 21

12. Xerta 31 41 21

13. Tivenys 33 50 19

14. Ascó 34 40 19

15. Fatarella 31 45 19

16. Camarles 31 53 16

17. Alcanar 17 51 10

18. Ametlla 12 47 8

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA

S Gabriel-Pontenc

Tortosa E-C Clar (dissabte

17.30h)

Cerdanyola-At Prat

AEM-Molins Rei

Porqueres-La Roca

S Pere-Guineueta

S Andreu-F At Vilafranca

Pardinyes-Fontsanta

RESULTATS

17a jornada

Pontenc-AEM 3-0

At Prat-Porqueres 0-2

S Andreu-S Gabriel 2-0

La Roca-S Pere 1-2

Molins-Pardinyes 0-3

F At Vilafranca-Guineueta 4-0

Fontsanta-Tortosa E 3-2

C Clar-Cerdanyola 1-8

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Fontsanta 57 18 44

2. Pardinyes 61 25 39

3. Cerdanyola 44 17 38

4. S Pere 45 26 33

5. Porqueres 41 25 31

6. F Vilafranca 31 16 31

7. S Andreu 36 27 28

8. At Prat 31 27 26

9. Pontenc 35 40 25

10. AEM 28 34 23

11. S Gabriel 29 31 20

12. Molins 24 37 18

13. La Roca 21 39 13

14. E Guineueta 17 53 9

15. Tortosa E 18 42 9

16. C Clar 22 83 3

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA

Dissabte 

S Bàrbara-Ginestar 

Olimpic-J i Maria (15.30h)

Diumenge

Alcanar-Gandesa (11h)

Ulldecona-Tortosa E (11.30h)

Arnes-S Jaume (12h)

RESULTATS

14a jornada

Aldeana-R Bítem 7-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Aldeana 65 16 36

2. Alcanar 82 16 34

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 20 65 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

12a jornada

Vinarós, descansava

Canareu-St Jaume     6-4

Perelló-Amposta 0-5

Tortosa-Alcanar 1-3

Roquetenc-Aldeana 0-2

Catalònia-J i Maria 3-2

Ametlla-Rapitenca sus

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Alcanar 34 15 27

2. Roquetenc 29 10 26

3. Vinaròs 27 16 25

4. Amposta 33 10 25

5. Aldeana 31 14 23

6. Tortosa 47 26 19

7. Rapitenca 31 13 16

8. J i Maria 20 28 11

9. Canareu 25 38 11

10. Catalònia 16 31 9

11. Ametlla 14 24 8

12. Perelló 11 40 4

13. S Jaume 7 50 0

Veterans

PRÒXIMA JORNADA
dissabte 

Ametlla-Vilalba (16h)
Roquetenc-Ampolla (16.30h)

diumenge 
Godall-S Jaume (16h)
la Sénia-R Bítem (16h)
J i Maria-Pinell (16h)

Corbera-S Bàrbara (16h)
Perelló-Olimpic (16.30h)

Aldeana-Catalònia (16.30h)
Flix-Alcanar (17h)

RESULTATS

19a jornada, Tercera catalana  

Ametlla-Perelló 1-3

Catalònia-J i Maria 5-0

S Bàrbara-Ampolla 2-2

S Jaume-Flix 2-0

Pinell-Vilalba 3-2

Alcanar-Roquetenc 2-0

R Bítem-Godall 4-0

Corbera-Aldeana 2-1

Olimpic-la Sénia 1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. la Sénia 19 58 26 45

2. Aldeana 19 45 24 42

3. Ampolla 19 54 23 40

4. Rem Bítem 19 41 20 40

5. Catalònia 19 48 23 37

6. Alcanar 19 37 30 34

7. Olimpic 18 33 36 28

8. S Jaume 19 34 49 27

9. Roquetenc 19 35 41 25

10. Perelló 19 27 29 24

11. Pinell 19 32 37 23

12. Vilalba 19 30 40 20

13. S Bàrbara 19 28 34 20

14. Corbera 19 27 37 20

15. Flix 19 24 40 18

16. Ametlla 19 21 35 17

17. J i Maria 19 25 52 11

18. Godall 18 25 48 9

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA
dissabte 

Cambrils U-Salou (16.15h)
Torred.-Camarles (17h)

diumenge 
Hospitalet-Vendrell (11.45h)

Riera-Amposta (12h)
Batea-Reddis (16h)
la Cava-Valls (16.30h)

Ulldecona-Gandesa (16.30h)
Tortosa-Catllar (17h)
Roda Berà-Segur (17h)

RESULTATS

19a jornada, Segona catalana

Reddis-Cambrils U 1-2

Segur-la Cava 1-2

Vendrell-Catllar 1-1

Gandesa-Roda Berà 1-0

Camarles-Riera 4-1

Hospitalet-Torredemb. 3-4

Salou-Tortosa 0-2

Valls-Batea 5-1

Amposta-Ulldecona 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Tortosa 19 41 13 47

2. Amposta 19 37 10 44

3. Valls 19 35 20 41

4. Cambrils U 19 36 14 38

5. Gandesa 19 25 14 33

6. Camarles 19 33 21 32

7. Vendrell 19 27 19 29

8. Reddis 19 41 37 29

9. Hospitalet 19 33 32 24

10. la Cava 19 26 36 22

11. Ulldecona 19 22 36 20

12. Roda Berà 19 27 22 19

13. Torredembarra 19 21 33 17

14. Segur 19 28 41 17

15. Riera 19 19 39 15

16. Batea 19 28 49 15

17. Catllar 19 20 45 14

18. Salou 19 15 33 14

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

La UE R. Bïtem és
l’equip més en forma de
la categoria, ha sumat 16
punts dels darrers 18.
Diumenge visita el líder.

