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El Congrés aprova fer un projecte pilot per transferir sediments des de l’embassament de Riba-roja d’Ebre

Terres de l’Ebre. La proposta de
descongestionar la N-340 satisfà a mitges
els alcaldes i topa amb l’oposició de
transportistes i veïns. P3

Esports. El comitè dóna la raó a la
Rapitenca, per la impugnació del partit a
Balaguer, i l’equip de German és ara sisè
amb 31 punts.                                  P11

Gandesa. La DO Terra Alta s’endú 17
medalles al Concurs Internacional de les
Garnatxes, que l’any vinent es celebrarà a la
comarca terraltina. P8Av
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L’Ajuntament de La Ràpita va presentar dilluns Orígens, un projecte impulsat per la regido-
ria d’Identitat que submergirà durant uns dies el municipi en la seva història i tradicions,
abordades des de diferents vessants. Aquest certamen tindrà lloc entre el 29 de setembre i
l’1 d’octubre i vol recuperar aspectes de la vida pagesa i marinera de la població.

P6

La Ràpita presenta Orígens, per submergir-se en la seva història

El Congrés de Diputats ha aprovat la Proposició No de Llei d’ERC que demanava una partida econòmica per fer un projecte pilot
de transferència controlada de sediments des de l’embassament de Riba-roja d’Ebre cap a la desembocadura, i la redacció d’un Pla
de gestió integral dels sediments de la Conca de l’Ebre. És un primer pas. La notícia ha estat rebuda amb satisfacció pels actius que
fa anys que treballen per defensar la plana deltaica. I també per Jesús Calleja, presentador de ‘Volando Voy’, programa de Cuatro
que fa unes setmanes va informar de la problemàtica del Delta (imatge de portada). Calleja ens explica en una entrevista per a Més
Ebre que està orgullós d’haver pogut aportar el seu granet de sorra. P3, 12 i 13 
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L’opinió del diari queda reflectida
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rial. Els articles de la secció d’o-
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els signa i el diari no els fa seus
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Ulldecona engega les I Jornades d’assessorament
i aprenentatge gratuïtes per a gent gran

ORGANITZADES PER L’ONADA SERVEIS A LES PERSONES

El Grup L’Onada Serveis a les Persones posa en marxa les “I jornades d’assesso-
rament i aprenentatge” dirigides als socis de L’Esplai (obra Social La Caixa) i als
membres del Casal de Jubilats i Pensionistes d’Ulldecona i Barris.
Les jornades començaran el 22 de febrer a L’Esplai i el 24 de febrer al Casal de
Jubilats i Pensionistes d’Ulldecona. En tos dos espais es farà una presentació de
les activitats programades per part de l’equip de la Residència Municipal
d’Ulldecona L’Onada i tot seguit començarà el primer taller: Conviure amb el
Dolor, a càrrec de Joan Riba (fisioterapeuta) i de Teresa Rovira (infermera), amb-
dós professionals de la Residència Municipal d’Ulldecona L’Onada. La inaugura-
ció d’aquestes jornades comptarà també amb presència de l’alcaldessa
d’Ulldecona, Núria Ventura, i de la regidora d’educació, patrimoni i participació,
Caterina Brusca. Les jornades s’allargaran fins al novembre, amb una
xerrada/taller a cadascun des casals per part dels professionals de L’Onada
Serveis. Les temàtiques sobre les que aprofundiran les jornades són:
Març: Saber que no estàs sol. Televida. (8 L’Esplai/ 24 Casal); Abril: Ningú sense
rosa de Sant Jordi. Taller de manualitats (12 L’Esplai/ 28 Casal); Maig: Estil de
vida saludable. Alimentació i exercici.(10 L’Esplai/ 26 Casal); Juny: Les ajudes tèc-
niques t’ajuden. Potenciar l’autonomia.(14 L’Esplai/ 30 Casal); Juliol: Els anuncis
de la nostra vida. Taller de reminiscència.(12 L’Esplai/ 28 Casal); Setembre: Dia
Mundial de l’Alzheimer. Taller de memòria.(13 L’Esplai/ 29 Casal); Octubre: Jo
decideixo. Voluntats anticipades.(11 L’Esplai/ 27 Casal); Novembre: Festa de clo-
enda.(8 L’Esplai/ 24 Casal)
Amb aquestes jornades, L’Onada continua fent poble i consolidant una vocació
de servei que va més enllà dels seus propis usuaris i treballadors. Des de L’Onada
volem compartir la nostra experiència i ho fem a través dels nostres professionals
que són l’ànima d’aquesta organització que és L’Onada Serveis.
A banda de L’Onada Serveis, en l’organització d’aquestes jornades hi han
col·laborat l’Ajuntament d’Ulldecona, L’Esplai (Obra Social La Caixa) i el Casal de
Jubilats i Pensionistes Ulldecona i Barris. Des de l’obertura del primer centre a
Sant Carles de la Ràpita l’any 1995, L’Onada Serveis no ha parat de créixer i
assumir compromisos socials a tot el país. El 2003 s’inaugura a Ulldecona, la
Residència i Centre de Dia que actualment compta amb 42 places de residència
i 18 places (totes públiques) de Centre de dia.

Consell Territorial Consultiu i de
Coordinació de la Salut Pública 

PRIMERA REUNIÓ

El delegat territorial del Govern a les Terres de l’Ebre, Xavier
Pallarès, i el secretari de Salut Pública, Joan Guix, han presi-
dit aquest dijous a Tortosa la primera reunió del Consell
Territorial Consultiu i de Coordinació de Salut Pública de les
Terres de l’Ebre. La reunió ha comptat també amb la partici-
pació dels representants dels diferents departaments de la
Generalitat, del món local, l’acadèmic, el tercer sector,  els
proveïdors de salut, el teixit associatiu i els col·legis professio-
nals de l’Ebre. Així, aquest Consell és un òrgan amb base
territorial per treballar de forma transversal la salut en totes
les polítiques. La confluència de factors econòmics, socials,
polítics i ambientals, és a dir, els determinants socials de la
salut, configuren la forma de viure i emmalaltir de les perso-
nes, i el 80 per cent d’aquests determinants es troben fora
del sistema sanitari. En el marc d’aquesta sessió del Consell
s’ha presentat un primer diagnòstic de salut al territori, a par-
tir de les dades demogràfiques, de desigualtat, i d’acord amb
els indicadors bàsics de salut, els estils de vida i els determi-
nants socials per dur a terme una estratègia de salut a totes
les polítiques.

Editorial
Pel bon camí

Per fi el Congrés vota a favor de la prova pilot per traslladar sediments dels embassaments al delta de l'Ebre. És una proposició no de llei d'ERC recla-
mant al govern espanyol transferir sediments dels embassaments de Riba-roja i Mequinensa al delta de l'Ebre. La moció ha acabat prosperant per una
majoria de 24 vots a favor pels 13 en contra dels populars. Moltes persones, plataformes, associacions han estat lluitant durant anys perquè el delta no
desaparegui. El Més Ebre s'ha posat en contacte amb Jesús Calleja conductor del programa «Volando Voy» de Cuatro, un programa que s'ha fet ressò
d'aquesta problemàtica i que ha estat vist per millers de persones. Una conversa de gairebé mitja hora que resumirem dient: «Orgull d'haver participat,
d'haver ajudat a remoure consciències i ens tornarem a veure aviat perquè farem el seguiment fins a salvar el Delta». Enhorabona ebrencs!

El Consell Comarcal del Baix Ebre ha equipat amb fibra òptica
d'alta velocitat (1giga per segon simètrica) el Viver d'Empreses
i Centre de Negocis Baix Ebre Innova, ubicat al polígon Venta
Nova de Camarles. La fibra simètrica facilita una connexió a
una velocitat de pujada i baixada idèntica cosa que permet ofe-
rir a empreses, emprenedors i altres usuaris del Viver
d'Empreses una millor qualitat en videoconferències tant pel
que fa a la imatge com al so, un millor streaming per fer trans-
missions en directe a través de Youtube o altres plataformes, un
accés més ràpid a serveis d’emmatgatzematge al núvol com
Dropbox o Google Drive, o més immediatesa en enviar arxius
molt pesats a través de WeTransfer o 4Shared. El Consell
Comarcal del Baix Ebre, a través de Baix Ebre Innova, dóna res-
posta així a les demandes de joves emprenedors del Viver
d'Empreses.

Fibra òptica d’alta velocitat al 
Viver d’Empreses i Centre de Negocis 

Baix Ebre Innova de Camarles
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«L’aportació de sediments al Delta
és una qüestió de supervivència»

Eritja: ‘hem aconseguit que s’hi posi remeï’

Satisfacció a mitges entre els alcaldes dels municipis afectats per la N-340 al seu pas per les Terres de l'Ebre i el Penedès
després que l'ACN hagi revelat la proposta del Govern per descongestionar el trànsit d'aquesta via obligant a desviar els
camions per l'AP-7 a més de fer gratuït el trànsit intern dels residents per la mateixa autopista. Els ajuntaments valoren
com un pas endavant respecte la situació actual la proposta que el Govern ha traslladat al Ministeri de Foment, però al
mateix temps apunten que encara s'han de perfilar els detalls i que la solució definitiva al problema de saturació viària de
la N-340 s'haurà de concretar un cop finalitzi la concessió de l'autopista AP-7, el pròxim 2019. Per contra, tant els trans-
portistes com les entitats veïnals que exigeixen solucions al problema viari del territori rebutgen el plantejament de Territori
i Sostenibilitat i reclamen, un cop més, la gratuïtat total de l'autopista. "És una solució que beneficia l'empresa conces-
sionària –Abertis-, la potencia econòmicament i li fa guanyar més diners. Ja n'hi ha prou". Així de contundent s'ha mos-
trat el president de la Federació d'Associacions de Veïns d'Amposta, Llorenç Navarro, davant la notícia avançada per
l'ACN. El moviment veïnal, que acumula ja 137 jornades tallant la carretera N-340 per diferents punts a l'alçada de les
Terres de l'Ebre reclamant la gratuïtat total i imminent de l'AP-7, rebutja de ple les mesures plantejades per la Generalitat.

La proposta per descongestionar la N-340 
satisfà a mitges els alcaldes

La comissió d’Agricultura,
Alimentació i  Medi
Ambient del Congrés de
Diputats ha aprovat
aquest migdia la
Proposició No de Llei
d’Esquerra Republicana
de Catalunya que dema-
nava una partida econò-
mica per fer un projecte
pilot de transferència con-
trolada de sediments des
de l’embassament de
Riba-roja d’Ebre cap a la
desembocadura, i la
redacció d’un Pla de ges-
tió integral dels sediments
de la Conca de l’Ebre.
‘Si no es realitzen actua-
cions immediates, a mitjà
o curt termini, el Delta de
l’Ebre acabarà desaparei-
xent’ ha advertit el dipu-
tat Xavier Eritja durant la
defensa de la iniciativa. La
PNL, que ha incorporat
dues esmenes de

Ciudadanos, ha comptat
amb el suport de tots els
grups excepte del PP.
El diputat Xavier Eritja ha
manifestat que ‘avui
obrim una porta a l’espe-
rança per aquella gent
que estimem el Delta de
l’Ebre. Hem palesat que hi
ha un gran problema amb
la gestió dels sediments al
Delta i que si volem asse-
gurar la seva supervivèn-
cia cal actuar de manera
immediata. I s’ha acordat
que s’hi posi remei’.
Eritja ha recordat que, tal
com apunten diversos
estudis científics, l’objec-
tiu ha de ser el de ‘trans-
ferir i aportar un volum
més gran de sediments
cap a la desembocadura i
la plana deltaica per
poder aturar la regressió
de la costa, l’esfondra-
ment i la subsidència dels

terrenys deltaics, evitant
la seva inundació d’aigua
marina’.
El diputat republicà ha
agraït el suport de la gai-
rebé totalitat de grups
parlamentaris  ‘perquè
mostra la voluntat de tots
per salvar el Delta de
l’Ebre’. Fet que ha contra-
posat amb l’’autoexclus-
sió’ del PP, que ja havia
rebutjat la moció republi-
cana al Senat.
‘El govern espanyol ha
rebut un mandat molt clar
i  vetllarem perquè en els
propers pressupostos
generals de l’Estat hi hagi
una partida per portar a
terme aquesta prova pilot
de transferència de sedi-
ments, i es comenci a
redactar el Pla de gestió
de sediments’, ha afirmat
Eritja.
(més info a la plana 12)

I topa amb l'oposició de transportistes i veïns

Llorenç Navarro: “És una solució que

beneficia l'empresa concessionària –Abertis-, la

potencia econòmicament i li fa guanyar més

diners. Ja n'hi ha prou"

Xavier Eritja.

El port de l'Ametlla de Mar es
renovarà amb un nou passeig 

I amb pantalans per impulsar les empreses nàutiques

La façana portuària de l'Ametlla de Mar veurà, en els
pròxims mesos, una important remodelació del moll de
ribera transformant-lo en una zona nàutica per conver-
tir l'espai en un motor econòmic per a la població,
donant un impuls a les empreses nàutiques locals.
Aquesta actuació, que compta amb prop de 420.000
euros de pressupost –actualment en licitació– i està
inclosa dins el Pla d'Inversions 2014-2017 de Ports de la
Generalitat, se situa entre l'esmentat moll i la carretera
del port. El nou front marítim comptarà amb la cons-
trucció de dos pantalans flotants, que es dotaran de ser-
veis d'aigua i electricitat. Un dels pantalans estarà situat
al moll de ribera per acollir les embarcacions turístiques
de lloguer i l'altre al moll de pesca per acollir embarca-
cions pesqueres, on s'hi traslladaran les barques d'arts
menors. L'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gaseni, fa
valdre la convivència dels sectors pesquers i turístics, i
explica que l'actuació dignificarà l'entorn. «Quedarà
una zona molt dignificada. Hem pogut veure el projec-
te i aquestes obres s'han de fer molt bé perquè estem
tocant una part molt sensible del nostre municipi, la
zona central de la nostra façana marítima, i amb això
hem de ser molt curosos» remarca l'alcalde. Amb aques-
ta inversió, que hauria d'iniciar-se en les pròximes set-
manes, es pretén apostar també pel sector nàutic. «Ja
s'està parlant amb diferents empresaris locals, que tenen
molt d'interès, per crear un nou pol d'activitats a la faça-
na marítima. Fem una actuació que permetrà que, quan
la gent vagi pel nou passeig, vegi que som un poble
pescador i turístic» explica el gerent de Ports, Joan Pere
Gómez.

ERC aconsegueix

que el Congrés

aprovi fer un

projecte pilot per

transferir

sediments des de

l’embassament de

Riba-roja d’Ebre

Minut 91 a Canal Terres de l’Ebre.
Dilluns a les 17.30, 21 i a les 23 hores. Dimarts a les 13 h.

Dimecres (Minut 91 o Hora del Pàdel) a les 20 h i dijous a les 13h.

També pots seguir a Canal TE els reportatges 
dels partits del cap de setmana, 

el diumenge a les 23 i el dilluns a les 14 hores
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EN UN MINUT

*L'AJUNTAMENT DE
TORTOSA ha posat en
marxa el consell assessor
en polítiques LGTBI amb
l'objectiu de promoure i
garantir que les persones
lesbianes, gais, transse-
xuals/transgènere, bise-
xuals i intersexuals dispo-
sin i gaudeixin dels matei-
xos drets i oportunitats
que el conjunt de tota la
ciutadania, així com a viure
emparades pels principis
d'igualtat i no discrimina-
ció. Una de les primeres
actuacions serà una
enquesta, que es podrà fer
a través de la web, i que
servirà de base per elabo-
rar una diagnosi i redactar
un pla local LGTBI. 

*"TOTS DANSEN A TOR-
TOSA" aproparà el llen-
guatge del ball als joves, a
través del Mercat de les
Flors de Barcelona i de la
Xarxa Transversal.

*LA RÀPITA: l’Ajuntament
ha procedit a retirar la creu
de la Torreta, en compli-
ment de la Llei de la
Memòria Històrica i un cop
rebuda la notificació de la
Comissió Territorial del
Patrimoni Cultural, la qual
certifica que aquest ele-
ment no està afectat per la
Declaració de Bé Cultural
d’Interès Nacional que
protegeix la Torre de
Guardiola, on estava ados-
sada. La Comissió autorit-
za a l’eliminació de la creu
prenent les oportunes
mesures “per garantir que
la intervenció no malmeti
el monument”, i apunta
que “cal que la intervenció
parcial a la torre i ajustada
a l’àmbit de la creu, per-
meti una lectura harmòni-
ca i global del bé”.
L’actuació està fonamenta-
da en l’informe del
Memorial Democràtic que
certifica l’origen franquista
de la creu de la Torreta en
dictaminar que es va
col·locar en memoria dels
caiguts per Espanya i “per
celebrar la victoria del bàn-
dol franquista”. Davant
d’això, l’alcalde de La
Ràpita, Josep Caparrós, ha
recordat l’obligació de les
administracions “a retirar
de l’espai públic els símbols
d’enaltiment del franquis-
me, i és per això que pro-
cedim a complir el que ens
marca la llei”. 

*MÉS DE 200 JÓVENS
faran un gran taller creatiu
a l'IES de l'Ebre.

