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Àlex González, actor de la serie de Tele 5, visita Riumar

FOTOMUNTATGE AMB UNA IMATGE DEL RODATGE DE “COMBUSTIÓN”

Avui és notícia

Àlex González, conegut actor a la sèrie de Tele 5, ‘El Príncipe’, on era l’inspector Javier Morey, ha estat al delta de l’Ebre per gravar un espot publicitari per al Corte Inglés, concretament a Riumar. Un veí de Deltebre va comunicar a Més Ebre la presència de
l’actor al delta, no sent el primer cop que un protagonista d’aquesta sèrie ens visita. Rubén Cortada, Faruq a ‘El Príncipe’, va estar
anys enrera a la Ràpita on tenia un apartament. Llavors, també fou portada del nostre setmanari. El delta, en els darrers anys, ha
estat escenari d’altres espots publicitaris o fins i tot d’un vídeo del grup U2. Enmig de la problemàtica per la seua regressió, el seu
entorn és aprofitat com un lloc immillorable per fer promocions publicitàries.

Terres de l’Ebre. Canal TE torna a
créixer en audiència a tot el
territori ebrenc.
P2

Tortosa posa en marxa el calendari dels
Pressupostos Participatius que seran
presentats públicament el dia 2 de març.
P4

L’Ametlla de Mar. L’equip de Govern
informa que ha rebaixat 1 ME del deute, i
el PDCAT calero li respon amb un
P10
comunicat.
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Un descobriment més enllà del nostre sistema solar

La NASA ha descobert set nous planetes similars a la Terra, en un mateix sistema solar. En una conferència de premsa amb molta expectació, la NASA
va anunciar aquest passat dimecres haver descobert un nou sistema solar amb 7 planetes a una distància de "només" 40 anys llum de la Terra. La seua
densitat apunta que almenys sis d'ells són probablement rocosos i podrien tenir temperatures similars a les de la Terra. Fins i tot alguns d'ells, vistos amb
l'ajuda del telescopi espacial, podrien tenir fins i tot oceans d'aigua en la seva superfície. El nou sistema solar orbita al voltant de Trappist-1, un astre
de la grandària de Júpiter situat a la constel·lació d'Aquari. Aquests exoplanetes (planetes que orbiten al voltant de qualsevol estrella que no sigui el
Sol), es troben quaranta anys llum del nostre sol. Per a l'ésser humà és una distància inimaginable. Es trigaria quaranta anys a la velocitat de la llum per
completar el viatge a més, la velocitat en què es mouen estaria al voltant de 300 000 km per segon. Fem un càlcul ràpid?