PRÒXIMA JORNADA
Granollers-S Andreu
Palamós-Terrassa

Sabadell B-Muntanyesa
Jonquera-Cerdanyola

Peralada-Pobla Mafumet
Vilafranca-Figueres

Olot-Vilassar
Manlleu-Europa

Ascó-Santfeliuenc (dissabte 18 h)
Júpiter-Castelldefels

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Olot 23 16 5 2 46 20 53
2. Peralada 23 15 2 6 44 16 47
3.  Vilafranca 23 12 6 5 33 22 42
4. Ascó 23 10 9 4 31 19 39
5. Terrassa 23 10 7 6 33 20 37
6. S Andreu 23 10 6 7 31 27 36
7. P Mafumet 23 8 9 6 32 30 33
8. Palamós 23 8 7 8 32 37 31
9. Muntanyesa 23 8 6 9 24 29 30
10. Santfeliuenc 23 6 11 6 27 25 29
11. Figueres 22 7 8 7 24 27 29
12. Granollers 23 8 4 11 32 33 28
13. Vilassar 23 6 8 9 21 27 26
14. Cerdanyola 23 6 7 10 26 31 25
15. Europa 23 6 7 10 14 24 25
16. Jonquera 22 5 9 8 10 14 24
17. Manlleu 23 4 11 8 21 35 23
18. Castelldefels 23 4 8 11 18 30 20
19. Júpiter 23 4 8 11 17 32 20
20. Sabadell 23 3 8 12 22 40 17

Tercera divisió RESULTATS
23a jornada, Tercera divisió

Vilassar-Vilafranca 0-2
Santfeliuenc-Manlleu 4-0
Castelldefels-S Andreu 0-2
Terrassa-Granollers 2-1
Muntanyesa-Palamós 1-0
P. Mafumet-Jonquera 2-1
Europa-Olot 0-5
Júpiter-Ascó 1-0
Figueres-Peralada 2-1
Cerdanyola-Sabadell 1-2

PRÒXIMA JORNADA
dissabte

Morell-Alpicat (17h)

diumenge

Vista Alegre-Suburense (12h)

S Ildefons-Rubí (12h)

S Cristobal-Vilaseca (12h)

Santboià-Igualada (12h)

Balaguer-Rapitenca (16.30 h)

Almacelles-Viladecans (16.30h)

Vilanova-Lleida (17h)

RESULTATS

19a jornada, Primera catalana

Rapitenca-S Ildefons 2-1

Rubí-Vista Alegre 0-2

Almacelles-Vilanova 4-0

Viladecans-Alpicat 1-2

Suburense-Morell 1-0

Vilaseca-Balaguer 1-0

Igualada-S Cristobal 1-0

Reus-Santboià 3-2

Primera catalana

Una formació del R. Bítem, d’aquesta temporada.

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Balaguer 18 34 17 36

2. Almacelles 17 37 17 32

3. Reus 18 36 26 32

4. Santboià 18 33 23 32

5. S Cristobal 18 27 22 31

6. Rapitenca 18 26 25 27

7. Vista Alegre 18 28 21 26

8. Viladecans 18 18 15 25

9. Vilaseca 18 26 32 25

10. Vilanova 18 26 37 24

11. Lleida 17 23 24 23

12. S Ildefons 18 27 26 23

13. Alpicat 18 26 32 23

14. Suburense 18 24 27 21

15. Igualada 18 29 34 19

16. Rubí 18 19 29 13

17. Morell 18 6 38 2

Tercera catalana
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Radiografia del futbol ebrenc
EQUIP DE LA SETMANA: CD LA CAVA

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)
Ferri (Valls) 
Dilla (Gandesa)
Carles (Camarles)
Caballos (Catllar)
Amado (Ulldecona)
Blasi (Reddis)
Dani (Cambrils U)
Sergi José (Rapit.)
Ivan (Amposta)
David (Valls)
Víctor (Ascó)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

2A CATALANA
Nº

17 
14
13 
10 
10 
10
10
10

9
9
9
9
8
8
8

GOLS JUGADOR

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

3A CATALANA
Nº

20
15 
14
14 
12
12 
11
11
11 
10
10
10

9
9 
9

GOLS JUGADOR

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

4A CATALANA
Nº

22
19 
16 
15 
13 
13 
12
12 
12
11
11
10
10
10

9

GOLS

EQUIP

Móra Nova
Arnes
Tortosa
Rem Bítem
la Sénia
Aldeana
Ampolla
Catalònia
Camarles
Rapitenca
Ebre Escola
Masdenverge
Ginestar
Alcanar
Xerta
Amposta B
Amposta
Deltebre
Perelló
Gandesa
Pinell
Vilalba
Corbera