Més notícies

Aquest dimarts 14 de febrer dos membres de la PAH Terres de l’Ebre han anat a
declarar als jutjats d’Amposta en qualitat d’investigades arran d’una denúncia de
Catalunya Caixa, ara BBVA, per una acció el novembre de 2014 en una de les
seues oficines d’Amposta. Se’ls imputen nou delictes per ocupar una sucursal de
l’entitat bancària, en una acció de protesta on es reclamava negociar un lloguer
social per al company Àngel. Amb aquestes, ja són 19 les activistes denunciades
per l’entitat. La PAH Ebre, en roda de premsa, ha manifestat que la denúncia rea-
litzada contra les dinou persones que han estat imputades és absolutament des-
mesurada i el procediment iniciat no té cap mena de sentit. I sotmetre a un pro-
cediment judicial a 19 persones, totes elles activistes de la PAH que van actuar de
forma solidària per defensar el dret a l’habitatge és un despropòsit. Durant el
matí, desenes de persones s’han sumat a la concentració convocada per la PAH
Ebre i el Grup de Suport contra la Repressió de les Terres de l’Ebre davant els
Jutjats d’Amposta, en solidaritat amb les encausades i demanant l’absolució de les
19 imputades. També s’han rebut multitud de mostres de solidaritat d’arreu de
l’estat.

La PAH Ebre demana l’arxivament del cas
Procediment obert a instàncies de CX-BBVA

Més de 500 xiquets i xiquetes d’instituts i escoles de Tortosa han participat aquest
dimecres en la nedada solidària que s’ha fet a la piscina municipal amb motiu del Dia
Mundial Contra el Càncer Infantil. L’activitat, organitzada per l’Institut Joaquim Bau,
ha tingut una part pedadògica, en què s’ha explicat als joves el càncer infantil des
d’una vessant pedagògica i informativa, i una altra més lúdica en què els estudiants
han nedat i fet activitats dins l’aigua. Els participants, joves i pares, han lliurat voluntà-
riament un euro que es destina a l’Associació Nens amb Càncer AFANOC. La jorna-
da ha comptat amb el suport de l’AMPA de l’institut Joaquim Bau, Lliga Contra el
Càncer de Tortosa, Fundació Obra Social “la Caixa”, Secretaria General de l’Esport de
la Generalitat, Fundació Pere Mata, Tortosasport i Ajuntament de Tortosa.

La regidoria
d'Ensenyament
i Cultura    de
l ’Ajuntament
d'Amposta ha
programat, per
aquest 2017,
fins a 25 actua-
cions dins del
cicle Amposta
Teatre i Dansa. 
Distribuïdes en
sis grans àrees
t e m à t i q u e s
(teatre profes-
sional, teatre
amateur, teatre
familiar, Amposta Comedy i FesticAm), aquestes 25
actuacions suposen un pressupost total de 70.000
euros. 
Entre els plats destacats d'enguany hi ha l'obra de
teatre Art, de Yasmina Reza i els actors Pere Arquillué,
Francesc Orella i Lluís Villanueva. També la programa-
ció del cicle Amposta Comedy o una aposta clara pel
FesticAm (Festival de Teatre i Circ d'Amposta) amb
l'ampliació d'un dia.
"L'aposta que fa l'equip de govern és molt clara",
destaca l'alcalde, Adam Tomàs, "tot assenyalant que
l'objectiu és potenciar la cultura a la nostra ciutat". 

Nedada solidària contra el 
càncer infantil 

Més de 500 escolars hi participen a Tortosa

Amposta Teatre i Dansa
programa 25 actuacions

Distribuïdes en sis grans àrees temàtiques

L'Ajuntament d’Alcanar organitza l'acte de presentació
del llibre El marcel·linisme a les Terres de l’Ebre (1914-
1939) de Josep Sacho. L'acte tindrà lloc a la Biblioteca
Trinitari Fabregat, avui divendres, a les 19 h, i comp-
tarà amb la intervenció d’Alfons Montserrat, alcalde
d’Alcanar; Miquel Àngel Pradilla, professor de la
Universitat Rovira i Virgili; Lluc Ulldemolins, membre
d’Històries d’Alcanar i Josep Sancho, autor de l’obra.
La investigació de Sancho tracta la intensa biografia de
Domingo, nascut a Tarragona el 1884. Estudià
Magisteri i al 1903 es trasllada a Tortosa, on desenvo-
lupà el seu ideari des del teatre i el periodisme, i que
en qüestió d’Educació plasmaria al Colegio
Roquetense, d’arrel laïcista i lliurepensadora.

‘El marcel·linisme a les Terres
de l’Ebre (1914-1939)’

Presentació avui a Alcanar

Des d’avui i fins el 19 de març, 11 restaurants
d'Amposta i el Poble Nou i una pastisseria participen
en les XIV Jornades Gastronòmiques de la Carxofa
d'Amposta, que s'han presentat aquest dijous al matí
al Mercat Municipal d'Amposta. Ho fan amb propos-
tes culina ̀ries que van dels 10 euros als 33 euros i on
es poden degustar plats com lasanya de carxofa,
risotto amb carxofa confitada i scamorza o eriçó de
mar amb crema de carxofa i codium. A me ́s de les
jornades gastronòmiques, el dia 25 de febrer al pave-
lló firal tindrà lloc la XXII Festa de la Carxofa i II
Mercat de Productes de les Terres de l'Ebre – KM0.

XIV Jornades Gastronòmiques
de la Carxofa a Amposta
La Festa serà el dissabte 25 de febrer

La Junta de Govern Local
de l’Ajuntament
d’Alcanar, el passat 2 de
setembre, va aprovar el
plec de clàusules adminis-
tratives i de prescripcions
tècniques per a la con-
tractació de les obres
corresponents al projecte
d’enderroc dels habitat-
ges del c/Bugambíl·lia
d’Alcanar-Platja, al terme
municipal d’Alcanar, amb
un pressupost de licitació

de 190.418,78 euros (IVA
exclòs). Un total de 22
empreses van competir al
concurs públic. Segons
nota de l’Ajuntament, la
Junta de Govern Local,
després que la Mesa de
Contractació valorés tota
la documentació sol·lici-
tada, va aprovar el passat
dijous 9 de febrer l’adju-
dicació de les obres d’en-
derroc dels apartaments
TUROV de Serramar a

favor de l’empresa RIGEL
OVER SL per un import
de 109.600, 41 euros
(IVA exclòs), per ser l’o-
ferta més avantatjosa.
Alfons Montserrat, alcal-
de d’Alcanar, ha explicat
que “l’Ajuntament
segueix al peu de la lletra
allò que marca la sentèn-
cia en ferm, malgrat que
no voldríem haver arribat
mai a aquesta situació”.

Enderroc dels apartaments Turov 
Alcanar adjudica les obres
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Salut posa la primera pedra del nou centre d’atenció primària, una obra llargament
esperada a la capital del Montsià

a vila d’Amposta ja ha començat
el compte enrere per a l’estrena
del futur centre d’atenció primà-

ria (CAP). El conseller de Salut, Antoni
Comín, va participar fa uns dies de la
col·locació simbòlica de la primera
pedra d’aquest nou espai que s’ha de
construir a la capital del Montsià, una
obra llargament demandada i que
estava aturada des del 2010. El nou
CAP entrarà en funcionament d’aquí
dos anys i s’ubicarà en uns terrenys
cedits per l’Ajuntament d’Amposta a
la Generalitat.

El nou centre de salut d’Amposta per-
metrà donar un salt de qualitat assis-
tencial i servirà com a símbol del nou
model d’atenció primària que està
desenvolupant el Departament de
Salut, centrat en una visió comunità-
ria. 

El nou CAP d’Amposta comptarà amb
una superfície construïda superior als
2.000 metres quadrats, després d’in-
vertir-hi uns 3,45 milions d’euros. El
futur edifici constarà de tres plantes i,
entre d’altres serveis, disposarà d’àrea
d’urgències i extraccions, medicina de
família, pediatria, àrea de la dona i
odontologia. Salut, a través del Servei
Català de la Salut (CatSalut), prioritza
aquest nou CAP en entendre que l’ac-
tual, construït fa més de 30 anys, no té
prou espai per atendre les aproxima-
dament 10.000 persones assignades a
aquesta Àrea Bàsica de Salut.

En l’acte de col·locació de la primera
pedra, el conseller va estar acompan-
yat pel delegat del Govern a les Terres
de l’Ebre, Francesc Xavier Pallarès; per
l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, i
pel gerent de la regió sanitària de
Terres de l’Ebre, Ismael Piñas, entre
d’altres.

La construcció del CAP Amposta és
una de les actuacions previstes en el
pressupost de despeses de Salut per a
aquest any, que preveu finançar inver-
sions per valor de 249,2 milions d’eu-
ros, gairebé un 10% més que als
comptes del 2015. En concret, es con-
templen un total de 97 actuacions pre-
vistes arreu del territori, 59 de les quals
a l’àmbit de l’Atenció Primària, 33 a
l’Atenció Hospitalària i 5 a l’Atenció en
Salut Mental. 

L

El futur
CAP Amposta, en marxa

Salut augmenta prop d’un 10% 

la despesa per a finançar inversions, moltes d’elles

a l’atenció primària

L’espai entrarà 

en funcionament l’any 2019 

i permetrà donar un salt de qualitat assistencial



DIVENDRES 17
DE FEBRER
DE 20176

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
TERRES DE L’EBRE

«»

L’Atracció Natural centra les noves
eines de difusió turística

De Deltebre

L’Ajuntament de La Ràpita va presentar dilluns Orígens, un projecte impulsat per la
regidoria d’Identitat que submergirà durant uns dies el municipi en la seva història i
tradicions, abordades des de diferents vessants. Aquest certamen tindrà lloc entre el
29 de setembre i l’1 d’octubre i vol recuperar aspectes de la vida pagesa i marinera
de la població, a través d’exposicions, teatre, mercats, actuacions musicals, esdeve-
niments gastronòmics, jocs, contalles, demostracions d’oficis antics i altres activitats,
per a les quals es confia comptar amb la implicació de les entitats locals i veïnat. Ahir
dijous van començar els actes previs al Museu de la Mar de l’Ebre, amb l’exposició ‘El
vestit tradicional al Montsià’, que mostra fotografies i vestimenta corresponents a
principis del segle XX aportades per la ciutadania. L’alcalde de la Ràpita, Josep
Caparrós, el regidor d’Identitat, Rafa Balagué, i l’historiador local Toni Cartes, van
presentar el projecte Orígens (tots tres a la imatge). En l’acte, Josep Caparrós va des-
tacar que “es tracta d’un exercici d’autoafirmació cultural i identitària, que ens ha de
servir per conèixer millor la nostra història local i rememorar els nostres orígens”.

El Saló de Plens de
l’Ajuntament de Sant
Jaume d’Enveja, fou l’es-
cenari de la signatura del
conveni de col·laboració
entre el Departament
d’Interior de la
Generalitat de Catalunya
i l’Ajuntament de Sant
Jaume d’Enveja per a la
cessió de terminals de la
xarxa RESCAT per les
comunicacions de
l’Associació de Voluntaris
de Protecció Civil de Sant
Jaume d’Enveja. L’acte va
estar presidit per Jordi Jané i Guasch, Conseller d’Interior de la Generalitat de
Catalunya, qui va signar oficialment el conveni juntament amb Joan Castor Gonell,
alcalde de Sant Jaume d’Enveja. Jané va valorar la seva primera visita a Sant Jaume
va agrair el conveni de col·laboració, a la vegada que va destacar la importància de
que el municipi disposi de la infraestructura de la terminal de la xarxa RESCAT, així
com la voluntat de col·laboració per part dels membres de l’Associació Local de
Protecció Civil, que van estar també presents a l’acte.

L’Ajuntament de Deltebre ha presentat en roda de premsa les noves eines de difu-
sió turística que a partir d’ara estaran a l’abast de la ciutadania i dels visitants de
Deltebre i del territori.
Aquestes eines es concreten en tres publicacions: un vídeo promocional del muni-
cipi, un catàleg d’informació turística i una renovada plana web que es presenten
sota el lema d’Atracció Natural. L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha destacat que
“Deltebre és un municipi amb una clara vocació turística i des de l’equip de govern
treballem constantment en la línia d’enfortir aquest sector”. De fet, Soler ha afegit
que “la presentació d’aquestes eines de difusió ens han de permetre fer un pas
endavant en la comunicació de tota la riquesa que tenim al municipi”.
La tinenta d’alcalde de Dinamització Econòmica i Enfocament Turístic i Cultural,
Anna Giménez, ha explicat que “me ́s enllà de convidar a la gent que vingui a visi-
tar-nos, el que volem és que tots els visitants siguin els protagonistes d’una expe-
riència única”. Per aquest motiu, Gime ́nez ha manifestat que “tot el material que
presentem s’encamina en la línia de potenciar les experiències que els turistes
podran gaudir, i donar a cone ̀ixer les sensacions i emocions captivadores de
Deltebre i del delta de l’Ebre”. Així els visitants podran trobar tant en la plana web
com en el catàleg tota aquella informació d’interès que necessitarà en el cas que
decideixi visitar Deltebre.

La Ràpita presenta Orígens per
submergir-se en la seva història 

Conveni entre Interior i 
l’Ajuntament de Sant Jaume

Per la cessió de terminals de la Xarxa Rescat

El certamen tindrà lloc entre el 29 de setembre i l’1 d’octubre

Ahir dijous van començar els actes previs amb l’exposició 

‘El vestit tradicional al Montsià’

L'associació LGTeBre ha
explicat aquest dimarts al
Consell d'Alcaldes del Baix
Ebre els objectius d'aquesta
entitat que agrupa lesbianes,
gais, bisexuals i homes i
dones transsexuals i interse-
xuals de les Terres de l'Ebre.
La presidenta de LGTeBre,
Amanda Rodríguez, i la
coordinadora de l'equip de
suport, Natàlia Gabarró, han
detallat, davant els alcaldes,
els objectius i activitats de
l'associació.  
El president del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Daniel Andreu, ha assenyalat que la institució té previst posar en marxa a partir
d'enguany diverses iniciatives per garantir a les persones LGTBI de la comarca que
pateixen o es troben en risc de patir qualsevol tipus de violència o discriminació el
dret a rebre de manera immediata una protecció real i efectiva, tal com estableix la
legislació vigent, garantint l'atenció de les víctimes de l'homofòbia, bifòbia o
transfòbia.

LGTeBre explica els seus objectius al
Consell d’Alcaldes del Baix Ebre

Associació de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals de l’Ebre

Presentació de la nova promoció turística de Deltebre. Aquest dilluns es va conèixer el projecte, impulsat per l’Ajuntament rapitenc.

Consell d’alcaldes del Baix Ebre.
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EN UN MINUT

*L’OFICINA COMAR-
CAL de Consum de la
Ribera d’Ebre ha resolt
satisfactòriament al llarg
del 2016 un total de 710
consultes de ciutadans de
la comarca, un 7,5% més
que el 2015. A més, ha
realitzat, també durant el
2016, 956 actuacions, les
quals comprenen consul-
tes, tramitació de quei-
xes, denúncies, media-
cions i arbitratges.

*SIGNATURA del conve-
ni entre el Consell
Comarcal i el cronista de
Gandesa Anton Monner,
per l’elaboració i publica-
ció del llibre "Vocabulari
de la Terra Alta".

*EL BAR LLAMINERIES,
de Móra d'Ebre, guardo-
nat amb el premi a la
millor ‘tapa porca’.

*FLIX: s'han instal·lat en
quatre punts de la pobla-
ció (Casa de la Vila, Casal
Sant Jordi, camp de fut-
bol i Pavelló) uns equips
de desfibril·lació externs
automàtics (DEA). 

Més notícies

Més de 150 persones van
participar en la tercera Nit
de les Muses, que organitza
la Fira del Llibre Ebrenc de
Móra d’Ebre amb l’objectiu
d’homenatjar escriptors
ebrencs amb una trajectòria
literària consolidada, i que
en aquesta edició va estar
dedicada a l’escriptora de
Xerta, Francesca Aliern.
L’acte d’homenatge va
comptar amb les actuacions
especials de l’actriu Belén
Fabra i el director teatral
Valer Gisbert, que van fer un tast de l’espectacle literari adaptació de l’obra Les pas-
sions de la Menestrala que s’estrenarà a Litterarum, Fira d’Espectacles Literaris 2017.

Dedicada a Francesca Aliern
3a Nit de les Muses, organitzada per la Fira del Llibre Ebrenc

Reconèixer la tasca de persones i entitats envers la comar-
ca de la Ribera d’Ebre. Amb aquest objectiu, divendres es
lliura una nova edició del premi Sirga d’Or, nascut l'any
1992 i de caràcter biennal. En aquesta ocasió hi opten
quatre persones i quatre entitats representatives del terri-
tori i mereixedores d’un reconeixement que organitza el
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre amb el suport del
Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre (CERE), del qual for-
men part com a col·laboradors els ajuntaments de Móra
d’Ebre, Flix i Ascó. Es tracta de Joan Carles Launes, Josep
Casadó, Josep Sánchez Cervelló i Sònia Franquet, en l’a-
partat de persones; i les associacions culturals de La Cana de Flix i La Riuada de Móra
d’Ebre, així com Vídeo Ascó Televisió i el Premi de Narrativa Ribera d’Ebre impulsat
per l’Ajuntament de Vinebre pel que fa a col·lectius. L'acte de lliurament del premi
Sirga d’Or tindrà lloc avui divendres 17 de febrer a les set de la tarda i al Teatre
Municipal La Llanterna de Móra d'Ebre. Un esdeveniment que estarà presidit pel con-
seller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Santi Vila.