24.200 PERSONES, MITJANA D’AUDIÈNCIA DIÀRIA

Canal Terres de l’Ebre torna a créixer en
audiència a tot el territori ebrenc
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Canal Terres de l’Ebre, en el seu tercer any d’implantació, ha crescut en la gran
majoria de registres rellevants que s’analitzen als estudis d’audiència, d’acord al
que acredita, d’una banda, l’últim anàlisi que ha fet l’empresa Infortècnica
durant l’últim mes (gener-febrer). Un estudi que s’ha repetit en les mateixes
dates que l’any passat i que es va fer mitjançant una enquesta telefònica sobre
una població de 350 persones escollides aleatòriament a les quatre comarques
de l’Ebre. “A l’últim mes el canal ha estat seguit per un total de 103.777 persones durant 18 minuts diaris”, destaca l’estudi d’audiència com a dada més
important, la qual cosa significa que al 2016 Canal Terres de l’Ebre ha continuat
creixent i encara no ha trobat sostre. A Canal Terres de l’Ebre els tècnics la defineixen com “una de les televisions locals més vistes a Catalunya respecte el percentatge de la seua població”, és a dir, tenint en compte la ràtio i les televisions
generalistes que es poden veure al sud de Catalunya. I és que, d’un any a l’altre,
la quota de pantalla (share) ha crescut de forma interanual, molt al migdia, i
també al matí. Tenint en compte el número de persones que miren el canal cada
dia, estaríem parlant que Canal Terres de l’Ebre obté un share del 5,6%, amb un
augment del 5% respecte a l’enquesta del 2016 que el situava en un 5,3%.
Fins a 34.104 televidents en un dia
També l’empresa Konodrac, especialitzada en estudis d’audiència per a televisors
smarttv, ha facilitat aquestes dades sobre Canal Terres de l’Ebre, registrades en
l’últim semestre de l’any passat. “Canal Terres de l’Ebre té una audiència mitjana diària de 24.200 persones”, la qual cosa significa que un 12’67 de la població mira cada dia el nostre canal. Cal destacar que en aquests registres també
apareixen els dies de màxima audiència i es poden detectar quins són els programes més vistos. En aquest sentit es pot afirmar que Canal Terres de l’Ebre va
assolir una audiència màxima de 35.104 televidents el 4 de desembre de l’any
passat, seguida del dimecres 12 d’octubre (34.456) i del dimarts 1 de novembre
(33-878), tots ells dies festius.
Més registres destacats
Tornant a l’estudi d’Infortècnica, l’altra empresa especialitzada que anualment
analitza l’audiència del nostre canal, també és rellevant, com destaca, que han
crescut els seguidors absoluts al llarg de l’any (gairebé 3.000 més), i els televidents fidelitzats al llarg de la setmana. Pel que fa a l’exel.lent transversalitat del
creixement, cal subratllar que els punts forts són l’equilibri de les tres franges
horàries principals (nit, migdia i matí). En aquest sentit és molt important el creixement que s’observa al migdia, amb uns increments percentuals per sobre del
25% comparant els estudis de 2016 i 2017. És aquí on el GRP (la ràtio) creix gairebé en un miler de televidents, i el share en 1’4 punts. Una quota de pantalla
que s’iguala a la de la nit. I a la programació dels matins els increments són superiors al 10%.
80% de coneixement de marca
Canal Terres de l’Ebre, que va estrenar-se al setembre de 2013 al produir-se la
unió de dos televisions anteriors (L’Ebre TV i Canal TE), porta tres anys implantant la nova marca i en aquest temps ha aconseguit consolidar-la. Del total de
població del territori, 153.662 persones coneixen el canal, és a dir, el 80,5% de
la població. També subratlla Infortècnica que el 54,3% del total de població són
seguidors habituals. Per sexe les dones superen als homens en seguiment
(84,1% front el 76,8%) ja que el públic femení ha crescut d’un any a l’altre 3’2
punts percentuals. Per edats el televident estàndard majoritari és el d’una persona entre 35 i 55 anys (86,6%), seguida pels menors de 35 anys (80,7%), i en
últim terme els majos de 55 anys (74%), trencant-se així la creença de que la tv
locals la mira bàsicament la gent gran.
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L’objectiu previst és que l’edifici de
la Generalitat a Tortosa obri al juny
Pallarès: “no és tant important l’edificació com els serveis que oferirem a la ciutadania”
El delegat del Govern,
Xavier Pallarès, ha presidit
aquest dimarts la sessió
ordinària del Consell de
Direcció de l’Administració
Territorial, durant la qual
s’ha valorat la situació en
què es troba actualment el
nou
edifici
de
la
Generalitat a les Terres de
l’Ebre del carrer Montcada
de Tortosa. En aquest sentit, el delegat del Govern
ha concretat que, a
poques setmanes de la
recepció de l’obra, l’objectiu és que “la nova seu
estigui operativa el primer
semestre i posar en funcionament el nou edifici a
partir del mes de juny,
quan alguns dels primers
treballadors públics ocupin
ja els seus llocs de treball a
la nova seu”. Per aquest
motiu, un cop recepcionada l’obra, el funcionariat
de cadascun dels departaments del Govern, a data

d’avui n’hi ha adscrits
187, que centralitzaran la
seua activitat al nou edifici, coneixeran prèviament
la distribució i la ubicació
de cada servei. Aquest
edifici de la Generalitat a
l’Ebre donarà un servei
directe a la ciutadania
amb la creació d’una
Oficina
d’Atenció
Ciutadana que permetrà
“unificar l’atenció directa
a la ciutadania i agilitzar
els tràmits, de fet, no és
tan important l’edificació
com els serveis que oferirem a la ciutadania”. A
més, a llarg termini també
permetrà “reduir els costos d’implantació dels
departaments del Govern
català a les Terres de l’Ebre
d’una manera molt considerable, ja que es durà a
terme una gestió integral
de tots els departaments”,
ha remarcat Pallarès.
En aquest sentit, les des-

Consell de Direcció de l’Administració Territorial, dimarts.

peses de pagaments de
lloguers, de subministraments elèctrics, telefònics i
d’aigües,
de
serveis
informàtics, de serveis de
vehicles públics, de neteja,
etc. es reduiran al màxim
amb la unificació en la
nova seu.