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

DARRERS 5 PARTITS
Nº

15
13
13
13
12
12
11
11
11
11
10

9
9
9
9
8
8
8
8
7
7
7
7

P EQUIP

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

‘FAIR-PLAY’
Nº

8
8.5

9.25
9.75

10
10
10

10.5
10.5

11.25
12.5
12.5

12.75
12.75
12.75

13
13

13.25
13.5
13.5

13.75
13.75
13.75

P

REGULARITAT PER POSICIÓ AL CAMP MILLOR EQUIP

Jugadors també destacats: Gallego (Ampolla), Cristino
(Tortosa), Ivan Vallés (S Bàrbara), Nogales (Olimpic), Kevin (la
Sénia) i Felipe (Amposta).

ERIC (la Cava)

PERE ESTELLÉ (Ulldecona)

TEIXIDÓ (Camarles)

ROJAS (Gandesa)

VILARROYA (Rapitenca)

PAU GALIANA (R. Bítem)

EMILI (Pinell)

LAHCEN (Corbera)

ERIC (Perelló) 

SERGI CASANOVA (S. JAUME)

JORDI TOMÀS (Catalònia)

JUGADOR EQUIP

Gandesa
Ulldecona
Camarles
Rapitenca
La Cava 
Amposta

Batea
Tortosa

Camarles
Amposta

Ascó
Batea

Tortosa
Batea

La Cava 

PORTERS
Nº P. G. JUGADOR EQUIP

Roger 
Àlex Almestoy 
Josep Vilanova
Pau Valmaña 
Kiko
Manolo Puig 
Héctor 
Pachu
Oriol Vallespí
Dani Arliaga
Jony
Dani Bel
Raul Garcia
Pere Martínez
Jordi Adell
Josep 
Sam Garcia
Pau Castro
Enrique Socias
José Luis  
Albert Vilarroya
Mario 
Joan Batiste
Jonatan 
José Ramon   
Alexis Pedraza
Àlex Borull 
Istoc
Sergi López

La Cava
Batea

Camarles
Amposta

Batea
Tortosa
Ascó

Rapitenca
Rapitenca

Ascó
Amposta
Tortosa
Tortosa

Gandesa
Ulldecona 
Gandesa
Rapitenca
Ulldecona

Ascó
Camarles
Rapitenca
La Cava
Gandesa
Amposta
La Cava
Gandesa
Rapitenca
Rapitenca

Ascó

49
46
46
39
37
37
35
34
30
24
23
23
23
22
22
20
20
20
19
19
19
18
17
16
16
14
14
14
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

DEFENSES
Nº P.

1

2

3
1
2

1

2
1

1

1

G. JUGADOR EQUIP

C. Bertomeu 
Jordi Vilanova
Artur  Godia
Sergi Masqué 
Jaume Gumiel
Enric Ubalde
Isaac 
David Medina
Xavi Marqués
Sergi Grau
David Silva 
C. Ventura 
Ivan Cristino 
Victor Pujol  
Davide 
Frederic Giné
Eric 
Victor 
Albert  Castells 
Pere Estellé 
Aleix Llobet
Ike  Romera
Sergi Galera
Eudald  
Pau Ripoll
Xavi Anell 
Felipe 
Pau Sansaloni
Genis Navarro

Camarles
Batea
Ascó
Ascó

Gandesa
Gandesa
Amposta
Amposta
Rapitenca
La Cava

Ascó
Tortosa
Tortosa

Camarles
Ulldecona
Gandesa
La Cava

Ascó
Ulldecona
Ulldecona
Amposta
Tortosa
Tortosa

Amposta
Rapitenca

Tortosa
Amposta
Camarles
Gandesa

71
65 
57
50
47
44
40
34
34
29
28
28
27
25
23
22
20
19
16
16
15
15
14
13
13
13
12
12
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

MIGCAMPISTES
Nº P.

5
1

2
4

6
1
1
3
3
3
2

2

8
2

4

4
1
2
3

3

G. JUGADOR EQUIP

Brayan 
Albert Virgili
Sergi José 
Javier  Dilla
Adrià Suñer
Ivan González
Jordi Marti
Carles
Toni O.
Miguel  
Roberto 
Quim Cardona
Chimeno
Edgar Samper
Àngel 
Jordi Lleberia
Amado Clotet
Andreu Guiu
Raul Teixidó
Cristian Vallés
Mochi
Jonatan  
Adri Sales 
Juan Osado 
Albert Arnau
Àlex Forés 
José Mari
Agustí Fornós
Maikel 

La Cava/ JM
Tortosa

Rapitenca
Gandesa

Batea
Amposta

Ascó
Camarles
Ulldecona

Batea
Ulldecona
Amposta
La Cava
Camarles
La Cava
La Cava

Ulldecona
Ascó

Camarles
Gandesa
Tortosa
Ascó
Batea
Ascó

Tortosa
Rapitenca 
Ulldecona

Batea
Tortosa

59
45
39
34
33
32
31
30
25
23 
22
20
20
19
19
19
19
18
18
18
18
15
13
12
12
10
10

9
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

DAVANTERS
Nº P.