Premi Sirga d'Or 2016
Hi ha vuit finalistes, quatre a títol personal i quatre entitats

El Concurs Internacional de les
Garnatxes del Món ha recone-
gut amb 17 vins de la DO Terra
Alta: 11 amb l'or, tres amb la
plata i tres amb bronze. El cer-
tamen, que enguany ha arribat
a la cinquena edició i s'ha cele-
brat a Sardenya (Itàlia), és
organitzat pel Conseil
Interprofessionel des Vins du
Roussillon i té l'objectiu de
prestigiar la garnatxa en la llista
de les varietats internacionals.
El concurs ajunta més de vui-
tanta professionals del sector
que fan un tast a cegues dels
vins presentats. 
La Terra Alta, que concentra el 33% de garnatxa que es produeix al món, serà l'am-
fitriona del certamen el 2018. “Catalunya és terra de garnatxes i la Terra Alta la capi-
tal mundial de la garnatxa blanca. D'això n'ha de ser conscient el país i hem de saber
explicar-ho al món". Amb aquestes paraules va rebre la consellera d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Serret, el
testimoni del concurs internacional Garnatxes del Món, que es va celebrar a Sardenya
i que l'any que ve es durà a terme a Catalunya, amb la Denominació d'Origen Terra
Alta com a amfitriona (a la imatge un moment de l’acte).

La DO Terra Alta s'endú 
17 medalles

Al Concurs Internacional de les Garnatxes del Món

El certamen  se celebrarà l'any vinent a la comarca
terraltina que serà la capital mundial de la garnatxa blanca

La Càtedra d’Economia Local i Regional (CELIR) del
Campus Terres de l’Ebre de la URV ha presentat aquest
dimecres al saló de plens del Consell Comarcal de la
Terra Alta, a Gandesa, el Butlletí d’Anàlisi de la
Conjuntura Local del quart  trimestre de 2016. Per onzè
trimestre consecutiu ha crescut l’ocupació al territori.
Així, el creixement en termes relatius al territori ha estat
d’un 3,1%, valor que tot i ser 0.8 punts percentuals
superior al trimestre anterior i 0.4 punts superior  al
mateix trimestre del 2015, segueix situant-se per sota de
la mitjana catalana. D’acord amb les dades subministra-
des pel departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, l’atur registrat ha continuat
caient amb força durant el quart trimestre del 2016. Pel
que fa a la Renda Familiar Disponible per Càpita, la Terra
Alta ha estat l’única comarca ebrenca en què la renda
familiar ha evolucionat favorablement del 2011 al 2013.

L’ocupació creix per onzè
trimestre consecutiu 

‘Notable recuperació de la construcció’
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*LA GRANADELLA ha
acollit la primera reunió
per a la creació de la
Xarxa d'Iniciatives
Oleoturístiques de
Catalunya, un projecte
que pretén esdevenir un
fòrum de debat entre els
diferents agents d'arreu
del país que intervenen
en la cadena de valor en
el sector de l'oli.
L'alcaldessa d'Ulldecona,
Núria Ventura, s'ha mos-
trat "il·lusionada" en la
creació de la xarxa ja que
"pot ser un instrument
per revitalitzar diferents
sectors econòmics que
necessiten diversificar la
seva economia".

* LA RÀPITA: demà,
l’Ajuntament, Ràdio
Ràpita i el programa i
associació Top Ranking
han organitzat una jorna-
da dedicada a la ràdio en
motiu del Dia Mundial de
la Ràdio amb diferents
activitats i programes
radiofònics creats per a
l’ocasió. Ràdio Ràpita
traslladarà els seus estu-
dis a l’Església Nova.

Més
notícies

Els municipis mariners d'Alcanar, l'Ametlla de Mar, l'Ampolla i Sant Carles de la Ràpita
tornen a acollir fins al 5 de març les Jornades Gastronòmiques de la Galera. L'activitat,
que enguany arriba a la seva quarta edició, compta amb el suport del Patronat de
Turisme de la Diputació a les Terres de l'Ebre. Un total de 46 restaurants oferiran menús
en els que la galera serà la base dels seus plats, i on vins del territori com els de garnat-
xa blanca, de la DO Terra Alta, maridaran els múltiples àpats oferts. Les empreses turís-
tiques oferiran paquets que combinaran allotjament i activitats, a banda dels menús, per
ampliar d'aquesta manera l'estada dels visitants al territori. Aquestes ofertes es poden
consultar a www.terresdelebre.travel/jornadesgalera. 
Amb aquesta quarta edició de les Jornades Gastronòmiques de la Galera es referma el
projecte Viles Marineres que, impulsat pel Patronat de Turisme de la Diputació a les
Terres de l'Ebre, promociona conjuntament aquests quatre municipis pesquers de la des-
tinació. De fet, aquest any 2017 les poblacions d'Alcanar, l'Ametlla de Mar, l'Ampolla i
Sant Carles de la Ràpita seran objecte d'una intensa campanya a França i Àlaba, amb
l'objectiu de potenciar els mercats de proximitat.

IV Jornades Gastronòmiques
de la Galera

A Alcanar, l’Ametlla, l’Ampolla i la Ràpita, fins el 5 de març

El rector de la Universitat Rovira i Virgili, Josep Antón
Ferré Vidal, i el director general de l’IRTA, Josep M.
Monfort i Bolívar, han signat el conveni per a la creació
del Campus Universitari URV-IRTA de recerca agrària i ali-
mentària a les instal·lacions de l’IRTA de Mas de Bover, de
la Ràpita i de l’Estació Experimental d’Amposta, amb la
intenció d’esdevenir un espai de referència en els diversos
àmbits de la seva actuació. Aquesta estreta col·laboració
entre l’IRTA i la URV ja fa anys que es desenvolupa i té per
objecte, entre d’altres, l’àmbit dels programes de docto-
rat, el desenvolupament d’un programa conjunt d’ajudes
per al personal investigador en formació, el desenvolupa-
ment del campus d’excel·lència internacional (CEICS),
l’organització de congressos i simposis o la constitució
d’una Unitat de Recerca Conjunta, anomenada CAT
AGRITECH, aliança estratègica reconeguda en el H2020
amb l’objectiu de promoure i desenvolupar conjuntament
els avenços científics i tecnològics.

Es crea el Campus
URV-IRTA 

De recerca agrària i alimentària

46 restaurants oferiran menus en els que la galera serà protagonista.

El president de la Cambra de
Comerç de Tortosa, José
María Chavarria, i el director
de la Unitat de Negoci
d'Espanya de Repsol, Manuel
González, van signar un con-
veni de col·laboració segons
el qual Repsol dóna suport a
les activitats de promoció
empresarial i desenvolupa-
ment econòmic impulsades
des de la Cambra de Comerç. 

Repsol i la Cambra de Comerç renoven el conveni
Aquest és el tercer any que es materialitza aquesta col.laboració

Avui divendres, 17 de febrer, l’equip de govern de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar
ha convocat la segona reunió informativa per explicar “a tots els veïns i veïnes quin
és l’estat actual del consistori. Serà en una assemblea, oberta a tothom, a la Sala de
la Societat Cultural Esportiva i Recreativa (SCER) a les 20 h. Entre els temes més
importants que s’explicaran, hi ha la presentacio ́ de les conclusions de les auditories
de processos de gestió que s’han realitzat a l’empresa pública La Cala Gestió”.
Tambe ́ es donara ̀ compte de l’estat actual de l’endeutament de l’ens local, i de les
accions econòmiques que ha dut a terme el govern per fer-hi front. Un altre dels
punts destacats sera ̀ l’explicació de les diferents sentències judicials que ha rebut
l’Ajuntament, des de l’entrada de l’actual equip de govern fins a hores d’ara, i de la
situació urbanística del municipi en l’actualitat, amb el Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) sense efecte i en vies de solució. Es farà un balanç dels primers
anys de mandat i s’explicarà l’acció de govern, en termes de present i de futur.

Reunió informativa, a l’Ametlla de Mar
Avui divendres (20h) a la Sala de la Societat
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L'europeïtzació horària a CatalunyaREFORMA 
HORÀRIA

El 2017 arriba La reforma
horària que preveu modi-
ficar 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 impli-
cats, ja que es buscarà un
equilibri entre els temps
de treball i la resta de les
necessitats vitals. Un cop
aprovada la llei
començarà el moment de
transició cap a aquests
nous horaris que haurien
d'estar totalment en
marxa el setembre del
2018.

Parlem amb. Carme Pla,
Tresorera i vocal de
Platigot i secretària de la
Federació de Comerç
Tortosa.

Més Ebre: El que es busca
amb la reforma horària és
alliberar temps reduint i
avançant la pausa del
migdia per encongir la
jornada laboral i guanyar
qualitat de vida. Que en
pensa?
Carme Pla: Sí, tal com
dius l'objectiu d'aquesta
reforma és que la població
guanyi en qualitat de vida
i adaptar-nos als horaris
europeus. Òbviament
això serà complicat i ens
portarà a un llarg procés
d'adaptació donats els
nostres costums de fer al
migdia àpats copiosos i
llargs i també com no, al
nostre clima. Segurament
hi haurà una part dels
clients que continuaran
sortint a dinar fora sense
presses i la resta buscarà
fórmules que li permetin
dinar en més o menys una
hora i mitja. L'hostaleria
està preparada per a
donar servei en els dos
casos. Pensem que si la
gent disposa de més
temps lliure, també tindrà
més temps per a l'oci, i
per tant, es veuria incre-

mentada la despesa en
restauració.
ME: Això suposaria el
replantejament de l'orga-
nització horària en tots
els àmbits de la societat i
de l'economia de
Catalunya per racionalit-
zar, de manera progressi-
va, els horaris quotidians.
Pel que fa a l'hostaleria
l'esmorzar seria 7.00 a
9.00 i el dinar 12.30 a
14.00.
CP: Ens anirem adaptant a
poc a poc però crec per al
sector hostaler no ha de
ser un problema, molts de
bars ja obren a les 7 del
matí. Pel que fa als restau-
rants haurien d'avançar
mitja hora el servei de
dinar, en lloc de les 13.00
a les 12.30 però també
acabarien abans. On més
qualitat de vida es guan-
yaria a l'hostaleria seria a
la nit. La gent sortiria a
sopar més d'hora i això
faria que el servei s'acabes
abans, amb el qual els tre-
balladors d'aquest sector
també podrien acabar
abans la jornada de tre-
ball. Això facilitaria la con-
ciliació familiar d'aquest
col·lectiu, ja que ara, a la
nit, s'acaba molt tard de
treballar.

ME: El sector turisme
CP: Probablement és el
sector que més acostumat
està als horaris europeus.
Molts dels turistes que
tenim al territori provenen
de països en usos horaris
diferents, tots hem vist
algun cop turistes men-
jant paella a qualsevol
hora del dia. És un sector
acostumat a donar servei i
adaptar-se als horaris dels
clients. Potser algunes
grans cadenes de restau-
ració no estaran molt d'a-
cord amb el canvi d'usos
horaris, però la petita
empresa hostalera i el
comerç de proximitat crec
que es veuran beneficiats.

ME: En el cas de l'hosta-
leria creu que s'hauria de
facilitar la llicència per
servir, per exemple, men-
jar per emportar?
CP: És clar que serà una
de les opcions que més
creixeran en demanda, ja
que es disposarà de

menys temps per dinar.
Actualment ja hi ha mol-
tes empreses que es dedi-
quen a aquest tipus de
negoci, tanmateix, a
molts restaurants, si ho
demanes, et preparen el
menú per emportar i
inclús ja han sortit empre-
ses que t'ho porten a la
feina.

ME: El prime time televi-
siu s'avançaria a les 20 h
(actualment és a les 22
h), però s'hauran de can-
viar els horaris comer-
cials, entre altres. Com
ho veu?
CP: Bé, jo sóc partidària
de racionalitzar els horaris
actuals. Som un país que
anem a dormir massa
tard, sobretot els joves i
adolescents, i si es dorm
poc no es rendeix durant
el dia tant com caldria. Tal
com dius, per poder acon-
seguir un canvi de cos-
tums horàries s'ha de
començar per ajustar els
horaris televisius i del
comerç.

ME: Segons els seus
impulsors, la llei ofereix
millores en conciliació,
més pressió sobre els

horaris comercials per
afavorir el comerç de pro-
ximitat i un calendari
escolar amb vacances
d'estiu més curtes i hora-
ris lectius menys compac-
tats.
CP: Sí, realment els bene-
ficis socials d'aquesta llei
són clars, no obstant,
nosaltres tenim un proble-
ma afegit que és el clima,
els estius són llargs i calo-
rosos, això fa que la gent
surti tard a comprar a les
tardes o a relaxar-se a les
terrasses... On veig real-
ment un problema és a les
escoles, mantenir l'atenció
dels nens i joves al migdia
en aules amb una tempe-
ratura molt alta és real-
ment difícil. Potser es
podria valorar aquest fet a
l'hora de marcar l'horari
d'estiu a les escoles infan-
tils. Quant a la resta, no hi
veig un gran problema
d'adaptació, realment al
nostre sector ens millora-
ria molt la conciliació
familiar i el comerç de
proximitat es veuria sens
dubte afavorit.

ME: Algunes empreses ja
han començat a fer pro-
ves pilot perquè els seus

treballadors no pleguin
tan tard, i sembla que les
millores són evidents.
Podem generalitzar entre
empreses multinacionals,
la petita o mitjana empre-
sa o l'empresa familiar?
CP: Són casos diferents,
moltes multinacionals i
empreses grans ja apli-
quen mesures de raciona-
litat horària. La majoria
tenen horaris que afavo-
reixen la conciliació fami-
liar i jornades compacta-
des de dilluns a divendres.
L'empresa familiar o els
petits autònoms que tre-
ballen de cara al públic
seran els que més s'hau-
ran d'adaptar als nous
horaris, s'haurà de reduir
el temps per dinar, però
això també comportarà
tancar abans a la nit, no
ha de representar un
increment d'hores de tre-
ball, simplement es distri-
bueixen diferent. Tots els
canvis costen al principi,
però amb horaris més
racionals les millores de
qualitat de vida i de conci-
liació familiar són innega-
bles, no ens ha de fer por
el canvi si és per a millorar.

ME: Sembla que millora-
ríem en salut, ja que dor-
miríem més, i per conse-
qüència hi hauria menys
sinistralitat pel que fa a
accidents a la carretera o
accidents laborals i més
natalitat!
CP: Lògicament, si dispo-
ses de més temps i millor
repartit durant la setma-
na, molts més joves s'ani-
maran a tenir més d'un
fill, amb el problema que
tenim d'envelliment de la
població aquesta és una
de les millores a tenir més
en compte. A part, també
s'ha de remarcar que aug-
mentaríem la productivi-
tat de les empreses.
Aquest és un dels països

d'Europa on es treballen
més hores i per contra
tenim una de les producti-
vitats més baixes, això és
una incongruència que es
milloraria, estic convençu-
da, en horaris més racio-
nals. Sí, tot semblen avan-
tatges... no obstant això,
com he dit, el factor
climàtic s'ha de tenir en
compte. Les temperatures
de migdia a l'estiu no con-
viden massa a anar de
compres.....ni a estudiar.
L'horari als mesos de juliol
i agost és una cosa a valo-
rar en deteniment.

ME: Un horari més racio-
nal que ara implica la
complicitat de tots els
actors.... (administració,
escola, empresa,
comerç...). Que en
pensa?
CP: Està clar que sense
una aposta decidida de
l'administració, universi-
tats, escoles, comerç i mit-
jans de comunicació no es
podrà tirar endavant
aquest projecte. Les cade-
nes de comerç i les grans
franquícies de l'hostaleria
(que semblen els més reti-
cents a la mesura) s'aca-
baran adaptant a l'horari
oficial. Si les grans superfí-
cies avancen l'hora de
tancar a la nit de les 22.00
a les 21.00, els petits
comerços també podran
tancar en lloc de les 20.00
a les 19.00. Si les empre-
ses i els comerços tanquen
més aviat, la gent sortirà
abans a sopar i els treba-
lladors de l'hostaleria
també podran anar abans
a casa.... és tot un cercle.
Realment seria un dels
canvis socials més impor-
tants dels últims temps,
però com he dit, crec que
comportaria una sèrie de
millores que ens farien,
estic segura, la vida més
fàcil i per tant, més feliç. 

ACTUALITAT

Plat i Got, L'associació d'Hostaleria i Turisme de Tortosa
AQUESTA SETMANA 
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Fins la temporada passada tenia un gran rècord: encertar
tots els campions de la Segona catalana des de 2009.
Reddis (dues vegades), Valls, Morell, Jesús i Maria i Vila-
seca. El mèrit no era encertar-los, el mèrit era dir-ho ja al
novembre, quan encara faltaven sis mesos per acabar la
competició. Si vaig fallar la passada temporada, quan
vaig avançar que seria el Tortosa, va ser per tres raons:
perquè no sóc perfecte, perquè algun dia havia de fallar i
tercer perquè va ser incomprensible que el Tortosa no fos
campió a Segona catalana amb l’equipàs que tenia. No va
entendre-ho ningú. Això si, ho van pagar els de sempre:
els entrenadors. Aquest any trenca la cronologia i la meva
aposta no és al novembre és al febrer. La meva aposta
novament és que el Tortosa serà campió per tres raons:
perquè té el millor equip, bon entrenador (tot i que massa
conservador), el major pressupost i si faltant sis jornades
se’ls posa difícil l'ascens, són capaços de portar algun crac
de Tercera divisió de Barcelona. Aquesta temporada
aquest equip porta més punts que el Madrid i Barça, i 10
més que la temporada passada. Que sigui campió, és el
és el de menys, el problema serà mantenir-se a la 1a.
Catalana, més despesa i potser menys públic. A mi no
m'agrada la política del Tortosa, portar a jugadors de fora
com Virgili, Cristino, Giralte, Ike Romera, Escoté, Sergi
Galera, Maikel, Eudal, Chillon i Raul Garcia. Apostar per
gent de fora amb money és molt fàcil, l'ideal és fer pro-
jectes amb gent de la casa i treballar a llarg termini. La
meva aposta és que el Tortosa serà campió, si fallo
enguany deixaré de fer la previsió que faig cada tempo-
rada. Em castigaré durant un any.