“Les despeses de
pagaments es
reduiran al
màxim amb la
unificació en la
nova seu”
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Activar l’elaboració del
cadastre de la rústica
El ple del Congrés aprova la moció d’ERC

El ple del Congrés de Diputats ha aprovat aquest
dimarts una moció d’Esquerra Republicana per instar el
govern espanyol a elaborar una ponència específica de
la rústica per deixar de tenir com a paràmetre de referencia, en relació als valors cadastrals, els que s’apliquen
en àrees urbanes. La moció, que ha defensat el diputat
republicà per Lleida Xavier Eritja, era un pas més dins del
procés en què Esquerra ha estat treballant des de fa
mesos tant al Congrés com al Senat per denunciar els
greuges que els propietaris de construccions en finques
rústiques, centrades sobretot en l’activitat agrícola i
ramadera, havien d’assumir per uns valors cadastrals
‘que equiparen les seves propietats a les de zones urbanes’. La moció que avui s’ha aprovat era conseqüència
de la interpel·lació que la setmana passada el propi Eritja
va defensar davant del ministre d’Hisenda i Funció
Pública, Cristóbal Montoro, que al seu torn havia criticat que es plantegi modificar l’actual model cadastral
mentre Esquerra ja no es vol sumar a un replantejament
del sistema de finançament. ‘No té absolutament res a
veure una cosa amb l’altra’, ha dit Eritja, que entre altres
coses ha recordat que el model de finançament autonòmic no s’ha tocat des de 2009 mentre que els canvis de
criteri respecte al cadastre es van aplicar a partir de
2012.

Moció per elaborar una ponència específica
de la rústica per deixar de tenir com a
referència els valors cadastrals que
s’apliquen en àrees urbanes
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Tortosa posa en marxa el calendari Amposta signa convenis
amb 15 entitats esportives
dels Pressupostos Participatius
Per un total de 205.000€

Per al 2017

L'Ajuntament de Tortosa ha obert el calendari per a la realització dels primers
Pressupostos Participatius, durant els quals la ciutadania podrà proposar actuacions a
realitzar i, posteriorment, escollir d'entre el conjunt de propostes plantejades. La partida econòmica prevista és de 150.000 euros, dels quals 130.000 correspondran a
actuacions a realitzar a Tortosa ciutat, 10.000 als Reguers i 10.000 més a Vinallop. Els
residents a les EMD de Bítem, Campredó i Jesús també podran fer propostes i votar
inversions. L'alcalde, Ferran Bel, acompanyat del regidor d'Hisenda, Marià Martínez, i
de les representants del Gabinet CERES, l'empresa que fa l'assistència tècnica, va explicar dilluns els detalls dels Pressupostos Participatius. El dijous 2 de març (20 h) a
l’Auditori Felip Pedrell es farà una presentació pública, oberta a tota la ciutadania.
D’altra banda, Movem Tortosa ha carregat contra els pressupostos participatius presentats per l'equip de govern de Ferran Bel. Segons el seu portaveu, Jordi Jordan, són
uns pressupostos participatius “sense participació real, ja que el reglament no s'ha consensuat amb l'oposició”.

Oficina d’Informació
al Consumidor del Baix Ebre
Resolució de 6 de cada 10 mediacions fetes al 2016
L'Oficina Comarcal d'Informació al consumidor (OCIC) del Baix Ebre va atendre
durant el 2016 un total 649 consultes de consumidors i va tramitar 277 expedients
de reclamacions, 16 queixes i 9 denúncies. La mediació directa de l'OCIC amb
empreses implicades va resoldre satisfactòriament per al consumidor 150 reclamacions, el 58, 13 per cent de les 258 sol·licituds de medicació fetes. Pel que fa a la
resta, 90 expedients es van arxivar per no haver prosperat, 14 es van desestimar i
arxivar, i 4 es van traslladar a arbitratge, En global, el 2016 l'OCIC del Baix Ebre va
gestionar 1.213 consultes, reclamacions, queixes, mediacions i arbitratges, amb un
augment del 4,4 per cent en relació al 2015. La majoria de reclamacions van correspondre al sector de les telecomunicacions i internet, seguit dels serveis de subministrament d'electricitat, gas i aigua.
Pel que fa a la procedència principal dels ciutadans que van formular una consulta,
queixa o reclamació durant el 2016 a l'OCIC, el 46,35 per cent eren de Tortosa, el
9.93 de l'Ametlla de mar, el 9,6 per cent de Roquetes i el 8,6 per cent de Deltebre.