1
17

9
10

1
8
7

10
4
9
4
5
8
5
4
1
9
5
6
1
5
1
8
1
4
4

4
2

G.

David Rojas
Fran Reolid 
Aitor Arasa 
Josué Andreu
M. Vizcarro
Àlex Iniesta 
Raül Jimenez
Eudald Brull
Gerard E.
Guillem 
Sergi Lopez
Figo 
Gasparin
Oriol Altaba 
Marc Bertomeu

27
24
21
19
18
17
15
12

9
8
5
4
2
1
1

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

*Fa pocs dies vaig parlar amb l'entrenador de l'Osca de Segona divisió, Juan Antonio
Anguela, que fou segon de Teixidó en la seva etapa al Jaen. I em va dir: "jo vaig apren-
dre molt d'ell, plantejo els partits com ell em va ensenyar. Penso que li va mancar sort.
Avui seria un tècnic ideal per a qualsevol equip de la Segona divisió".
*Gran part de la plantilla d'un equip ebrenc no estava d'acord amb el seu entrenador,
aquest va presentar la dimissió, amb la marxa d'aquest va millorar l'equip però aquesta
setmana es va demostrar que els vells problemes existeixen. Una persona d'aquest club
em va dir "Amb el que m'agrada el futbol m'ho faran avorrir".
*A alguns jugadors els agrada la neu i anar als Pirineus amb la seva parella. I li diuen a
l'entrenador: "me’n vaig a esquiar". En la jornada següent es poden trobar amb la sor-
presa de no anar convocats. Això passa cada any en algun equip ebrenc.
*Jo crec que si molts jugadors no parlessin mai amb l'àrbitre, hi hauria menys targetes.
Aquesta setmana li va passar a Cristian del Camarles.
*Jo ho veia venir que Rius tornaria a Flix, fa uns mesos ja li vaig dir i em va respondre que
no. Però jo ho tenia clar- També aclarir que Oleguer no tenia la culpa.
*El jugador Josep Llaó s'entrena amb el Remolins-Bítem; no sé si per posar-se en forma o
per tornar a jugar a futbol. El fitxatge podria ser imminent. El gran jugador Gerard Curto
ex S.Bàrbara i Alcanar ha fitxat per l'Ebre Escola. Magí Andreu deixa el Perelló després de
5 temporades, fins recuperar-se de la seva lesió. Hi havien rumors de que podia tornar al
Móra la Nova però finalment ha fitxat amb el
Flix que també ha incorporat a Ruben Lendinez.
*De vegades els anys passen sense adonar-nos-
en. Es van enfrontar aquesta setmana el
Catalònia i el Jesús i Maria B. En un equip Juanjo
Rovira que va ser entrenador en aleví d’Aleix
Franch, mestre i deixeble, es van abraçar al final
del partit (tots dos a la imatge).



Àlex Forés té 25 i
juga a la Rapitenca.
La temporada passa-
da va tornar a casa
perquè la Rapitenca
el necessitava i el seu
sentiment rapitenc el
seduia per tornar-se a
posar la samarreta
blava.  Jugador amb
cor de la Ràpita i
molta potència per la
banda dreta. Pel seu
físic i el seu cabell
ros, se’l coneixia com
el Gudjohnsen
ebrenc. Amant de la
pesca, és avui el nos-
tre Megacrac.

Pregunta: Tens cap
malnom?.
Resposta: A Vinaròs
em deien el
‘Velociraptor’. 
P: El teu lema?.
R: Disfrutar al màxim
de cada moment,
amb els meus. 
P: Qui t’ha donat més
suport al futbol i a qui
has de fer més agrai-
ments?.
R: El meu pare que
des de ben petit era
qui m'acompanyava
als partits i el que
m'ha aconsellat des
de sempre.
P: La teua parella, et
dóna suport?.
R: Abans de cada par-
tit em desitja sort. Si
no pot venir, els escol-
ta per la ràdio i el pri-
mer que fa, després
del partit, és felicitar-
me o donar-me
suport, segons qui
hagi estat el resultat.
P: Què és el més
humà que has viscut
en un terreny de joc?
R: Un dia que em vaig
lesionar i un jugador
rival em va ajudar a
sortir del camp.
P: Compta’m una
anècdota de la teua
experiència esporti-
va?.
R: Un dia jugant de
petit en el futbol base
de la Rapitenca contra
l'Ebre Escola al final
del partit em van dir