Una assignatura pendent. Complicada
d’aprovar. Controlar les emocions potser un
dilema. I més en segons quin moment. Vaig
veure i escoltar Luis Enrique dimarts després
del partit del Barça. La seua irònia caracterís-
tica, arropada per la victòria, es va perdre en
dècimes de segon amb el dolor de la derrota per golejada.
Per moments, em va recordar a Guardiola, que quan entre-
nava al Barça i estava habituat als triomfs, amb l’ajuda del
gran Messi, donava lliçons a les rodes de premsa al Camp
Nou. Aquesta temporada, al City, més prop de l’adversitat
dels resultats que no han estat positius, en determinades jor-
nades, també hem vist a un Pep irritat i allunyat de l’elegàn-
cia de quan era el tècnic blauigrana. Tot pot entrar a valorar-
se, perquè són humans, però si tècnics de primer nivell no
poden controlar les emocions, en moments en què han de
fer-ho, què pot passar en partits de categories més prope-
res?. No és fàcil i depèn de diverses circumstàncies (educació,
caràcter, estat d’ànim, situació personal...) però cal gestionar
adequadament les emocions. Buscar no perdre el control de
les mateixes. 

El control de les emocions

L’opinió de Joaquin Celma. 

El Tortosa serà el campió

El Batea ha fitxat el de-
fensa central Quique Gar-
cia, jugador de 42 anys que
va estar al Nàstic, Gavà,
Reus, Rapitenca i Tortosa i
que va arribar a fitxar amb
el Perelló, durant aquesta
temporada.  

La setmana passada
informàvem que la Ra-
pitenca havia impug-
nat el partit al camp
del Balaguer. I el co-
mitè ha donat la raó al
club rapitenc i l’equip
suma tres punts i ara
és sisè amb 31. L’aline-
ació indeguda del Ba-
laguer és pel seu juga-
dor Asier que tenia
cinc targetes i que no
va jugar un partit que,
en dimecres nit, va re-
cuperar el Balaguer.
Però el defecte de forma està en què, en aquell moment, el club lleidatà encara no havia re-
but la notificació oficial de la confirmació de la sanció per acumulació de targetes i, per això,
aquesta estava vigent pasteriorment quan el Balaguer es va enfrontar a la Rapitenca. El club
del Montsià va detectar que el jugador no havia descansat després de rebre la notificació ofi-
cial i per això va impugnar. El Balaguer té temps per presentar al.legacions però, a hores d’a-
ra, els tres punts són per la Rapitenca. Per tot plegat, el partit de diumenge passat contra el
S. Cristobal era més important perquè una victòria dels de German els hagués impulsat cap
a la zona d’ascens. La Rapitenca va empatar sense gols en un partit en què, a proposta dels
visitants, va dominar-lo àmpliament a la zona ampla i en el que va disposar de més possibi-
litats. Però no va poder transformar-les. El S. Cristobal, equip ben armat i molt físic, va de-
fensar-se bé i va tenir dues ocasions puntuals, clares per marcar. En el darrer quart, els rapi-
tencs van perdre pistonada i no van aguantar el ritme i, tot i tenir una ocasió final a la contra,
de Sergi José, no van poder trencar a zero. La Rapitenca, que no ha perdut a casa, es des-
plaça diumenge a Sant-boi, un partit clau en aquests moments per poder enganxar-se a les
primeres places. 

El Batea fitxa a
Quique

3 punts més per a la Rapitenca
DE LA IMPUGNACIÓ DEL PARTIT A BALAGUERDARRERA HORA

L’equip de German és ara sisè a la taula amb 31 punts

Diumenge passat, empat al camp de l’Europa

L’Ascó rebrà el Vilassar amb el desig de seguir 
en la bona direcció cap a la promoció d’ascens 

TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó va empatar al camp de l’Europa (1-1) en un partit en el que va anar a remolc perquè
el conjunt local es va avançar a la primera meitat. Els escapulats, es van quedar amb deu al mi-
nut 32 i llavors van optar per reduir espais i tancar-se, un fet que va dificultar més les intencions
de l’Ascó, malgrat dominar el partit. Els riberencs, a més, no van quedar del tot d’acord amb
diverses decisions del col.legiat, un xic tolerant amb els locals arran de l’expulsió i que no va
xiular dos possibles penals a l’àrea barcelonina, un d’ells clar, comès a Bertomeu. Avançada la
represa, l’Ascó va empatar i va lluitar per guanyar però sense poder trencar l’entramat defen-
siu local. Els asconencs, en quarta posició, rebran diumenge el Vilassar amb la intenció de no
fallar per seguir pel bon camí per tornar a jugar una promoció d’ascens a la Segona B, el que
tornaria a ser una fita històrica pel municipi, la comarca i les Terres de l’Ebre.

Minut 91 a
CANAL TE
Diumenge, a les

22.35h, en
directe, MINUT 91, a
Canal Terres de l’Ebre.

Convidats:
LIZASO I MARC PARRA
(tècnic i president Móra
Nova) i ROGER BLANC I
JOAQUIN MIRALLES

(tècnic i vicepresident de
l’Arnes)

El Tortosa va guanyar (0-
1) al camp del Vendrell,
amb gol de Virgili de
penal en un partit en què
va haver de sofrir i en el
que va saber fer-ho,
tenint al porter Eudal com
a jugador destacat, per-
què va evitar les opca-
sions locals, si bé és cert
que els roigiblancs també
van tenir-ne per senten-
ciar.  Va ser el primer dels
dos desplaçaments
seguits de l’equip d’Àngel
Garcia abans del descans,
tots dos complicats. El
segon serà demà a
Cambrils, equip que és
quart. Una altra prova per
a un lideratge que ara té
més avantatge amb l’em-
pat de l’Amposta a casa. 

TRIOMF A VENDRELL 

El Tortosa és
més líder

Una acció del partit de diumenge, Rapitenca-San Cristobal.
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Més Ebre: Després d'anys de lluita sembla que el teu pro-
grama ha ajudat a fer efectiva una prova pilot per trans-
ferir sediments al Delta i així evitar una mort segura.
Jesús Calleja: Estic súper, súper content! Em sembla una
notícia magnífica i estic orgullós d'haver col·laborat en un
projecte que feia temps que s'estava perseguint però que
no s'acabava d'aprovar... Això és la màgia que de vegades
té la televisió i la màgia d'aquest programa, on tot el que
es diu i es veu és veritat, ja que pràcticament treballem
sense guió i transmetem el que està passant realment. La
televisió ha de ser un servei social i al final s'ha de veure
com aquesta màgia que és la televisió pot fer realitat un
projecte d'aquesta envergadura que servirà per salvar el
delta de l'Ebre sense cap mena de dubte, perquè tal com
vam demostrar al programa, si no actuem, en pocs anys el
delta desapareix. Mira, et puc dir que és la millor notícia
que m'han donat des de fa anys!

ME: Es contemplaria una segona part per fer un segui-
ment d'aquest procés?
JC: Per descomptat! És molt important per a natros. El que
volem és remoure consciències intentant provocar una

mena de tsunami i fer que les coses es moguin. Ens ha pas-
sat en diferents programes i quan es dóna el cas, tornem
per veure els resultats. Per tant segur que tornarem per
contar tot el que està passant.

ME: Quina ha estat la teua impressió en sobrevolar el
delta de l'Ebre i conèixer la seua gent?
JC: Em quedo fascinat per tot el que he vist. La repercus-
sió de "Volando Voy" al delta de l'Ebre va ser extraordinà-
ria, tant pel que fa a audiència com a través de les xarxes
socials. La gent es va quedar impactada perquè no s'ima-
ginava que teníem aquest ecosistema tan variat a la nostra
vora. Els comentaris eren sorprenents perquè donaven a
entendre que redescobrien un territori que fins ara ningú
els ho havia mostrat o contat d'aquesta manera. Veure
aquelles imatges tan impactants des del cel amb unes plat-
ges increïbles, aquells aiguamolls, la immensitat dels arros-
sals... va ser com redescobrir el delta. Jo ho resumiria dient
que es va redescobrir una part del territori que molta gent
desconeixia i que els va impactar. Això és el que hem
detectat a través dels missatges que hem rebut.

ME: Alguna anècdota?
JC:Moltes, moltíssimes però lo que jo destacaria és la sim-
biosi que vam tenir des de l'inici amb la gent. Ens van obrir
les portes de casa a tot l'equip i ens van ajudar absoluta-
ment en tot. Ens vam trobar amb gent oberta, sincera,
valenta i lluitadora. No va ser només la part paisatgística la
que ens va fascinar sinó també la part humana. Ens ho vam
passar molt, molt bé i tornarem! 

La comissió d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient
del Congrés de Diputats va aprovar dimarts 14 de febrer
la Proposició No de Llei d'Esquerra Republicana de
Catalunya. En aquesta ocasió ha estat el diputat d'ERC
Xavier Eritja qui ha presentat la proposició no de llei,
que demana fer al llarg d'enguany una prova pilot per
desplaçar al Delta sediments de l'embassament de Riba
Roja (projecte coordinat per l'IRTA) i començar a redac-
tar enguany un Pla de Gestió Integral dels Sediments de
la Conca de l'Ebre que és la primera proposta de la
moció de la CAMPANYA PELS SEDIMENTS.
Recordem que fa poques setmanes el Més Ebre va publi-
car la bona acollida i repercussió que va tenir l'emissió
de la segona temporada del programa "Volando Voy",
de Cuatro, conduït pel carismàtic Jesús Calleja, al Delta
de l'Ebre, on es va abordar la problemàtica que està
patint la plana deltaica a causa de la regressió de delta.
L'emoció va arribar al punt més àlgid quan Calleja, aju-
dat per actius ebrencs, van injectar camionades de sedi-
ments de diversos embassaments als canals per tal de
sedimentar els camps d'arrossos obrin una porta per a la
salvació del delta de l'Ebre.

Jesús Calleja, aventurer lleonès, incansable comunicador, presentador de "Volando Voy".
PARLEM AMB

“La lluita pel Delta ens uneix, tornarem!”
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Més Ebre: Després d'anys de lluita sembla que el teu pro-
grama ha ajudat a fer efectiva una prova pilot per trans-
ferir sediments al Delta i així evitar una mort segura.
Jesús Calleja: Estic súper, súper content! Em sembla una
notícia magnífica i estic orgullós d'haver col·laborat en un
projecte que feia temps que s'estava perseguint però que
no s'acabava d'aprovar... Això és la màgia que de vegades
té la televisió i la màgia d'aquest programa, on tot el que
es diu i es veu és veritat, ja que pràcticament treballem
sense guió i transmetem el que està passant realment. La
televisió ha de ser un servei social i al final s'ha de veure
com aquesta màgia que és la televisió pot fer realitat un
projecte d'aquesta envergadura que servirà per salvar el
delta de l'Ebre sense cap mena de dubte, perquè tal com
vam demostrar al programa, si no actuem, en pocs anys el
delta desapareix. Mira, et puc dir que és la millor notícia
que m'han donat des de fa anys!

ME: Es contemplaria una segona part per fer un segui-
ment d'aquest procés?
JC: Per descomptat! És molt important per a natros. El que
volem és remoure consciències intentant provocar una

mena de tsunami i fer que les coses es moguin. Ens ha pas-
sat en diferents programes i quan es dóna el cas, tornem
per veure els resultats. Per tant segur que tornarem per
contar tot el que està passant.

ME: Quina ha estat la teua impressió en sobrevolar el
delta de l'Ebre i conèixer la seua gent?
JC: Em quedo fascinat per tot el que he vist. La repercus-
sió de "Volando Voy" al delta de l'Ebre va ser extraordinà-
ria, tant pel que fa a audiència com a través de les xarxes
socials. La gent es va quedar impactada perquè no s'ima-
ginava que teníem aquest ecosistema tan variat a la nostra
vora. Els comentaris eren sorprenents perquè donaven a
entendre que redescobrien un territori que fins ara ningú
els ho havia mostrat o contat d'aquesta manera. Veure
aquelles imatges tan impactants des del cel amb unes plat-
ges increïbles, aquells aiguamolls, la immensitat dels arros-
sals... va ser com redescobrir el delta. Jo ho resumiria dient
que es va redescobrir una part del territori que molta gent
desconeixia i que els va impactar. Això és el que hem
detectat a través dels missatges que hem rebut.

ME: Alguna anècdota?
JC:Moltes, moltíssimes però lo que jo destacaria és la sim-
biosi que vam tenir des de l'inici amb la gent. Ens van obrir
les portes de casa a tot l'equip i ens van ajudar absoluta-
ment en tot. Ens vam trobar amb gent oberta, sincera,
valenta i lluitadora. No va ser només la part paisatgística la
que ens va fascinar sinó també la part humana. Ens ho vam
passar molt, molt bé i tornarem! 

Jesús Calleja, aventurer lleonès, incansable comunicador, presentador de "Volando Voy".

“La lluita pel Delta ens uneix, tornarem!”

A les Terres de l’Ebre, els actius implicats en la lluita ‘Salvem lo Delta’ han rebut amb satis-
facció l’aprovació de la Comissió d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient del Congrés de
Diputats de la proposició no de llei, feta pel diputat d’ERC Xavier Eritja, per portar al Delta
sediments de Riba-Roja. Segons explica Josep Juan, de la Campanya pels Sediments,
“aquesta fou la primera Proposta de la moció de la Campanya”. Així mateix, Ciudadanos ha
fet dos esmenes que s'han aprovat. “Les esmenes se basen igualment en la moció de la
Campanya pels Sediments i van en el sentit de recolzar els projectes de l'IRTA i d'incloure el
Pla de Gestió Integral dels Sediments de la Conca de l’Ebre dins del PIPDE-Pla Integral de
Protecció del Delta de l'Ebre”, diu Juan. El proper 23 de febrer “diferents representants de
la Campanya pels Sediments anirem al Parlament de Catalunya per reunir-nos amb tots els
grups (exceptuant el PP que ni tan sols ha contestat els nostres correus). A la reunió expli-
carem les propostes de la moció de la Campanya pels Sediments que han estat aprovades a
tots els ajuntaments del Delta de l'Ebre i properament esperem que siguin aprovades al
Parlament (entre d'altres) i a les institucions espanyoles. L'objectiu és entrar i explicar la
moció de la nostra Campanya, fer-nos presents i portar els arguments en persona. I esperem
que el Parlament aprove la moció per portar-la a posteriori a les institucions espanyoles i
europees. Ja sabem que caldrà vetllar per a que els acords siguen complerts i per a que el
Pla tingue cara i ulls. Per això anem al Parlament a portar la resta de propostes”. Josep Juan
parla d’una lluita conjunta: “anem tots a una. La moció la vam elaborar durant mesos i tot-
hom la recolza: PDE, SEO, Ecologistes, Regants, IRTA, Ajuntaments i ebrencs en general”.

Decisió sense precedents
Tots els grups del Congrés dels Diputats excepte el PP han reconegut el problema que “la
mala gestió (o la no gestió) dels sediments a les preses causa al Delta”. Josep Juan afegeix
que “no gestionar els sediments als embassaments implicaria reduir-ne molt la vida útil, pro-
jectar-ne de nous i, per tant, inundar més pobles i ecosistemes agreujant el canvi climàtic. La
decisió al Congrés no té precedents i obre la porta a treballar un tema que fins ara era una
negligència clarament deliberada. A més, com he comentat, una part de les propostes pro-
venen directament de la
Campanya pels Sediments. El
posicionament de diversos
grups esmenta directament
la tasca que estem fent des
de la Campanya i els argu-
ments que hem posat sobre
la taula. En aquest sentit,
hem guanyat una batalla
però sabem que en queden
moltes altres que lluitarem,
amb les nostres propostes,
per a també poder-les guan-
yar”.

‘Primera batalla guanyada’
‘La decisió al Congrès no té precedents i ens obre la porta’

‘SALVEM LO DELTA’: LLUITA EBRENCA, DES DE FA ANYS, QUE ARA ES VEU REFORÇADA
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L’Amposta ha empatat tres dels darrers quatre partits. La seua temporada,
però, continua sent excel.lent. No obstant, Cambrils Unió i Valls empen-
yen per darrera. La pregunta és si aguantarà la pressió en un moment
decisiu del campionat?. D’altra banda, a la Cava ja es respira bon ambient
amb tres victòries consecutives. La darrera davant d'un Reddis que en les
últimes tretze jornades només ha aconseguit una victòria. Sis setmanes
porta l’Ulldecona sense guanyar i el davanter Oriol sense marcar i el
màxim golejador de l'equip, Amado, no fou convocat. I diumenge arriba
el Valls. Tortosa: tercera setmana que marca de penal, una jornada més el
salvador fou Virgili que surt a gol per partit. Aquesta setmana, a l’onze
inicial només tres jugadors ebrencs: Ventura, Puig i Dani Bel. Segona
victòria seguida del Batea, li donarà moral. Borull va debutar i Agus que
segueix sent letal. El Camarles segueix progressant i ja són 13 jornades
sense perdre. El Gandesa també està que se’n surt. Cinquena setmana que
marca Dilla i cinquena sense perdre.