280.000 euros en efectiu amagats en un cotxe
La Guàrdia Civil intervé el vehicle, al Baix Ebre
La Guàrdia Civil ha intervingut un total de 281.887
euros que estaven amagats
a l'interior d'un vehicle,
sense que el conductor
pogués acreditar-ne la procedència legal dels diners.
Segons l’ACN, la troballa
es va fer en el marc dels
dispositius que s'estableixen a les principals vies de
comunicació relacionats
amb el contraban i els
imposts especials. En con-

cret, aquest control es va
fer el passat 17 de febrer a
l'àrea de servei del Baix
Ebre, a l'Aldea, a l'AP-7,
quan es va interceptar un
vehicle sospitós que feia
maniobres brusques i dubtoses quan s'aproximava
als agents. Els agents van
identificar el conductor i
com evidenciava símptomes de nerviosisme van
decidir registrar el vehicle i
l'equipatge. En una maleta

de mà van trobar una caixa
tancada i segellada amb
diversos paquets embolicats amb paper blanc i film
transparent. Dins hi havia
una gran quantitat de bitllets d'euro de diferent
valor. Quan els agents van
aprofundir en el registre
del vehicle van trobar sota
els seients davanters una
bossa amb cinc paquets de
bitllets de 50 euros.

L'Ajuntament d'Amposta va signar, dimecres a la tarda,
els convenis de col·laboració amb 15 entitats esportives
del municipi, que inclouen el suport econòmic de
l'Ajuntament per al desenvolupament de les activitats
d'aquestes entitats durant el 2017. En total, el consistori hi destinarà enguany 205.000 euros, repartits en
funció de l'activitat que realitza cada entitat, una xifra
que suposa un creixement del 25% respecte la de l'any
passat. "Hi ha poques ciutats que puguin presumir del
teixit esportiu d'Amposta", va destacar l'alcalde, Adam
Tomàs, tot posant en valor la tasca feta per les entitats
no només en la dinamització de la ciutat sinó també en
el desenvolupament del projecte esportiu del municipi,
amb instal·lacions de primer nivell. "Darrera de cada
construcció o de cada millora hi hagut alguna entitat
que ha estirat", va dir. El regidor d'Esports, Marc
Fornós, va agrair la tasca diària i amb un alt grau de
voluntariat que fan tots els membres d'aquestes entitats i va "encoratjar-los a seguir treballant".

Regular el cànon que cobren els
municipis amb parcs eòlics
El tribut acabaria amb taxes desiguals

L'Associació de Municipi Eòlics de Catalunya (AMEC)
està enllestint les negociacions amb tots els grups parlamentaris per a què el cànon, que ha de regular i equiparar les compensacions que cobren els municipis amb
parc eòlics, s'inclogui en els pressupostos de la
Generalitat per aquest 2017, a través d'una llei d'acompanyament. El tribut acabaria amb la desigualtat
dels convenis que fa que, per exemple, la Torre de
l'Espanyol cobri 5.000 euros per MWh però Vilalba
dels Arcs, només 500. L'impost suposaria un retorn
d'entre 3 i 4 milions d'euros al territori, l'1,5% de la
factura de les empreses eòliques, i un coeficient qualificat per l'AMEC de "suficient".

La Campanya pels Sediments
arriba al Parlament
Els activistes parlaran amb els diferents grups

Després que el Congrés aprovés fa uns dies demanar
un pla pilot per aportar sediments, la Campanya pels
Sediments ha arribat al Parlament. Els activistes es reuniran amb els diferents grups del Parlament, tot i que
a hores d'ara el PP no ha contestat a la sol·licitud. La
Campanya pels Sediments demana, entre altres, que
aquest Pla de Gestió de Sediments s'incorpori a la revisió del Pla Hidrològic. Josep Juan, de la Campanya pels
Sediments, apunta que "la lluita en defensa de l'Ebre
defensa uns cabals ambientals que han sigut aprovats
en algun moment al Parlament, però com no estan
dins el Pla Hidrològic Nacional, de l'Estat Espanyol, no
s'apliquen aquests cabals ambientals que es defensen
des de les Terres de l'Ebre".
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EN UN MINUT