que el porter rival era
cosí meu, que per
motius familiars no
havia tingut oportuni-
tat de conèixer-lo i
des de llavors ens por-
tem genial.
P: Els tres plaers de la
vida?.
R: Jugar a futbol, pes-
car i gaudir d'una
bona pel·lícula al cine-
ma amb crispetes.
P: Què t’hagués agra-
dat ser?.
R: Futbolista profes-
sional, com suposo
que a tots els juga-
dors.
P: Una illa tu sol amb
50 noies. Què faries?.
R: No sé, m’hauria de
trobar en la situació.
Però a mi m’agradaria
estar sol, a la illa, amb
la meua parella.
P: Com vas començar
a jugar i per què?.
R: Vaig començar
amb 6 anys jugant
amb els meus amics a
la Rapitenca perquè ja
veia que m'agradava.
P: Resumeix la teua
trajectòria?.
R: U.E. Rapitenca
(futbol base),
Gimnàstic de
Tarragona (juvenil
Divisió d’Honor), U.E.
Rapitenca (primera
catalana), Vinaròs C.F.
U.E. Gandia, C.D.
Burriana i durant la
temporada passada
vaig tornar a la U.E.
Rapitenca.
P: Per què te’n vas
anar de la Rapitenca?.
R: Era jove però volia
més minuts dels que
tenia a la Rapitenca.
Vam pujar a Tercera, i
hi havien molts bons
jugadors i vaig pensar
que aniria bé sortir del
club, agafar experièn-
cia i confiança i així va
ser.  
P: Per què vas tor-
nar?.
R: Perquè és la meva
casa, el club on vaig
crèixer. I estava cansat
de fer viatges amb el
cotxe de més d'una

hora per entrenar i
jugar i vaig decidir
tornar en un moment
en què el club m’ho
va demanar per a
poder ajudar. I aquí
continuo i continuaré.
P: Els teus millors
entrenadors?.
R: He tingut molts,
cadascun m'ha apor-
tat i ensenyat coses
diferents que a dia
d'avui les porto amb
mi. 
P: El millor de
German, el mister
actual?.
R: Per a mi, és molt
important el fet que
ha estat jugador de
futbol de tota la vida,
sap com pensa el
jugador i com ha de
tractar-lo. A nivell tàc-
tic li agrada equilibrar
l'atac amb la defensa.
Cal destacar també a
Norbert que és el pre-
parador físic, amb
molta idea de futbol, i
el gran treball de Jota
i del ‘Maño’
P: Què és el que no
t’agrada d’un entre-
nador?.
R: Que menysprei als
seus jugadors.
P: Quin és el millor
record d’un entrena-
dor?.

R: L’oportunitat que
em van donar de
jugar la Copa del Rei
amb el Gimnàstic de
Tarragona amb Kiko
Ramírez. Aquell any
vam quedar segons
en la categoria juve-
nil, a Divisió d’Honor,
per sobre d'equips
grans com el Vila-real.
P: El millor consell que
t’ha donat mai un
entrenador?.
R:Que disfruti jugant.
P: Si haguessis de
definir què és el fut-
bol, què diries?.
R: El futbol és passió,
alegries, tristeses,
motivació, compan-
yerisme, records, lliu-
rament, sacrifici i molt
més: és una part
enome de la meva
vida.
P: Quin és el millor
jugador de les Terres
de l’Ebre amb el que
has jugat?.
R: Destacaria a Carlos
Gilabert, Raúl Teixidó,
Cristian Bertomeu i
Sergi José.
P: Un company
curiós?.
R: Villa (El Piña).
P: El més timid?.
R: Pachu.
P: El més presumit?.
R: Xavi Marqués.

P: El més ‘caxondo’?.
R: Josu.
P: El teu jugador favo-
rit?.
R: Lionel Messi.
P: A quin jugador t’hi
assembles?.
R: Toquero...jejeje.
P: Què és el que més
t’ha aportat el fut-
bol?.
R: Amistat i compan-
yerisme.
P: Per què a l’Ebre
vivim el futbol amb
tanta passió?.
R: Perquè aquí ho
vivim tot amb molta
intensitat.
P: Es egoista el juga-
dor, tu ho ets?.
R: Jo no ho sóc per a
res, sempre penso
amb equip. En oca-
sions se m’ha dit que
hauria de ser-ho més,
però em considero un
jugador més dins d’un
col.lectiu en el que
totes les parts que el
formem són impor-
tants.
P: Compta’m alguna
anècdota viscuda en
un descans?.
R: L'any passat un
jugador de la
Rapitenca es va posar
crema de calor a les
cames i sense adonar-
se'n es va fregar la

cara sense abans
haver-se rentat les
mans. I va sortir a
jugar la segona part
amb la cara escalda-
da. A ell no li feia grà-
cia, a la resta una
mica...jejeje
P: Quan perds 2-0,
jugues millor?.
R: Normalment és al
contrari. És quan
guanyes que et sents
menys pressionat.
Però també és cert
que, de vegades,
quan perds 2-0 és
quan t’alliberes.
P: Si us insulten en un
partit, t’animes més?.
R: M’és indiferent,
intento estar al marge
del que es diu.
P: Quin és el teu estat
d’ànim quan perds?.
R: Estic trist i penso en
el que hauria pogut
fer millor. Em dura
uns dies però amb el
primer entrenament
de la setmana intento
oblidar-ho i ja pensar
en el proper partit. 
P: I com et relaxes?.
R: Intento pensar en
positiu. Tot el que
puc. I és important la
gent que tinc al costat
i que m’estima i que
m’ajuda a pensar en
altres coses.
P: El partit més dur,
que mai oblidaràs?.
R: Sent juvenil, un
amb el Reus en el que
ens jugàvem l’ascens i
vam perdre.
P: Quin ritual seguei-
xes abans de jugar?.
R: Cap, simplement
em concentro i penso
en positiu.
P: Si un nen se t’acos-
ta i et demana un
consell, què li diries?.
R: El meu consell seria
que ho doni tot cada
moment dins del
camp, i que pugui
gaudir del que fa. Si
ha d’haver-hi res més,
ja arribarà. 
P: Es bo que us
‘peguin canya’ per ser
millors?.
R: Penso que hi ha