JOAQUIN CELMA

Aguantarà l’Amposta la pressió?

El Catalònia va guanyar al Corbera (2-1). El triomf li permet seguir en la lluita per l'ascens. El Corbera, per la
seua part, veu frenada la seua ratxa de resultats positius i segueix compromés per si hi ha compensacions.
Fou un partit d'empat. El Corbera, ben posat, va saber com tancar el joc interior dels locals que no es van
trobar còmodes. El Cata, al primer temps, va dominar però no creava opcions. El Corbera, ben replegat, pro-
tegint a Marc Pani que va fer de porter per la baixa de Manu, va fer bé el seu partit. I, a més, es va avançar
amb un tret llunyà de Joel que va desviar el local Carlos. Però el problema del Corbera va ser que no va con-
servar massa temps l'avantatge. Dos minuts després, Cosido, golejador enguany, va empatar. A la represa,
els visitants van tenir les primeres opcions, evitades per Juanjo, porter local. Pau va entrar pel Catalònia i va
tenir l’opció jesusenca. Però el partit, amb els minuts, es va travar. Els locals es van quedar amb deu per l'ex-
pulsió de Rovira, que va veure dues targetes en un minut. El Corbera va seguir ordenat i el Cata va estar im-
precís. Els visitants van reclamar dos penals (un d’ells ho era). Quan semblava que l'empat seria definitiu, i
també just, el local Roger va deixar sol a Marc Prades que no va perdonar. Fou el 2-1 (88’). El Cata, que ha
fitxat al jove porter Carlos Panisello, recuperarà el partit a l’Aldea el dijous dia 23 a les 21 hores.

El Corbera no mereixia la derrota, al camp del Cata

MARC PRADES DECIDEIX (88’) PER ALS JESUSENCS, QUE HAN FITXAT AL PORTER PANISELLO

El Camarles ja porta 13 jornades sense perdre i segueix
progressant. És sisè. Va golejar a l'Hospitalet en un partit
que es va decidir a la segona meitat. A la primera, amb
els minuts, els camarlencs van dominar i van tenir diver-
ses possibilitats clares. L'Hospitalet, replegat, no va poder
sortir del darrera, amb el vent en contra. Però el Camar-
les no va transformar cap de les opcions i al descans es va
arribar amb l’empat al marcador.  A la represa, aviat, una
gran jugada de José Luis per la dreta, amb combinació
amb Ferreres, va comportar un gran gol del rapitenc.
Amb l'1-0, tot va ser més fàcil. Ferreres va aprofitar una
escletxa defensiva dels visitants i va decidir amb el 2-0.
Gol dedicat a Tomàs Ballano. L'Hospitalet havia tingut la
seua ocasió amb l'1-0. D’una possibilitat d’empat es va
passar al 2-0. Els locals, amb el marcador a favor, van ju-
gar còmodes i Edgar, amb qualitat, va obtenir el 3-0, des-
prés d’una assistència magistral de Pau. L’Hospitalet va
sortir del partit. Es va trobar amb un gran Camarles que
va demostrar que disposa d’una plantilla competitiva.

El Camarles decideix a la
represa, contra l'Hospitalet (3-0)

JA SÓN 13 JORNADES SENSE PERDRE

El Gandesa va golejar, a la segona meitat, a la Riera (5-0) i
va fer un punt i seguit en la bona dinàmica de resultats. Ha
sumat 13 punts dels darrers 15 . Segons el seu tècnic, Rafel
Navarro, “vam dominar el partit de principi al final; ja a la pri-
mera meitat haguéssim pogut sentenciar, quan vam jugar
força bé i vam tenir nombroses ocasions. Però no les vam ma-
teralitzar i vam arribar al descans amb el 0-0”. Rafel afegia
que “a la represa va entrar el que no va entrar a la primera
meitat. Gran gol de Pere de falta i llavors si que vam tenir
efectivitat en les ocasions creades fins el 5-0 final, gols de Di-
lla (3) i Mario. Era important perquè, tot i el bon moment, ens
costava transformar les ocasions i un resultat així dóna molta
confiança. També fou important mantenir una nova jornada
la porteria a zero i, tot plegat, ens referma un bon inici de se-
gona volta. Hem de seguir treballant en aquesta línia, aprofi-
tant el moment per continuar sent competitius i gaudir de la
situació, sempre mirant progressar com fins ara”. El Gandesa
visita el Torredembarra, en la propera jornada. Ha fitxat a Ar-
nau Pedreny, davanter que estava al Perelló. 

El Gandesa referma la bona ratxa,
golejant a la Riera (5-0)

HA SUMAT 13 DELS DARRERS 15 PUNTS

L’Amposta va empatar a darrera hora, a casa, contra el Torredembarra (1-
1). Un gol d’Omar va salvar un punt en temps afegit. L’equip de la capital del
Montsià segueix segon i està ara a cinc punts del líder Tortosa i a quatre del
Valls, tercer classificat. Segons Albert Company, tècnic de l’Amposta, “la pri-
mera meitat nostra va ser molt fluixa; segurament, juntament amb la de l’Ull-
decona, la pitjor de la temporada. L’equip va estar indecís i no vam tenir cla-
redat d’idees, davant d’un rival que va acumular molts jugadors darrera de la
pilota, i que, a més, es va avançar en el marcador arran d’una fata lateral”.
Albert, de la represa, comentava que “vam tancar el rival a la seua àrea, as-
sumint molts riscos i vam tenir sis o set ocasions molt bones per poder re-
muntar i guanyar amb claredat. El premi va arribar al final, amb l’empat. No
era el resultat que mereixiem, per la segona meitat que vam fer però el fut-
bol, per la segona meitat, no va ser just amb nosaltres. No obstant, hem de
seguir treballant, conscients que la nostra situació és bona i que hem de con-
tinuar perquè queda molt”. L’Amposta visitarà en la propera jornada l’Hos-
pitalet, equip que es desè i que diumenge passat va perdre 3-0 a Camarles.

Omar salva un punt per a l’Amposta

EMPAT A CASA CONTRA EL TORREDEMBARRA (1-1)

La Sénia va guanyar el St Jaume (1-4) en partit disputat a Camarles. El Sant Jaume va començar fort i va tenir les primeres opcions. Posteriorment, amb els minuts,
el partit va igualar-se i va obrir-se, i la Sénia ja va disposar de les primeres arribades. I va ser letal, amb Ivan Capitan, que va fer el 0-1, aprofitant amb qualitat una
concessió dels centrals santjaumeros. El Sant Jaume va acusar-ho i va rebre dos gols més, de Callarisa i del propi Capitan. En pocs minuts abans del descans, la Sé-
nia va decidir. Però a la represa, el Sant Jaume va tirar d'orgull i va posar-se en el partit, fent l'1-3 i tenint altres opcions. Però el líder va saber sofrir i va oferir ofi-
ci i va sentenciar a poc del final amb l'1-4, amb un gol de Jordi, amb assistència de mestre d’un Gerard que va estar esplèndit. Anton Flores, del S Jaume, conside-
rava que “el resultat va ser massa abultat; estic content del treball i el joc de l’equip”. Serrano, de la Sénia, afegia que “l’efectivitat de la primera meitat va decidir
un partit que fou molt complicat i en el que vam haver de sofrir fins que vam fer l’1-4”. 

Gran pas del
líder, en
vèncer el 

Sant Jaume

La Cava va guanyar al camp del Reddis (0-1) i, d’a-
questa forma, suma el tercer triomf seguit i s’estabilitza
a la taula, amb 28 punts. Segons Isaac Fernandez, tècnic
de la Cava, “en la línia de les darreres jornades, l’equip
va jugar amb molta actitud i molta intensitat defensiva,
no deixant crear opcions al rival. I ofensivament va tenir
claredat per haver marcat més gols, perquè va disposar
d’oportunitats per haver-los aconseguit”. Bryan va tor-
nar a marcar el gol de la victòria. Isaac destacava a l’e-
quip: “estic molt content i orgullós d’aquests jugadors.
Vam passar unes setmanes complicades i a còpia de tre-
ball ens en estem sortint. I és gràcies a ells perquè han
assumit responsabilitats i sobre el camp posen l’actitud
adequada per haver assolit aquesta reacció. El bagatge
del que portem de segona volta és bo i cal seguir com
fins ara, no podem defallir perquè queda molt”.

La Cava s’enlaira amb el tercer
triomf seguit

UN GOL DE BRAYAN VA DECIDIR (0-1)

L’Ulldecona va empatar a Segur (1-1), rival di-
recte per la permanència. Segons el tècnic Anto-
ni Teixidó, “vam fer una primera meitat molt do-
lenta, com si el partit no ens anava. Malgrat que
Toni havia empatat, vam arribar al descans amb
una sensació de que ho tindriem molt complicat
si no canviàvem l’actitud”. El tècnic va fer teràpia
al descans: “la veritat és que estava enfadat pel
partit que feiem i vaig haver de transmetre-ho a
l’equip perquè fos conscient de que ens estem ju-
gant la salvació. La veritat és que he de destacar
que a la segona meitat vam reaccionar i en els
darrers 20 minuts físicament vam estar millor i
penso que mereixiem fins i tot la victòria. Em
quedo amb l’actitud de la segona meitat i aques-
ta és la que hem de tenir si volem tirar-ho avant”. 

L’Ulldecona empata 
al camp del Segur

DEMÀ DISSABTE REBRÀ EL VALLS

El Batea, amb debut de Borrull,  va guanyar un partit clau en
la seua visita al cuer, el Salou (1-2). Era amb doble valor i l’equip
va respondre sumant una victòria que, encadenada amb l’ante-
rior, li permet respirar. Sergi Navarro, el tècnic, comentava que
“vam començar adormits i el Salou va marcar en la primera apro-
ximació. Després, poc a poc, ens vam situar i vam agafar el con-
trol del joc i un penal a Enric va suposar l’empat. Però amb l’1-
1, ells van tenir un parell de possibilitats per haver marcat. No
vam acabar d’estar del tot atents defensivament”. Segons Nava-
rro, a la represa, “després de parlar-ho al descans, l’equip va ju-
gar molt més concentrat i, a més, arran d’una bona jugada de Vi-
lanova, Agustí no va perdonar fent un gran gol. Amb l’1-2, vam
jugar força bé, amb molta intensitat. Vam gaudir d’altres opor-
tunitats que no vam definir i per això vam patir. Però es va ob-
tenir una victòria necessària i que era molt important, en tots els
aspectes. Hem de seguir perquè no hem fet res i falta molt per
poder assolir l’objectiu. Però està clar que necessitàvem dos re-
sultats positius per la confiança i els hem obtingut”. Diumenge,
quan podria tornar Miguel, un altre partit clau, amb el Catllar.

Tres punts d’or per al Batea, amb
gols del killer Agustí, a Salou

SEGONA VICTÒRIA CONSECUTIVA DELS DE NAVARRO

3A. CATALANA. LA SÉNIA, AMB DOS GOLS D’IVAN CAPITAN, VA GUANYAR PER 1-4, EN PARTIT JUGAT A CAMARLES 
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La Sénia posa la directa per a pujar
La Sénia ha posat la directa per a l'ascens. Però és molt difícil que segueixi aquest ritme: en les ultimes 14 jornades 13 victòries i només una derrota; excepte desastre aquest
equip gairebé té assegurada la segona plaça. No obstant, queda molta lliga i té dos partits claus en les dues següents jornades: Alcanar i Ampolla. El meu pronòstic és que diu-
menge l'equip de Serrano perdrà o empatarà. El que està clar, llevat sorpreses, és que els sis primers a la jornada 34 seran: La Sénia, Aldeana, Remolins-Bitem, Catalònia,
Ampolla i Alcanar. Però definir qui serà el campió i subcampió no és tasca fàcil. Penso que tres equips ho tenen complicat sinó milloren: Aldeana, derrota a Corbera i empat
a Pinell; Remolins-Bitem, dos derrotes seguides, i l’Alcanar que es juga diumenge la lliga a la Sénia. Si perd, adéu a l’ascens. Aquest diumenge passat, Chimeno va fer dos gols
i una assistència.  Els altres aspirants, Jesús Catalònia, va fer el pitjor partit de la temporada però va guanyar, i l’Ampolla, que és un equip molt equilibrat amb només quatre
derrotes en aquesta campanya i tres per la minima. Segueix intractable al seu camp. 
L’Olímpic segueix intractable al seu camp: mitjana golejadora gairebé tres gols per partit. D’altra banda, d’aquell Flix que meravellava a les segones voltes el Flix ara l'única
meta que té és no descendir. El míster Rius em va dir: "sóc més optimista que el primer dia". Els dos cuers, Jesús i Maria i Godall, en aquesta segona volta encara no han pun-
tuat. El partit Aldeana-Catalònia es jugarà el dia 23 dijous a les 21 hores. I el Corbera-S. Bàrbara el dia 26.

L’opinió de Joaquin Celma

L’Ampolla va guanyar el Flix per 3-0 i puja ara a la segona plaça, tot i que Aldeana i Catalò-
nia tenen un partit pendent que disputaran el dijous dia 23. David Burgos, tècnic de l’Ampo-
lla, explicava que “vam marcar aviat, amb gol de David, i la veritat és que vam fer una prime-
ra meitat molt bona. Però a la represa, durant uns 20 minuts, el Flix ens va complicar el partit.
Fins que Regolf va establir el 2-0 i ja vam recuperar el control, sentenciant Manolo amb el 3-
0. Una victòria important per seguir en la lluita. El Flix em va agradar, un equip ordenat i que
vaig veure molt millor que a la primera volta”. J Antoni Rius, tècnic del Flix, explicava que “a
la primera meitat, l’Ampolla ens va desbordar. No vam saber aturar les seues combinacions al
centre del camp, ni el seu joc interior ni l’exterior. Molt bon equip. Per nosaltres, el millor va
ser arribar al descans només amb l’1-0. A la represa, bona reacció nostra, agafant el domini i
fent un pas avant, tenint opcions. Però no vam marcar i la pegada de l’Ampolla, que en té
molta, va decidir amb el 2-0 que ja ens va minvar. Em quedo amb la resposta de la represa i
en aquesta línia hem de seguir”. El Flix millora però no se’n surt. Ha sumat 1 punt de 21. 

L’Ampolla, amb un partit més, és ara segon

3A CATALANA. VA VÈNCER EL FLIX PER 3-0

Triomf vital dels caleros per la salvació. Dos
gols d’Alejandro van encarrilar el triomf “però
vam haver de patir perquè vam haver de fer di-
versos canvis obligats de jugadors per molesties
i al final Xavi també va tenir molesties i va aca-
bar de davanter, perquè no podíem efectuar
més canvis. No obstant, tot i el gol del J i Ma-
ria vam sumar 3 punts molt importants”. Des
de J i Maria es deia que “vam rebre un gol als
30 segons. Ens vam refer però una altra errada
ens va costar el 2-0. Com altres setmanes, fem
massa concessions i necessitem moltes ocasions
per marcar”. Aleix, al final, va marcar el 2-1.

Oxigen per als caleros

DAVANT DEL J I MARIA (2-1)

L’Olimpic va golejar el Vilalba (6-2) i segueix
en la zona còmoda de la taula, és setè (amb un
partit menys). El Vilalba continua en la com-
promesa per si hi ha cap compensació. El par-
tit va estar dominat pels locals que es van
avançar amb el 2-0, gols de Pau. El Vilalba,
però, es va posar dins del partit amb el 2-1 i va
mantenir-lo obert fins el 3-1 de Soriano, ja
avançada la represa. L’Olímpic es va imposar i
Moya va fer el quart gol. El Vilalba va aconse-
guir el 4-2, gol de Sisco, però Aleix i Pau, que
culminava el seu hat-tric, van deixar el marca-
dor amb el 6-2 definitiu. 

L’Olímpic es destapa

GOLEJADA AL VILALBA (6-2)

Pinell i Aldeana van empatar a zero en un partit travat en
què els aldeans van portar la iniciativa i van tenir opcions du-
rant la primera mitja hora. El darrer quart del primer temps va
ser més del Pinell que va disposar de dues possibilitats. La re-
presa va ser molt travada; el Pinell es va anar fent enrera i va
defensar el resultat. L'Aldeana va intentar-ho però, tot i fer di-
verses arribades, no van ser amb la suficient claredat per a
marcar. Al final, empat a zero que als pinellans ja els hi va bé
després d’haver guanyat en les dues jornades anteriors. Són 7
punts de 9. L’Aldeana va oferir bona actitud però ara li està
costant. El partit pendent contra el Catalònia es jugarà el di-
jous dia 23 a les 21 hores. Nassi (Amposta) ha fitxat però di-
vendres passat, a l’entrenament, es va lesionar. 