casos als que els ser-
veix i altres que no. En
el meu, he de dir que
no m’ajuda.
P: Hi ha secrets per
tirar penals?.
R: Per mi la clau és la
tranquil.litat quan
agafes la pilota, plan-
tar-la i tenir clar des
del principi on el vas a
tirar.
P: Alguna anécdota
amb algun àrbitre?.
R: Després d’un par-
tit, va venir un àrbitre
i em va felicitar pel
partit que havia fet
aquell dia.
P: Els entens?.
R: Si, no és fàcil la
labor que fan.
P: La Rapitenca ara ha
agafat una bona dinà-
mica de resultats. És
per il.lusionar-se?
R: Ens ha costat aga-
far el ritme a la com-
petició però hi ha un
bon grup i la insistèn-
cia i el treball ens ha
portat a aquesta ratxa
actual. Il.lusionats ho
estem però hem de
seguir com fins ara,
aprofitant el moment,
anant partit a partit i
avui només pensant
en sorpendre el líder
diumenge i seguir la
ratxa, conscients que
encara hem de millo-
rar i que podem fer-
ho. La veritat és que
hi ha molt bona pinya
dins del vestuari, és
dels més sans en els
que he estat. I això ha
estat important per
estar units quan les
coses no han sortit
com volíem.

PROPER: 

KAZU
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By: Joaquin Celma

XX

AVUI:  ÀLEX FORÉS, JUGADOR DE LA RAPITENCA

78 El Gudjohnsen ebrenc
LA BALA DE LA DEVESA

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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INGREDIENTS:

• 6 carxofes
• 12 cloïsses
• 1/2 ceba
fumet de peix
farina
oli d'oliva
sal i pebre
vi blanc
Julivert

PREPARACIÓ:
Netegem les carxofes deixant només el cor i una mica de
tija i les reservem en un bol amb aigua i unes branques de
julivert.
Tallem la ceba petita i la sofregim en una cassola amb oli,
quan ja sigui transparent afegim una cullerada de farina i
la deixem coure una mica, ara ja es poden posar les carxo-
fes escorregudes i el brou de peix calent. Quan siguin cui-
tes afegim les cloïsses, que haurem tingut una estona en
aigua salada, perquè perdin la sorra que puguin tenir.
Quan s'hagin obert salpebrem i posem una mica de juli-
vert trinxat i ja tenim el plat acabat a punt per servir. 

Carxofes amb cloïsses

LA CARXOFA

La carxofa és una verdura d'hivern amb grans qualitats
i atributs beneficiosos per la nostra salut. La collita de
la carxofa s'acostuma a realitzar entre novembre i
abril, tot i que els mesos òptims són els compresos
entre desembre i març. En comparació amb altres ver-
dures, la carxofa té una proporció d'hidrats de carboni
i proteïnes molt significativa. A més, conté nombrosos
minerals entre els quals destaquen el calci, el ferro,
magnesi, potassi i el fòsfor i vitamines com les A, C i
algunes del grup B. Les carxofes són unes grans pro-
tectores del fetge i l'estómac, i regulen la secreció
biliar. També ajuden a la regeneració de les cèl·lules
hepàtiques, potencien les funcions desintoxicants del
fetge, redueixen els triglicèrids i per tant el colesterol,
contenen propietats digestives pel que són molt efica-
ces contra l'acidesa d'estómac, l'àcid úric i els càlculs
biliars, disposen de propietats diürètiques eliminant la
retenció de líquids i evitant els problemes circulatoris, pel que són molt adequades amb les dietes d'aprima-
ment i de control de pes. 
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

PASSATEMPS

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

La teva parella t’ofereix un abric de contenció
que, lluny d’aclaparar-te, proposa moments
de relax  i enteniment.  Busca  equilibri  entre
obligacions  familiars  i de parella. 

Les relacions desborden expressions d’amor,
enteniment i esperança: l’empatia pren la
davantera i proposa una relaxada  connexió
en la parella..

Taure
20/4 al 19/5

Lliura’t sense reserves a una relació amorosa
que pot dur-te a descobrir  coses sobre l’a-
mor  que vas pensar  que no tornaries a
experimentar mai més..

No jutgis si no desitges ser jutjat: duu les
coses a un plànol de major tranquil·litat.
Apareixerà  una despesa que no esperaves i
que podria fer-te canviar de plans. 

Bessons
20/5 al 21/6

El teu firmament  sentimental revela situa-
cions d’evident maduresa emocional: oblida’t
de les restriccions  i aposta  tot  a la parella.
No parlis de diners a la feina.

No permetis que les teves emocions entrin
en conflicte amb  la mirada assenyada que
tens  sobre la teva vida, pren-te  un moment
per a buidar-te.

Cranc
22/6 al 21/7

Quan el fastigueig s’apropia d’una relació amo-
rosa, hi ha dues possibilitats: tractes d’arribar
a una trobada, o t’allunyes abans que arribin
les llàgrimes.

Predomina un escenari de baralles: no oblidis
que la susceptibilitat exigeix molta energia,
mentre que el riure i l’humor  deixin enrere els
conflictes. 

Lleó
22/7 al 22/8

Gaudeixes d’una jornada vivificant  i moments
d’alegria en l’amor, la parella  reprèn una cursa
sana  d’aprenentatge  i maduresa. Cuida la
teva pell.

Aquari
20/1 al 18/2

Moment de calidessa envaïxen la teva vida
amorosa i molts plànols arriben a l’equilibri. La
teva vida social  es beneficia  de la te afectuo-
sa actitud. 

Verge
23/8 al 21/9

Gran energia emocional: sents que gens
importa més que aclarir la teva situació  sen-
timental, deixa que el corrent flueixi, no et
precipitis  a prendre decisions.

Peixos
19/2 al 20/3

Els romanços que s’iniciïn sota les presents
confluències astrals tindran una elevada dosi
de sensualitat i càrrega passional. La teva
esquena  està patint  massa.  

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:

MÉS EBRE RECOMANA



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!

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT

877 180 170
comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!

MÉS EBRE RECOMANA
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Isabel Carrasco

TEATRE A LA RÀPITA

Després de l'èxit de les anteriors
representacions, en el marc del
XIIIè Cicle de Teatre de Tardor
de La Ràpita, la companyia Xip
Xap ens oferirà, aquest dissabte
dia 4 a les 22 h, al Maset, la que
serà l'última representació d'a-
questa obra de gran èxit escrita
per Pau Lleixà.
Un espectacle que ha estat pos-
sible gràcies a l'esforç i la
il·lusió de les actrius: Núria
Ferré, Paquita López, Carme
Navarro, Laura Farnos, Natàlia
Guart, Marta Talarn, Maite
Forcadell, Jéssica Forcadell,
Marian Ferré i Mamen Garriga;
l'actor David Pedro; i els tècnics
Ricard González i Ferran Carles.

ME: «Dones de matrícula», la
teua primera obra. Quin ha
estat el detonant que et va
empènyer a escriure aquesta
obra teatral?
Pau Lleixà: El grup de teatre
local em van comentar que esta-
ven sense director i que tenien
dificultats per trobar un text per
a poder representar-lo al mes de
desembre, per a la cloenda del
Cicle de teatre. Tenien baixes
temporals al grup, s'havien que-
dat sense actors – només eren
dones- i es trobaven amb dificul-
tats per poder planificar el nou
curs. Aquesta conversa va ser a
principis de juny de l'any passat
i jo em vaig oferir a ajudar-les a
buscar un text teatral. Però alho-
ra vaig cometre un "error": li
vaig dir a Paquita, presidenta del
grup de teatre, que tenia entre
mans un projecte d'escriure una
obra. I ja no va caldre dir gaire
més. Em va animar a tirar-ho
endavant i jo li vaig demanar
que em donés els mesos d'estiu
per enllestir-ho. I així va ser com
les "Dones de matrícula" es van
gestar, entremig de moltes hores
de calor i nits a la fresca escrivint
i reescrivint.

ME: La curiositat i l'observació,
un element indispensable?
PLL: Sí, i tant. Les situacions més
divertides acostumen a sorgir de
la forma més insospitada.

ME: És obvi i es nota que t'has
divertit escrivint aquesta obra.
Expressar els sentiments, els
conflictes, les emocions de cinc
dones ben diferents que s'apro-
pen als 40 anys i que decideixen
fer un canvi.
PLL: De fet, la qüestió de l'edat
és força trivial. Durant l'obra
juguem a despistar sobre l'edat
de les actrius perquè –la gent

que em coneix ho sap- això de
fer-se gran és un concepte que
em costa d'assumir. I, per tant,
l'encaro amb el màxim d'humor
possible. Però el gran tema que
abordem a l'obra és el de les
segones oportunitats. I ho fem
des de gairebé el surrealisme:
cinc dones que per diferents
motius necessiten canviar les
seues vides i es plantegen com-
partir un pis d'estudiants a la
Ràpita mentre estudien a la
Universitat de Tortosa. Un dels
moments que més m'agrada de
l'obra és quan un determinat
personatge li retreu a la Núria
"Estudiants? A la seua edat?", i
la Núria – decidida i molesta- li
replica: "Tampoc cal faltar, eh,
que no és tan estrany. Si no hi ha
treball en aquesta merda de país
ni tenim famílies per aguantar,
alguna cosa haurem de fer per
distreure'ns". I aquest és l'espe-
rit: per què no hem de fer el que
ens vingui de gust quan ens vin-
gui de gust?

ME: Ens pots descriure aquests
cinc personatges?
PLL: Els personatges són les cinc
companyes de pis: Núria, una
dona de molt de caràcter que
acaba de deixar el seu home; la
Maite, una dona amb molt mala
sort a qui no li ha sortit bé cap
relació; la Natàlia, una "snob"
acostumada a la bona vida i al
poc treball; la Marta, la sensual i
festera propietària del pis; i la

Laura, una dolça i innocent teò-
loga que té molts dubtes a la
vida. Després tenim a la mare de
la Marta, la Paquita, també amb
problemes familiars. I no ens
podem oblidar de la veïna,
"donya Carmen", l'existència de
la qual es resumeix a queixar-se
de tot, fer la vida impossible a
les estudiants i renegar de tot
allò que fa "tuf" a català... Una
joia, en fi. Ah, i després tenim
tres personatges sorpresa més,
però que no puc desvetllar...