Pinell-Aldeana, empat sense gols

EL DIJOUS DIA 23: ALDEANA-CATALÒNIA (21H)

El S. Bàrbara va sumar tres punts molt valuosos en la lluita per
distanciar-se de la tercera plaça per la cua que podria ser compro-
mesa. Segons Cantó, tècnic del S. Bàrbara, “va ser important
marcar aviat i el 2-0 ens va donar tranquil.litat. Ja a la represa,
vam disposar d’altres possibilitats, a la contra, i ells ens van fer
perill en accions a pilota aturada. Al final vam sentenciar amb el
3-0. Victòria molt important i que ens feia falta”. Marc, Ivan i
Gordo van fer els gols. Des de Roquetes es considerava que “el
Santa Bàrbara va marcar aviat i a la primera meitat ens va costar
molt entrar en el partit. No vam estar bé. A la represa, en canvi,
vam millorar i, tot i que ells al contraatac van poder decidir, no-
saltres vam tenir una opció amb una rematada al travesser. Al fi-
nal, el 3-0 va sentenciar”. Kazu ha causat baixa al S. Bàrbara.

El Santa Bàrbara s’impulsa

TRIOMF CONTRA EL ROQUETENC. KAZU ÉS BAIXA

El Perelló es va emportar els tres punts de Bítem (1-2)
i s’acomoda a la taula. Els locals, amb dues derrotes, han
vist frenat el seu impuls però segueixen a la ‘pomada’ en
la lluita per la promoció.  Parra, tècnic del R Bítem, ma-
nifestava que “el Perelló, ben replegat, ens va dificultar
el nostre joc creatiu i per això ens va costar molt, tot i que
vam dominar i vam insistir. Vam fer l’empat però no vam
poder marcar el 2-1 i ells a la contra van sentenciar al fi-
nal”. Molinos, del Perelló, deia que “estic molt orgullós
dels jugadors. Teníem fins 10 baixes i només n’érem 10 i
2 porters. Gran treball defensiu i eficàcia a la contra,
aconseguint un gran triomf amb dos grans gols, de
Cuenca i de Robles, que fou l’1-2”.  

El Perelló guanya a Bítem

DANI ROBLES VA MARCAR L’1-2 A DARRERA HORA

L’Alcanar, amb el triomf contra el Godall i amb altres resultats de
la jornada, es posa a cinc punts de la segona plaça, tot i que Al-
deana i Catalònia tenen un partit menys. El proper a la Sénia és
clau per als canareus. J Fernando Mora, tècnic de l’Alcanar, co-
mentava que “a la primera meitat, el Godall, molt defensiu, ens
va crear dificultats i no vam poder marcar fins el minut 44, amb
una jugada de Chimeno i rematada de Sergio. El gol ens va do-
nar tranquil.litat i a la represa, ells van seguir molt replegats i les
ocasions nostres van anar arribant i Chimeno, excel.lent, en va
transformar dues d’elles. Al final, 3-0, partit còmode i ja pensar
en el proper, molt important a la Sénia”. Joan Subirats, tècnic
del Godall, deia que “va ser un partit com el que vam disputar
a Bítem. Fins al minut 44 vam estar ben plantats, tenint alguna
ocasió.  Ells només en van tenir una, de Chimeno. Però al minut
44 ens van marcar l’1-0. A la represa, ells amb més efectius i
amb els canvis es van imposar una vegada van fer el 2-0. Pos-
teriorment, va venir el 3-0 que ja va sentenciar”. Ramon, Xescu
i Fidel eren algunes de les baixes godallenques en el derbi. El
porter Aleix Reolid, que va estar al Traiguera, ha fitxat amb el
Godall. El partit pendent contra l’Olímpic es podria jugar el 26.

L’Alcanar s’enganxa

VA GOLEJAR EL CUER (3-0). PARTIT CLAU A LA SÉNIA

El Móra la Nova va golejar el Delte-
bre (0-4) i segueix líder. Segons Mario
Arques, tècnic del Deltebre, “victòria
merescuda del Móra que va demos-
trar perquè és el líder. Vam aguantar
els primers 30 minuts però arran del
0-1 ells es van imposar. Nosaltres hem
entrat en una dinàmica de conformis-
me per la situació a la taula i això s’a-
cusa, tot i haver-ho parlat. A la repre-
sa, amb el 0-2, Juan va tenir una gran
ocasió però Ferran va fer la parada de
la tarde. I ells van marcar posterior-
ment el 0-3 que ja va decidir del tot”.
L’Arnes, segon, va vèncer el Xerta per
4-2. Des d’Arnes es deia que “va ser
un partit molt complicat perquè el
Xerta va jugar molt ben posat i es va
avançar en el marcador i, a la represa,
quan nosaltres havíem remuntat, va

empatar a 2. Vam saber reaccionar i
amb gols de Saumell i de Piñol vam
aconseguir una victòria molt treballa-
da”. En la propera jornada, l’Arnes vi-
sitarà el líder, que té un punt d’avan-
tatge (amb un partit menys). Serà el
partit de la jornada. Per la seua part,
Sisco Martí, tècnic del Xerta, comen-
tava que “partit molt disputat fins el
minut 70. A partir d’allí, arran d’un
córner, l’Arnes va marcar el 3-2 i ja va
dominar molt més, fent el 4-2 en una
altra acció a pilota aturada. Potser el
4-2 va ser massa abultat però content
del treball de l’equip i del partit”.
L’Amposta B va guanyar a Bot per 0-
2. Segueix tercer. En la propera jorna-
da s’enfronta al Catalònia. Ha de
guanyar i esperar que punxe l’Arnes a
Móra. Del partit a Bot, Cristian, tècnic

ampostí, explicava que “ens vam
adaptar bé al camp, sent més directes
de l’habitual. Teníem el partit contro-
lat i, tot i que ells estaven més tancats,
vam fer diverses arribades, amb una
ocasió clara. Ells també en van tenir
una de clara, anul.lada per un fora de
joc que fou protestat. A la represa,
vam tenir encert de fer el 0-1 i llavors
el Bot va reaccionar i va poder empa-
tar amb dues ocasions clares. No va
ser així i nosaltres, ben posats, vam fer
el segon que ja ens va donar una
victòria meritòria”. Ortiga (J i Maria)
fitxa amb l’Amposta. 
El Masdenverge va golejar l’Ametlla

(8-0) i és quart. El Ginestar va guan-
yar l’Ascó i és cinquè refermant una
gran temporada (més info a la plana
següent).

Móra la Nova-Arnes, el gran partit de la jornada

4A CATALANA. EL LIDERATGE ESTARÀ EN JOC
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4A CATALANA. EL LIDERATGE ESTARÀ EN JOC

Partit molt igualat i
molt emocionant on les
noies de Mateu Castellà
van lluitar com mai per
guanyar-lo. I després de
tres derrotes, va retro-
bar-se amb el triomf, tot
i les moltes baixes, a les
que es va afegir Sara
Alonso (i ja en van sis).
Impresionant el partit

en defensa dels 2 equips però sobretot de les porteres, en especial de Marta Gálvez, que
està fent una temporada espectacular. En atac cal destacar a Joana Rieres (8) i a Alba Si-
món (6), entre les dos van fer el 75% dels gols de l’equip, i que haguessin pogut ser més
si no és per la portera visitant Silvia Lladró. Demà dissabte, desplaçament a Sagunto per ju-
gar contra el Morverdre. Altres resultats del club: LLIGA CATALANA JUVENIL FEMENINA.
Jornada 5 - 2a. Fase - Grup A1. C.H.AMPOSTA 26-20 E.H.SANT VICENÇ. PRIMERA CA-
TALANA INFANTIL FEMENINA. Jornada 16 - Lliga Regular -Grup A. C.H.AMPOSTA NA-
TUREBRE 20-18 H.RIBES

Retrobament amb la victòria

HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA  (20-19)CLUB BÀSQUET CANTAIRES LES VINYES DEL CONVENT (86-45)

Plàcida jornada
Les Vinyes del Convent

CB Cantaires s’enfrontava al
C.B Castellar en la jornada
16. En l’anada, el partit no
es va definir fins entrar a
l’últim minut, per acabar
guanyant molt ajustada-
ment. A casa, l’equip tenia
clar que no hi havia lloc per
a la relaxació i la desconcen-
tració col·lectiva. I així va
ser: un monòleg a escena al
Pavelló de Ferreries. Els dos
primers períodes els ebrencs
els guanyarien amb total se-
guretat 24/14 i 22/11. El
darrer se’n va anar a un
contundent 28/9 per a tan-
car el matx en 86-45, “rea-
litzant la millor defensa de la jornada de Copa Catalunya. Felicitar a l’equip per la gran ac-
tuació i de manera especial a Joel Kindred, pel seu partit”.
Per la seua part, el sènior Territorial de CB Cantaires Tortosa va vèncer el Basquet l'Arboç

per 69-58. Foto: Ferran Almendros.

PREMI TERRES DE L’EBRE

4A CATALANA. RESPOSTA D’ÀNGEL GUIU, DE LA FATARELLA: “ÉS UNA QUEIXA D’UNA PERSONA, NO DEL CLUB DE BENISSANET. AQUESTA PERSONA VA VEURE UN ALTRE PARTIT”

La capital del Montsià va celebrar aquest cap de setmana
la 3a edició de la Mitja Marató d'Amposta, Premi Terres de
l'Ebre i els 10000 d'Amposta, aquesta última prova, puntua-
ble dins del Running Sèries Terres de l'Ebre. Hi van participar
més de 200 corredors entre les dos modalitats que van com-
pletar un circuit que va transcórrer pels principals carrers i
avingudes d'Amposta fins arribar a la meta situada al parc
dels Xiribecs. Tal com informa Jesús Ferrando a Canal Terres
de l’Ebre, els primers als 10.000 van ser l'ampostí Josep Ma-
ria Lluís (Club Montbike Amposta) i Cèlia Callarisa (Sud Ac-
tiu Ulldecona). José Manuel Vieito (independent) i Pilar Rus
(del Borges Trail) es van imposar a la Mitja Marató.

300 atletes als 10mil i a la
Mitja Marató d'Amposta

HANDBOL

Infantil Femení. CE Tortosa 24 (14)-CE Molins 16 (5).
Nova victòria, dedicada a Montse Muria, mare de dos juga-
dores de l’equip, per desitjar-li que es recuperi aviat.
Infantil Masculí. CE Tortosa 36 (14) - CH S Miquel 12 (4).
El resultat a la mitja part era de 14-4 i la diferència es va
anar augmentant fins el final. Cadet Femení. CE Tortosa
20 (8) - H Esplugues 35 (21). Tot i la reacció de la represa,
el desavantatge del primer temps va decidir. Cadet Masculí
CE Tortosa 24 (11) - H Sant Joan Despí “C” 18 (9).
Victòria dels tortosins en un partit en el que menys els pri-
mers 10 minuts sempre van anar per davant. Sènior
Masculí “B”. CE Tortosa 33 (17) - Tarragona HC 29 (16).
Triomf en un partit que es va complicar més de l’esperat.
Sènior Masculí A CE Tortosa 26 (14) - Súria 26 (11). Partit
intens i vibrant, incert fins el final, amb empat local a darre-
ra hora, que eixugava l’avantatge visitant.

Les noies de Xavi
Subirats van saber
remuntar al camp del
Prat (1-2) i van assolir
la segona victòria
victòria seguida que
referma l’esperança de
permanència. El tècnic
Xavi Subirats ja va avisar que s’entrava en una fase deter-
minant del calendari i que la salvació passava per aques-
tes jornades. De moment, bon bagatge amb dues victò-
ries i, sobre tot, per gran impuls animímic pel que repre-
senten. 

Centre Esports Tortosa

CLUB VOLEI ROQUETES

PREFERENT FEMENINA, AL PRAT (1-2)

El sènior masculí va rebre al C.V.Encamp. Tot i fer un gran partit, no va ser suficient per
poder superar als andorrans que van estar imparables, 0-3 (18-25, 21-25 i 22-25).
El sènior masculí de segona catalana, va fer un gran joc, i tot i ser un partit molt ajus-
tat, es va imposar per 3-1, (25-21, 25-16, 23-25 i 25-22). El sènior femení, va rebre a
l'Escola Orlandai. Aquestes continuen la segona fase invictes. Aquesta jornada també
van guanyar per un contundent 3-0 amb parcials (25-16, 25-19 i 25-13).
D’altra banda, el cadet femení es va desplaçar a dos llocs. Primer va anar al camp del
Jaume Callis, 0-3 (8-25, 26-28 i 15-25) i després, aprofitant el viatge, van jugar contra
el Torelló i també van vèncer per 0-3. El cadet masculí, van rebre al C.V.Mataró, 3-2
amb parcials (28-26, 19-25, 23-25, 25-22 i 15-8). Per últim, l'equip infantil femení, es
va desplaçar al camp del Salou. 0-3 amb parcials (24-26, 19-25 i 20-25).

El Benissanet va perdre a casa contra la Fatarella (1-3). L’equip local ha manifestat el seu malestar per l’arbitratge de Jesús Mira: “col.legiat de Tarragona perquè la Fatarella no vol àbi-
tres de Tortosa. Doncs ara, després del que va passar el diumenge, nosaltres els haurem de demanar de Barcelona perquè no hi estem d’acord. Va ser increïble. Penal inexistent que fou el
0-1 i quan nosaltres marquem l’1-2 i estàvem buscant l’empat, ens van fer l’1-3 en un clar fora de joc. A més, a darrera hora, hi ha una petita batussa entre jugadors i xiula el final sense
afegir el temps dient que no feia falta, que amb l’1-3 era intrascendent. I, posteriorment, no s’espera a fer l’acta amb els delegats i va marxar. Ens sentim perjudicats i molestos per una ac-
titud creiem que poc respectuosa. D’aquesta forma, ja poden demanar àrbitres de Tarragona. Ens agradaria que tots els equips siguem iguals i que hi hagi unificació de criteris i de tot”.
Àngel Guiu, tècnic de la Fatarella, aclaria que “crec que aquesta persona que parla del Benissanet va veure un altre partit, diferent al que vam veure les més de 100 que estàvem al camp
juntament amb els 22 jugadors. Les queixes sols venen d'una persona, no del club de Benissanet. Fa dos mesos estàvem a 10 punts i ara estem a dos i el treball realitzat a la Fatarella es
veu reflectit cada setmana, i això potser no agrada”. D’altra banda, el Camarles B va guanyar el Catalònia (2-1). Segons Santi Forastero, tècnic camarlenc, “vam fer un dels partits més
complets. A la primera meitat, vam jugar més replegats buscant la contra i així vam tenir diverses opcions. Vam jugar, a més, molt atents defensivament. A la represa, vam sortir amb més
convicció i vam tenir encert per posar-nos amb el 2-0, amb els gols de Cristian i Yassine. Vam aguantar bé fins que una de les poques indecisions que vam cometre ens va costar el 2-1 que
va ajustar el resultat. Victòria treballada”. El Tivenys, per la seua part, va vèncer l’Ebre Escola (2-1). Segons David Montardit, delegat del Tivenys, “primera meitat nostra, fent Francesc l’1-
0 i tenint altres possibilitats. A la segona, el partit es va igualar i va estar més obert, amb l’Ebre Escola més posat al centre del camp. Van haver ocasions pels dos i Paquito, de penal, va
empatar al minut 89. Semblava que acabaria així però en temps afegit Adrià va marcar el 2-1. Finalment, el Batea B va vèncer el filial de l’Alcanar per 2-0 i ja suma 24 punts.  

Malestar a Benissanet: “La Fatarella vol àrbitres de Tarragona; doncs nosaltres els demanarem de Barcelona” 

L’Handbol Perelló va assegurar matemàticament la
seua classificació per a la segona fase, després d’im-
posar-se amb un marcador clarament per 11-28 a la
pista del Tarragona Handbol Club i sumar la catorze-
na victoria seguida. El CH Ascó, per la seua part, va
perdre a la pista del Granollers Atlètic.

L’Handbol Club Perelló, classificat

Derrota del sènior masculí de Primera

El Tortosa Ebre reacciona amb
la segona victòria seguida
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PRÒXIMA JORNADA
dissabte 

Móra Nova-Arnes (15.30h)

Ametlla-Camarles (16h)

Xerta-Tivenys (16.15h)

Catalònia-Amposta (16.30h)

Fatarella-Batea (16.30h)

Ebre E-Masdenverge (18h)

diumenge 

Alcanar-Deltebre (16h)

Ginestar-Bot (16.15h)

Ascó-Benissanet (17.30h)

RESULTATS
21a jornada 4a catalana

Tivenys-Ebre E 2-1

Masdenverge-Ametlla 8-0

Batea-Alcanar 2-0

Camarles-Catalònia 2-1

Bot-Amposta 0-2

Arnes-Xerta 4-2

Deltebre-M Nova 0-4

Benissanet-Fatarella 1-3

Ginestar-Ascó 4-2

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. M. Nova 67 13 54

2. Arnes 68 20 53

3. Amposta 60 24 46

4. Masdenverge 59 27 43

5. Ginestar 44 31 37

6. Ebre Escola 37 40 34

7. Catalònia 47 36 33

8. Deltebre 43 35 32

9. Bot 38 56 24

10. Benissanet 25 37 24

11. Batea 36 53 24

12. Xerta 36 46 24

13. Tivenys 35 51 22

14. Fatarella 34 46 22

15. Ascó 38 49 19

16. Camarles 34 56 19

17. Alcanar 19 57 11

18. Ametlla 12 55 8

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA
Porqueres-S Pere 

S Gabriel-Fontsanta

Cerdanyola-Guineueta

Pardinyes-At Prat

S Andreu-Molins de Rei

Tortosa E-la Roca (diu-

menge 16.30h)

Pontenc-F At Vilafranca

AEM-Camp Clar (12h)

RESULTATS

19a jornada

Pontenc-S Andreu 0-1

Molins-S Gabriel 3-1

E Guineueta-Porqueres 1-1

At Prat-Tortosa E 1-2

F At Vilafranca-S Pere 1-4

Fontsanta-AEM 2-1

la Roca-Cerdanyola 0-0

C Clar-Pardinyes 1-5

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Fontsanta 59 21 47

2. Pardinyes 68 26 45

3. Cerdanyola 46 18 42

4. S Pere 51 27 39

5. Porqueres 42 27 32

6. S Andreu 37 27 31

7. F At Vilafranca 32 20 31

8. AEM 33 36 26

9. At Prat 33 31 26

10. Pontenc 35 48 25

11. S Gabriel 37 34 23

12. Molins 27 42 21

13. La Roca 22 39 17

14. Tortosa Ebre 23 44 15

15. Guineueta 18 56 10

16. Camp Clar 24 91 3

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA

Dissabte 

Ulldecona-Rem Bítem (9.45h)

Ginestar-Gandesa (12h)

Olimpic-Aldeana (16h)

Arnes-Tortosa E (18.30h)

Diumenge

Alcanar-J i Maria (10.30h)

S Jaume-S Bàrbara (11.45h)

RESULTATS

15a jornada

Gandesa-Arnes 5-0

Rem Bítem-Olimpic 4-9

Tortosa E-Alcanar 1-6

S Jaume-Ginestar 4-2

Jesús i Maria-Ulldecona 0-7

S Bàrbara-Aldeana 1-4

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Alcanar 93 17 40

2. Aldeana 69 17 39

3. Olimpic 65 46 31

4. Ulldecona 52 35 30

5. S Bàrbara 42 27 27

6. S Jaume 50 44 21

7. Gandesa 39 50 18

8. J i Maria 37 54 16

9. Ginestar 30 56 16

10. Tortosa E 24 55 15

11. Arnes 14 64 5

12. Rem Bítem 24 74 4

Femení 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA

Alcanar-Amposta

Aldeana, descansarà

Ametlla-Canareu

Catalònia-Vinaròs

Perelló-S Jaume

Roquetenc-Rapitenca

Tortosa-Jesús i Maria

RESULTATS

14a jornada

Canareu, descansava

S Jaume-Catalònia 1-4

Aldeana-Alcanar 1-1

Amposta-Tortosa 4-2

Rapitenca-Perelló 5-2

J i Maria-Roquetenc 2-7

Vinaròs-Ametlla 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Amposta 41 14 31

2. Roquetenc 38 16 29

3. Vinaròs 32 18 29

4. Alcanar 35 16 28

5. Aldeana 36 17 27

6. Rapitenca 40 16 22

7. Tortosa 51 34 19

8. Jesús i Maria 26 36 14

9. Catalònia 21 36 12

10. Canareu 26 42 11

11. Ametlla 17 27 8

12. Perelló 14 49 4

13. S Jaume 10 66 1

Veterans

PRÒXIMA JORNADA
dissabte 
diumenge 

la Sénia-Alcanar (16h)
Godall-Ampolla (16.15h)

Vilalba-Rem Bítem (16.15h)
J i Maria-Olimpic (16.15h)

S Bàrbara-Catalònia (16.30h)
Aldeana-Ametlla (16.30h)
Perelló-St Jaume (16.45h)

Flix-Roquetenc (17h)
Corbera-Pinell (17h)

RESULTATS

21a jornada, Tercera catalana  

Catalònia-Corbera 2-1

Ametlla-J i Maria 2-1

Ampolla-Flix 3-0

Alcanar-Godall 3-0

Rem Bítem-Perelló 1-2

Pinell-Aldeana 0-0

SBàrbara-Roquetenc 3-0

Olimpic-Vilalba 6-2

S Jaume-la Sénia 1-4

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. la Sénia 21 64 28 51

2. Aldeana 20 45 24 43

3. Ampolla 21 57 25 43

4. Rem Bítem 21 43 24 40

5. Catalònia 20 50 24 40

6. Alcanar 21 42 32 38

7. Olimpic 20 40 39 32

8. S Jaume 21 39 54 30

9. Roquetenc 21 37 44 28

10. Perelló 21 30 31 28

11. Pinell 21 36 39 27

12. S Bàrbara 20 31 34 23

13. Ametlla 21 24 37 21

14. Vilalba 21 33 47 21

15. Corbera 20 28 39 20

16. Flix 21 26 45 19

17. J i Maria 21 28 58 11

18. Godall 20 26 55 9

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA
dissabte 

Ulldecona-Valls (16.30h)
Roda Berà-Reddis (17h)

Cambrils U-Tortosa (17.45h)
diumenge 

la Riera-Segur (12h)
Hospitalet-Amposta (16.15h)
la Cava-Salou (16.30h)

Camarles-Vendrell (16.30h)
Batea-Catllar (17h)

Torredembarra-Gandesa (17h)

RESULTATS

21a jornada, Segona catalana

Reddis-la Cava 0-1

Segur-Ulldecona 1-1

Vendrell-Tortosa 0-1

Catllar-Cambrils U 1-3

Salou-Batea 1-2

Valls-Roda Berà 1-0

Camarles-Hospitalet 3-0

Amposta-Torredemb. 1-1

Gandesa-Riera 5-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Tortosa 21 46 15 53

2. Amposta 21 40 11 48

3. Valls 21 36 21 44

4. Cambrils U 21 42 15 44

5. Gandesa 21 32 14 39

6. Camarles 21 39 21 38

7. Vendrell 21 30 23 30

8. Reddis 21 42 44 29

9. la Cava 21 28 36 28

10. Hospitalet 21 36 38 25

11. Batea 21 36 51 21

12. Ulldecona 21 23 39 21

13. Roda Berà 21 28 24 20

14. Segur 21 30 43 19

15. Torredembarra 21 22 37 18

16. Riera 21 19 46 15

17. Catllar 21 23 52 14

18. Salou 21 16 38 14

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

El Tortosa segueix líder i
va camí de batre rècords

de puntuació en la
categoria, aquesta

temporada.

PRÒXIMA JORNADA
Santfeliuenc-Castelldefels

Palamós-Granollers
Sabadell-S Andreu

Vilafranca-Cerdanyola
Ascó-Vilassar (diu 12h)

Júpiter-Europa
Jonquera-Terrassa
Olot-Pobla Mafumet
Manlleu-Figueres

Peralada-Muntanyesa

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Olot 25 17 6 2 50 23 57
2. Peralada 25 16 3 6 49 17 51
3. Vilafranca 25 12 8 5 35 24 44
4. Ascó 25 11 10 4 35 22 43
5. Terrassa 25 10 8 7 34 22 38
6. S Andreu 24 10 6 8 33 30 36
7. P Mafumet 25 8 11 6 33 31 35
8. Granollers 25 10 4 11 36 35 34
9. Santfeliuenc 25 7 11 7 31 29 32
10. Palamós 24 8 8 8 33 38 32
11. Muntanyesa 25 8 7 10 25 31 31
12. Figueres 24 7 10 7 26 29 31
13. Jonquera 24 7 9 8 12 14 30
14. Vilassar 25 7 8 10 25 30 29
15. Europa 25 6 9 10 16 26 27
16. Cerdanyola 25 6 7 12 27 37 25
17. Manlleu 25 4 12 9 22 38 24
18. Sabadell 25 4 9 12 24 41 21
19. Castelldefels 25 4 9 12 20 33 21
20. Júpiter 25 4 9 12 20 36 21 

Tercera divisió RESULTATS
25a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA
dissabte

diumenge

V Alegre-Morell (12h)

S Cristobal-Rubí (12 h)

Santboià-Rapitenca (12h)

Almacelles-Reus (16.30h)

S Ildefons-Alpicat (17h)

Balaguer-Suburense (17h)

Vilanova-Igualada (17h)

Lleida-Viladecans (176h)

RESULTATS

21a jornada, Primera catalana

Alpicat-V Alegre 2-2

Rubí-Balaguer 0-3

Rapitenca-S Cristobal 0-0

Viladecans-Morell 3-0

Suburense-S Ildefons 1-2

Vilaseca-Santboià 0-1

Reus-Vilanova 3-0

Lleida-Almacelles 1-0

Primera catalana

Una formació del Tortosa, d’aquesta temporada.

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Balaguer 20 37 22 39

2. Santboià 20 39 25 38

3. Reus 19 39 26 35

4. S Cristobal 20 28 22 35

5. Almacelles 19 38 19 33

6. Rapitenca 20 29 25 31

7. V Alegre 20 31 23 30

8. S Ildefons 20 31 27 29

9. Viladecans 20 22 16 29

10. Alpicat 20 30 35 27

11. Vilanova 20 27 40 27

12. Lleida 19 24 25 26

13. Vilaseca 20 26 34 25

14. Suburense 20 25 30 21

15. Igualada 19 31 39 19

16. Rubí 20 19 34 13

17. Morell 20 7 43 2

Segona catalana
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Radiografia del futbol ebrenc
EQUIP DE LA SETMANA: BATEA I AMETLLA

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)
arranz (Hospitalet)
Dilla (Gandesa)
Joel (Reddis) 
Ferri (Valls)
Caballos (Catllar)
Miguel (Batea)
Carles (Camarles)
amado (Ulldecona)
Blasi (Reddis)
Dani (Cambrils U)
Sergi José (Rapit.)
Víctor (ascó)
Ivan (amposta)
agus (Batea)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

2A CATALANA
Nº

21
16
14 
14 
11
11
10
10

9
9
9
9
9
8
8

GOLS JUGADOR

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

3A CATALANA
Nº

21
16 
15
15 
14
13 
12
12
11
10
10
10
10
10 
10

GOLS JUGADOR

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

4A CATALANA
Nº

24
20 
17 
17 
16 
14 
13
13 
13
13
12
12
11
10
10

GOLS

Jugadors també destacats: Moha (Ulldecona), Villarroya
(Rapitenca), Estivill (Ampolla), Jonatan Llorach (Amposta),
Dani Fluixà (Aldeana) i Rosales (Camarles)

DILLA (Gandesa)

PIÑEIRO (Ametlla)

CHIMENO (Alcanar) 

CENTELLES (Catalònia)

SERGI CURTO (la Cava)

SOROLLA (Tortosa)

MARC LLEIXÀ (la Sénia)

SORIANO (Olímpic)

MARC BAIGES (S Bàrbara) 

CUENCA (Perelló)

AGUS (Batea)

FAMÍLIA EBRENCA

Paco Muñoz, el seu segon, Xavi (a l’esquerra de la
imatge), i la gran fisio Rut, els tres 

preparant la sessió extra de motivació per a
l’Olimpic.

Oriol Romeu ha visitat la seva població,
Ulldecona, per inaugurar la seva cadena de

gimnassos amb el seu nom.
Els quatre homes-miracles d'aquesta temporada del Camarles: 

Gerard, Ivan, Xavi Cid i Bertomeu.

· Chimeno, un dels jugadors més veterans del futbol ebrenc, destaca cada cap de set-
mana pel  seua punt d'honor. Tot i els 38 anys, té la il·lusió d'un nen. Aquest diumen-
ge jugarà a La Sénia, equip al qual va fitxar en la temporada 99/00. El club senienc li
va donar 1 milió de pessetes i ell va haver de pagar 300.000 a l'Amposta perquè no li
volien donar la baixa. El jugador més ben pagat en aquella època a la Sénia era Edu
Albacar. Jo crec que Chimeno és capaç d'aguantar fins als 45 anys, el gran interrogant
és si la última temporada serà a la Rapitenca.
· El jugador Kazu deixa el futbol de moment. No per voluntat pròpia, “per motius simi-
lars als de Toni Calafat”. Què farà ara? Això em va dir: "a casa meva, amb la meva
dona i el meu fill".
· El Roquetenc, divendres passat, va fer un sopar amb tot l'equip i cada vegada que
ho han fet han perdut. El míster Poy ho té clar: fins que l'equip no tingui 40 punts, no
hi hauran més sopars.
· El Neymar ebrenc, Brayan, ha marcat aquesta temporada 14 gols (3 en el seu actual
equip, la Cava, 3 amb el Jesús i Maria A i 8 amb el filial). Tindrà moltes núvies per la
propera temporada: Tortosa, Rapitenca i alguns equips de Barcelona ja el busquen.
· No tinc res en contra de grans entrenadors com Àngel Garcia, Jose Mora o Isaac
Fernandez, que estan al nostre futbol fent bona feina, però que poc confien els direc-
tius de la nostra zona en els nostres misters. Acostuma a passar: no es valora el de
casa.
· José Luis Rosales se’n va anar de la Rapitenca i ja porta 7 partits jugats a Camarles,
i diumenge va fer un gran gol. Ivan Paez, per exemple, podria jugar a 2a catalana però
prefereix estar a la Rapitenca, tot i que li costa disposar de minuts. Jo crec que els joves
que no puguin jugar a la categoria que estan, s'haurien de foguejar en altres catego-
ries inferiors per crèixer i agafar ritme de competició.
· Teixidó va esclatar dissabte al descans al camp del Segur, perquè no li agradava l’ac-
titud de l’equip. Va anar bé perquè l’Ulldecona va reaccionar a la represa.
· Avui iniciem una nova secció: Família ebrenca, amb curiositats del nostre futbol.
L’anirem alternant amb la regularitat dels equips. La podeu trobar a la part inferior.

Els babys seniencs del primer equip, 5 juvenils: 
Capitan, Escobedo, Gavaldà, Fonollosa, Òscar i Tiscar



Pregunta: El teu
lema?.
Resposta: Mai deixis
de creure amb allò,
que algun dia somia-
ves ser!. 
P: Qui t’ha donat més
suport al futbol?.
R: Els meus pares, als
que els hi estic eterna-
ment agraït, per
haver-me fet veure els
errors i per haver-me
aconsellat en cada
moment. I als meus
avís, que sempre estan
allí i me’ls estimo mol-
tíssim.
P: Has plorat en un
partit de futbol?.
R: Si, durant i desprès,
d’un partit amb el R-
Bítem de la tempora-
da passada.
P: Què és el més
humà que has viscut
en un terreny de joc?.
R: Veure un pare de
l’equip contrari, ajudar
a un company de l’e-
quip.
P: Els tres plaers de la
vida?
R: La família, els amics
i el futbol.
P: Compta’m una
anècdota de la teua
experiència esportiva?
R: Quan era juvenil i
anava amb el primer
equip del Tortosa,
quan estava a Primera
Catalana, un jugador
es va adormir, i quan
ja estàvem dins al ves-
tidor el capità el va
trucar i va posar l’alta-
veu, el millor de tot
fou quan li va dir l’ho-
ra que era i que estava
fent tard...en 5 minuts
ja el teníem allí.
P: Moment màgic del
dia?
R: L’hora de la “sies-
ta”.
P: Algú de la teua
família ha jugat a fut-
bol?