ME: Que és el que més t'atrau a
l'hora de crear un personatge?
PLL: Que el públic l'identifiqui,
el vegi proper, entengui les seues
cabòries i conflictes. Que acabi
la funció i tothom el recordi per
una frase determinada o per una
acció o per un acudit. Els perso-
natges de "Dones de matrícula"
són extrems per provocar el
somriure, és a dir, si he dibuixat
a una dona "snob" l'he fet tan
rica que –per exemple- ignori
que existeixi gent pobra al seu
voltant. O si he dissenyat un
personatge amb un caràcter fort
–com és la Núria- hem fet que
no somrigui en cap moment
durant les dues hores de l'obra. I
això provoca humor.
Personatges al límit, situacions al
límit i quotidianitat. La mescla és
divertidíssima.

ME: La felicitat d'un autor tea-
tral és com un proveïdor d'emo-

cions?
Sentir com la sala riu, s'emocio-
na, s'identifica...
PLL: Això ha estat sens dubte el
millor. Durant els assajos vam
riure molt, ja des de les primeres
lectures de text veia que elles
s'ho passaven d'allò més bé. I jo
pensava: només per això, només
per aquestes nits d'assajos i ria-
lles ja haurà valgut la pena. Però
per dins meu tenia el neguit de
no saber com reaccionaria el
públic: i si no riuen? I si l'obra no
funciona? I si...? És per això que
abans de l'estrena del dia 18 de
desembre vaig voler fer una
mena de test, un assaig general
-tres dies abans- amb només
cinquanta espectadors al Maset.
Necessitava que les actrius
escoltessin la reacció del públic i
aprenguessin a interactuar amb
els espectadors, que sabessin
quins gags provocaven més ria-
lles, en quins moments havien
d'aturar-se si hi havia aplaudi-
ments o molt de soroll pels riu-
res... Però clar, vist ara -que ja ha
passat- el que realment necessi-
tava jo era saber si "Dones de
matrícula" funcionava. Ni que
fos mínimament. En aquella prè-
via, la gent s'ho va passar molt
bé. Però encara no em vaig que-
dar tranquil: "i si riuen per com-
promís? I si riuen perquè avui
eren només cinquanta familiars i
amics nostres?" Total, que el dia
de l'estrena, amb el Maset ple
de gom a gom i amb les prime-

res rialles sonores i els primers
aplaudiments, em va resultar
complicat controlar l'emoció: la
gent s'ho estava passant bé,
molt bé diria jo. La sala va ser
una festa durant les dues hores
de funció. I el que per a mi era
més important: totes les compo-
nents de Xip Xap estaven gau-
dint cadascuna de les línies de
text. I veure-les xalar damunt de
l'escenari va ser el premi més
gran que em podia emportar
aquella tarda. Elles han sabut
donar vida a uns personatges
que només existien a la meua
imaginació, se'ls han fet seus,
se'ls han cregut i han acabat
estimant-se'ls, i quan les vaig
veure dalt de l'escenari... va ser
un moment indescriptible. Vaja,
que aquestes dones em tenen
absolutament enamorat.

ME: «Dones de matrícula», set
representacions i més de mil
espectadors... Aquest dissabte
es farà l'última funció?
PLL: Sí, i novament amb totes les
entrades exhaurides. La veritat
és que per a un grup de teatre
amateur -com som nosaltres-
això ha estat una sorpresa abso-
luta. No ens havia passat mai, i
encara no ens ho acabem! Totes
les funcions amb el cartell
'Entrades exhaurides' penjat a la
porta del Maset, llista d'espera
per comprar entrades... Una
bogeria! I una felicitat absoluta
perquè això ha motivat que tot
el grup hagi agafat un compro-
mís al cent per cent amb les
representacions, amb el públic i
amb un esperit de millorar cada
cap de setmana.

ME: Projectes?
PLL: Ara el grup Xip Xap estem
preparant una col·laboració amb
la regidoria de Festes de
l'Ajuntament de la Ràpita per a
la festa del Carnaval: Després
intervindrem també en el projec-
te de Jahel Palatsi: La NoBoda,
que tindrà lloc el dissabte 1 d'a-
bril al recinte firal de la Ràpita. I
no ho volem dir gaire alt, però la
nostra intenció és preparar una
sorpresa, perquè –com sabeu-
aviat tindrem un nou teatre-
auditori a casa nostra i això vol
dir que el Maset, com a espai
teatral, desapareixerà. I creiem
que després de tretze anys aco-
llint el Cicle de teatre de tardor
aquest local mereix un comiat
d'altura... En definitiva, que
molta feina per al grup de teatre
i molta il·lusió i ganes de xalar. 

Pau Lleixà Ferré, tècnic de Cultura de l'Ajuntament de la Ràpita.
Autor de l'obra «Dones de matrícula».

PARLEM AMB

«Dones de matrícula»