R: Si, el meu avi
Juanito, a tot el futbol
base del Tortosa.
P: Com vas començar
a jugar a futbol i per
què?.
R: Vaig començar als 9
anys, una vegada la
meva mare em va dei-
xar, ja que feia temps
que volia jugar-hi. Tots
els meus amics juga-
ven menys jo. I així
vaig començar.
P: Trajectòria esporti-
va.
R: Vaig estar dels 9
anys fins als 22 al club
de la meva ciutat (C.D
Tortosa); l’any passat
vaig jugar a la U.E.
Remolins-Bitem, on
em van tractar molt
bé, i enguany estic al
C.F Amposta, on de
moment tot esta sor-
tint de perles.
P: Els teus millors
entrenadors.
R: Tots els que he tin-
gut han estat molt
bons entrenadors, des
del primer, Xavi
Subirats, com David
Garcia, Julià, Paco
Antó, que és qui va
ser qui em va posar de
central, Javi Cid,
Nando Crespo i
aquest any passat
Nacho. Els hi tinc molt
d’apreci a tots, en
especial als últims tres,
que m’han fet ser fort
i creure en mi mateix.
I aquest any tinc a
Albert Company,
grandíssim entrena-
dor.
P: Entens els entrena-
dors?
R: Si, gairebé sempre.
Tot i que cada entre-
nador és diferent.
P: Quin és el millor
record d’un entrena-
dor?.
R: Al finalitzar un par-
tit, quan era juvenil, al

camp del St. Ildefons,
amb Javi Cid d’entre-
nador, desprès d’una
abraçada, unes parau-
les que em va dir i que
sempre les tinc pre-
sents.
P: T’agrada entrenar?.
R: Si, penso que la
clau és entrenar bé,
per després jugar-hi
bé.
P: El millor consell que
t’ha donat un entre-
nador?.
R: Gaudeix entrenant i
gaudiràs jugant. 
P: Un company
curiós?
R: Àlex Iniesta, és
boníssim.
P: El més ‘caxondo’?
R: Xexu, sempre té la
brometa preparada.
P: Has ajudat alguna
vegada a un company
que estava passant un
mal moment?
R: Penso que sempre
és bo ajudar al joves, i
sempre que puc ho
faig, com quan
Carlitos va pujar al pri-
mer equip del Tortosa
i encara era juvenil de
primer any. I, en gene-
ral, és molt humà aju-
dar a amics que ho

necessiten com es el
cas d’un que recent-
ment ha perdut a la
seua mare i a qui li
voldria dedicar aques-
ta frase: ‘la vida de
vegades és dura i ens
fa ser forts i tu
Palomero ets un gran
exemple per a mi’. 
P: Si un nen se t’acos-
ta i et demana un con-
sell, què li diries?.
R: Escolta, lluita i mai
et rendeixis per molt
que et deixin en un
segon plànol.
P: Defineix què és fut-
bol?.
R: Per mi significa pas-
sió, llibertat...la vida
gira al seu voltant. 
P: Jugadors més des-
tacats per tu, amb els
que has jugat?.
R: Pel que a mi respec-
ta, he tingut la sort de
jugar amb grans amics
com Selu, Moha i
Sergi Bel. Com a juga-
dor amb  qualitat,
recordaria a Pere
Bosquet i a Cristian
Ventura.
P: Quin ritual seguei-
xes abans d’un partit?.
R: Sempre faig el
mateix, si hi ha alguna

cosa que em deixo, ja
penso que vaig amb
mal peu al partit. El
ritual comença des-
prés del dinar, on em
passo 1h allunyat de
tot, preparant-me
com si hi hagués de
sortir a una festa de
gala. Concentrat i
pensant en el partit.
P: Compta’m alguna
anècdota produida en
els descansos?.
R: La millor de totes,
veure com l’entrena-
dor en menys de 10
segons rebat les bote-
lles que casi toca a
algú i a més veure
com agafa a un juga-
dor i el porta agafat
del pit davant l’es-
tratègia... brutal!!
P: Quan perds 2-0
jugues millor?.
R: Bé, crec que tot
depèn de l’estat de
confiança, però quan
perds el que s’ha de
buscar és reaccionar i
ajudar-nos entre tots
per a poder fer-ho.
Buscar el gol que ens
posi dins del partit.
P: Quan les pulsacions
van a mil?.
R: Pot passar de tot,
no ets conscient del
que dius, m’he arribat
a barallar amb el meu
millor amic, et poden
jugar una mala passa-
da.
P: Si t’insulten, et
motives?.
R: Recordo el primer
dia que em van insul-
tar, no em va agradar
gens, em van afonar,
però un cop et vas
fent gran i madures, el
que diuen els altres et
motiva i et fa ser més
fort.
P: Estat d’ànim amb la
derrota?
R: Segurament que
com tothom, si estàs

al 100% amb l’equip,
quan es perd l’estat
d’ànim no pot estar
mai bé, tant per l’indi-
vidual com pel col·lec-
tiu.
P: Si perds, com et
relaxes?
R: Depèn de com s’ha
perdut, si ha sigut un
partit normal que es
perd, doncs amb els
amics, però si es perd
com es va perdre l’any
passat amb la UERB,
que per compensació
vam perdre la catego-
ria, doncs estant una
bona estona sol, sense
pensar en res, apartat
de tothom.
P: El partit més dur,
què mai oblidaràs?
R: Per sort he disfrutat
molt del futbol gràcies
a partits durs. Potser el
que més recordo és
quan jugava amb el
Tortosa a un torneig
que es fa a Amposta
de juvenils, contra el
Valencia CF, només
van ser 45 minuts,
però es va jugar amb
una intensitat brutal,
vam acabar empatant
a 1.
P: És bo que us
‘peguin canya’ per ser
millors?
R: Depèn del jugador,
jo per exemple crec
que n’he rebut molta,
i al moment no senta
bé, però a la llarga ho
agraeixes i es nota.
P: Entens els àrbitres?
R: En ocasions.
P: Alguna anècdota
amb un àrbitre?
R: No fa molt, un àrbi-
tre conegut de tota la
vida i amic i company
de pis d’un company
de l’equip, va expul-
sar-lo amb una sego-
na groga quan anava
a ser substituït, només
per dir-li “t’has coro-

nat”...
P: Per què protesteu
als àrbitres si ells mai
canvien d’opinió?
R: Penso que es l’ins-
tint guanyador, de no
donar cap jugada per
perduda; per la meua
part, sóc d’aquells
jugadors que només
protesta quan veu que
de veritat s’equivoca,
en qualsevol decisió. 
P: La temporada de
l’Amposta és
excel.lent. Quin és el
secret?
R: No hi ha cap secret,
però quan en un vesti-
dor s'ajunten  perso-
nes i jugadors tan
competitius, les coses
per norma surten gai-
rebé soles.  Com diu el
míster "Tots sabem
d'on venim i on volem
arribar".
P: Entre la temporada
passada i aquesta, has
progressat molt, vas
jugar molts anys al
Tortosa, t’agradaria
tornar algun dia?
R: Sempre seria bonic
poder tornar a vestir la
samarreta del Tortosa,
sense dubte, però ara
per ara em sento
orgullós d'estar a
l'Amposta on hi ha un
grup de persones molt
bones i on estic disfru-
tant moltíssim. I en
aquests moments
només penso amb la
temporada actual i
amb l’Amposta.

PROPER: 

XIMO MARTÍ
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By: Joaquin Celma
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AVUI:  PAU VALMAÑA, JUGADOR DEL CF AMPOSTA

80 El Gerard Piqué ebrenc
‘GAUDEIX ENTRENANT I GAUDIRÀS JUGANT’

By: Joaquin Celma
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MÉS EBRE RECOMANA

INGREDIENTS:
• 250gr de noodles
• 1 albergínia
• 1 ceba
• 1 carbassó
• 1 pebrot
• 2 pastanagues
• xampinyons
• oli i sal
• gingebre en pols (optatiu)

PREPARACIÓ:
Tallem les verdures a bastons i les rentem. A continuació posem
el wok amb una mica d’oli i hi tirem les verdures. Ho deixem cou-
re una mica i després hi tirem també els xampinyons. Mentres
couem la pasta en una olla amb aigua bullint entre 8-10 min.
Quan la pasta està feta, l’escorrem i l’aboquem al wok amb les
verdures. Ho deixarem coure una estona tot junt perquè agafi el
gust. I ho remenem tot perquè les verdures es barregin amb els
noodles. Per últim li afegim una mica de gingebre en pots i ho re-
menen bé. També podem afegir trossets de pollastre tallat a daus
o el que us vingui a la imaginació, serà el vostre «toc» personal.
A l’hora de servir-los els podem acompanyar amb un gotet amb
soja o unes llavors de sèsam perquè cadascú se’n posi al gust.

Wok de noodles amb verdures

NOODLES

Hi ha diferents tipus de noodles o fideus japonesos

que són una mica diferents (en alguns casos força

diferents) a la pasta italiana, i tenen formes de cocció

diferents i no tots es fan servir de la mateixa manera.

Tipus de noodles o fideus japonesos:

SOba: Són aquests fideus de color marró

grisenc.Tenen aquest color perquè estan fets amb

farina de blat sarraí i farina de blat normal, encara que

existeix una varietat feta només amb blat sarraí (towa-

ri soba) que és apta per a celíacs i una altra de color

verd a la qual se li afegeix te matcha (cha soba).

RamEN: Són els fideus japonesos que més es coneixen i estan fets amb farina de blat, aigua, sal i

aigua amb gas, que li dóna la seva elasticitat característica i el color groguenc. 

UDON: Són fideus llargs i gruixuts que es fan amb aigua i encara que s'assemblen als espaguetis la

seva textura és més tendra.

SOmEN: Són fideus de blat de color blanc molt llargs i fins que es poden servir amb brous calents a

l'hivern o freds a l'estiu.

TOkOROTEN: Són fideus de gelatina fets amb agar-agar que s'usen principalment per a amanides i

pràcticament no tenen calories, ja que són bàsicament aigua.
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

PASSATEMPS

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

En assumptes d´amor no camines desorientat,
però potser encara no és el moment, espera
una mica més. Has de ser més conscient de la
importància de tenir un bon estat de forma.

Si reflexiones sobre les experiències que
estàs vivint dins de la teva vida sentimental
veuràs que tens motius per rectificar. Avui te
sentiràs a gust amb tu mateixa.

Taure
20/4 al 19/5

La teva libido està pels núvols. Agafaràs qual-
sevol camí que et dugui a l´aventura.
Respecte a la teva salut, oblida’t dels men-
jars ràpids i precuinats . Evita l´especulació. 

És el moment que afrontis el futur amb nous
projectes de parella. Respecte a la teva salut,
si et sents malament consulta-ho a un metge.
No  ho deixis per demà.

Bessons
20/5 al 21/6

El trànsit de Venus, Mercuri i Urà per la teva
casa vuit indica uns dies fantàstics per
viure la teva sexualitat i millorar molts
aspectes de la teva vida més íntima.  

El trànsit de Venus, Urà i Mercuri per la teva
casa set reflecteix que prendràs decisions que
afecten la teva vida sentimental. Has d´equili-
brar la teva vida amb més estones d`oci.

Cranc
22/6 al 21/7

Vius un moment excel·lent per enamorar-te i
per transformar la teva vida. Respecte a la
teva salut, no et deixis dur per cap excés o
acabaràs sentint certa intranquil·litat.

Dintre de la teva vida sentimental moltes coses
dependran del teus esforç personal. Si deixes
entrar les teves emocions sense posar traves
et sentiràs molt millor.  

Lleó
22/7 al 22/8

En l´amor els teus horitzons personals tendei-
xen a expandir-se i tot el que té  a veure  amb
les teves relacions travessa per una etapa acti-
va i dinàmica.

Aquari
20/1 al 18/2

Avui trobaràs la manera de relacionar-te amb el
sexe oposat duna forma oberta i distesa.
Tindràs una activitat mental massa activa, una
miqueta precipitada.

Verge
23/8 al 21/9

Venus, Urà i Mercuri transitant per la teva
casa  tres faciliten que coneguis algú interes-
sant. Et sentiràs meravellosament i amb mol-
tes ganes de passar una bona estona.

Peixos
19/2 al 20/3

No discuteixis amb la teva parella, el bon
humor és millor vehicle per al teu benestar inte-
rior. Si millores el teu estat físic la teva perso-
nalitat s’hi veu reforçada..

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

Se vende moto Montesa
brio 91 Matricula: T-16940
Fecha: 18-2-1959 (en muy
buen estado). 1700€ Tel.
659991372 

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

assessorament i comercialització
de fertilitzants i fitosanitaris. 

Persona dinam̀ica i perfil comercial.
Imprescindible carnet qualificat de
manipulador/aplicador de produc-

tes fitosanitaris. 

Jornada completa. Zona Montsia.̀
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

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!

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT

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

A GANDESA

Les escoles agràries són centres de formació del
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació i estan vinculades al món agroalimentari i
rural per desenvolupar programes de formació, transferèn-
cia tecnològica, innovació i emprenedoria d'acord amb les
polítiques del departament competent en matèria d'agri-
cultura, ramaderia i alimentació.

Més Ebre: Quines especialitats cobreix l'Escola Agrària de
Gandesa?
Antoni Cutrona: L'Escola Agrària de Gandesa imparteix
actualment el Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Elaboració
d'Olis d'Oliva i Vins, cicle de 2.000 hores de durada repar-
tit en 2 cursos acadèmics. Aquest cicle té una forta deman-
da de professionals des del sector. Això ens permet afirmar
que el 100% dels nostres alumnes tenen feina en acabar els
estudis, bé a la seva explotació, bé en cellers i almàsseres de
la comarca i de les Terres de l'Ebre en general. Paral·lela-
ment, impartim cursos exigibles per a joves que s'incorpo-
ren a l'agricultura (Aplicador de productes fitosanitaris bàsic
i qualificat, Biocides, Agricultura ecològica, Gestió, maneig i
manteniment del tractor, etc.) i cursos relacionats amb l'es-
pecialització de l'Escola i a demanda del sector (Tast de vins,
Tast d'olis avançat, Reg, Esporga, etc.)

ME: Quin és el perfil, el percentatge home/dona i la mit-
jana d'edat de l'alumnat?
AC: El perfil de l'alumnat, majoritàriament, és el de joves
amb explotació agrària familiar, amb celler propi o amb
perspectives d'implantació de celler o almàssera. També hi
ha alumnes que el que busquen és una feina al sector del vi
o de l'oli. La mitjana d'edat és de 18-19 anys, i es reparteix
amb un 40% de dones i un 60% d'homes.
Aquí, m'agradaria destacar que el curs 2015-2016, en totes
les escoles agràries del Departament, ha estat el millor dels
més de 40 anys de servei de formació amb un total de
9.550 alumnes. Aquest fet, sumat a una bona incorporació
de joves, ens fa veure amb esperança el relleu generacional
del nostre sector.

ME: En l'apartat d'enologia, teniu parcel·les pròpies en les
quals vinifiqueu vins propis?
AC: L'Escola Agrària disposa d'una finca pròpia de 2 hectà-
rees. D'aquestes, 1,5 estan plantades de vinya de diferents
varietats i 0,5 amb oliveres empeltre i arbequina. El raïm i
les olives procedents d'aquesta finca ens serveixen per fer
les pràctiques amb l'alumnat en l'elaboració dels vins i olis.
Tenim també una petita parcel·la de garnatxa blanca de 94
anys cedida per un pagès de Gandesa que ens permet ela-
borar vins més selectes. En part, del raïm d'aquesta parcel·la
ha sortit L'Autèntic, el vi oficial de l'Ajuntament de

Gandesa.
Per a la realització d'aquestes pràctiques, l'Escola disposa
d'un celler, un molí d'olives i el laboratori/aula de tast
corresponent.

ME: Quin és el lloc que està assolint la Terra Alta en el
món de la viticultura?
AC: La Terra Alta està en primera línia en els vins actual-
ment. L'aposta per la garnatxa blanca, de la qual a la
comarca hi ha el 30% de les vinyes del món, ha servit de
punta de llança als nostres vins. Només cal mirar el concurs
de les Garnatxes del Món celebrat fa pocs dies, amb la par-
ticipació de la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, Meritxell Serret, on els cellers de la DO han
obtingut 11 medalles d'or, 3 de plata i 3 de bronze. L'any
2018, aquest concurs es farà a Gandesa, cosa que ajudarà
encara més que la DO Terra Alta estigui per uns dies en pri-
mera línia mundial.

ME. Efectivament, «Grenaches du Monde 2018» a
Gandesa, tot un repte.
AC: Doncs sí, se'ns gira feina... És una oportunitat per a la
DO Terra Alta i per a la comarca en general. Durant una
setmana, la comarca estarà plena de celleristes, tastadors,
sommeliers, prescriptors, periodistes, etc. d'arreu del món.
Els vins de garnatxa, Gandesa i la comarca estaran en boca
del sector vitivinícola mundial. És una oportunitat d'or per
al vi de la nostra comarca.
Evidentment, l'Escola col·laborarà amb tot el que se'ns
demani. La comarca som tots; som poca gent i hem d'esta-
blir sinergies entre nosaltres per aconseguir que les
Grenaches du Monde 2018 siguin tot un èxit.

ME: Parlem de «L'Autèntic», el vi oficial de l'Ajuntament
de Gandesa. Quines són les seues peculiaritats?
AC: L'Escola col·labora amb l'Ajuntament en diferents
projectes. Arran d'aquestes col·laboracions, va sorgir la
necessitat de l'Ajuntament de tenir un vi per als seus
actes oficials i com a regal per a les diferents autoritats
que visiten el consistori. Calia fer un vi tan Gandesà com
fos possible, "lo" més "Autèntic" possible, i així ho hem
fet.
L'Autèntic està fet de garnatxa blanca 100%, amb part
d'aquesta vinya de més de 90 anys que tenim. Està fer-
mentat amb llevats autòctons (llevats que té el raïm a la
seva pell) després de fer-li un peu de cubà. El resultat és
un vi fresc, aromàtic i amb totes les característiques de la
garnatxa blanca. Aquest vi se salificarà a la DO Terra Alta
en breu. Per tant, l'Ajuntament obsequiarà amb un vi de
vinyes de Gandesa, llevats de Gandesa, garnatxa blanca
i DO Terra Alta: prendran un trosset de territori dintre de
l'ampolla.
Em preguntes per la "peculiaritat" d'aquest vi. La seva
peculiaritat és que està fet per gent jove, que són els qui
d'aquí uns anys estaran al davant dels cellers de la comar-
ca.

ME: Un anhel, un projecte, un objectiu?
AC: Projectes, en tenim molts, no pots parar l'activitat.
Ens devem al nostre alumnat i al sector en general.
L'Escola té un equip jove, molt dinàmic, amb molts pro-
jectes per tirar endavant.
Fa poc, vam elaborar un cartell amb els atributs aromà-
tics positius i negatius de l'oli, cartell que ha vist la llum
com a publicació del DARP, ja que no hi havia res d'a-
questes característiques al servei del sector.
Pròximament, farem el 2n Concurs d'Olives de Taula,
amb l'objectiu de recuperar antigues receptes d'olives
casolanes i posteriorment fer-ne difusió amb una publica-
ció. També estem preparant el nostre primer vi de
criança, amb una selecció de garnatxa negra i samsó,
procedent de les vinyes de l'Escola. Encetarem una
emprenedoria amb el sector vitivinícola, orientada cap al
màrqueting. I molts d'altres projectes que van sorgint
amb les necessitats i idees que ens vénen de l'alumnat i
del sector en general.

Sr. Antoni Cutrona, director de l'Escola Agrària de Gandesa
PARLEM AMB

«Escola Agrària de Gandesa       »