Més notícies
*LA COMPANYIA TORTOSA ARTS TEATRALS
(Lo TAT) representarà al
Teatre Auditori Felip
Pedrell la comèdia musical
"Sister TAT", versió lliure
de Sister Act. Es representarà: 1 i 8 d'abril (20.30h) i
2 i 9 d'abril (19h).
*LA REGIDORIA DE
JOVENTUT de Tortosa inicia, el mes de març, la seva
programació de cicles de
Formació Alternativa per
l'any 2017, amb una oferta de cursos que es perllongarà fins novembre.
*PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "L'organitzacio territorial i el règim jurídic dels
governs
locals
de
Catalunya", del canareu
Xavier Forcadell i Esteller,
divendres passat a la
Biblioteca
Marcel·lí
Domingo de Tortosa.
*ELS ARROSSAIRES incorporen noves tecnologies
en la gestió de la fertilització dels conreus. Noves
eines per avançar en la
gestió dels conreus s’obren
pas entre els productors
d’arròs. En el marc d’una
jornada
al
Consell
Comarcal del Montsià,
organitzada
pel
Departament d’Agricultura
i amb la col·laboració de
l’IRTA, s’ha presentat
‘Fertiarròs’.
*EL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA d'Amposta
presentarà una moció al
proper ple en què s'insta al
Govern de l’Estat a fer les
adaptacions necessàries de
l’impost de plusvàlua a fi
i efecte d’evitar l’aplicació
automàtica del mateix en
el supòsit en que no s’hagi
produït l’increment de
valor dels terrenys objecte
de l’impost.
*AQUEST CAP DE SETMANA,
Carnaval
a
l'Ampolla: rua infantil,
Festa del Pijama, el Pregó
de
Sa
Majestat
Carnestoltes, Rua de
Carnestoltes, sopar popular amb l'orquestra 'Paris la
Nuit' i Disco Mòbil.
Així mateix, demà tindrà
lloc el Carnestoltes a
l’Aldea. La concentració de
disfresses serà a la plaça
Dr. Maimó a les 17.30 h, a
les 18h començarà la rua
amb les carrosses i comparses.
I a Godall viuran aquests
dies un dels Carnavals més
tradicionals del país.
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Deltebre aprova els criteris i
objectius del POUM
Per unanimitat, al plenari del mes de febrer

Plenari de l’Ajuntament de Deltebre.

La sessió plenària del mes de febrer, de l’Ajuntament de Deltebre, ha estat centrada en l’aprovació per unanimitat dels criteris i objectius del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal. Un pas endavant, per tant, en la confecció del POUM, que
la setmana vinent agafarà més impuls amb l’inici de les trobades de participació ciutadana en els diferents nuclis i àmbits del municipi.
L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha manifestat que “amb aquest POUM cerquem
donar resposta i solució a les problemàtiques urbanístiques del municipi i de la ciutadania”. Per aquest motiu, Soler ha explicat que “aquest document s’allunya de
grans projectes i s’atansa a la realitat del municipi”. De fet, l’alcalde ha recordat que
Deltebre es regeix encara per unes normes urbanístiques aprovades l’any 1995.
A partir d’ara, l’equip redactor del POUM, configurat per la direcció general
d’Ordenació del Territori i Urbanisme iniciarà la redacció del projecte inicial. Una
redacció que anirà en paral·lel en el procés de participació ciutadana per tal de copsar les inquietuds generals dels veïns i veïnes que ja han començat a aportar la seva
opinió per a dibuixar el Deltebre del futur, mitjançant enquestes i un mapa interactiu de localització, a través de la plana web www.deltebrefutur.cat, i també
mitjançant reunions sectorials. A partir d’aquest mes es duran a terme trobades veïnals i altres accions per fomentar la participació.

Compensar les
pèrdues que ocasiona
el caragol maçana
El Ministeri d'Agricultura i el
Departament d'Agricultura s'han
compromès a adequar el mòdul de
l'IRPF per als arrossaires dels municipis del Baix Ebre –hemidelta esquerre- afectats per la plaga del caragol
maçana. Segons ha informat Unió de
Pagesos (UP), que havia adreçat una
proposta en aquest sentit a totes
dues administracions, la mesura ja
s'aplicarà per a l'exercici fiscal d'aquest passat 2016.
El passat 10 de febrer, el sindicat
agrari va trametre al Ministeri un
informe de petició en el qual recordava l'augment significatiu dels costos
de producció que
ha hagut d'assumir la pagesia per
lluitar contra la
plaga, que s'estimen en 554,40
euros per hectàrea.

L’Arxiu Municipal de
La Ràpita enllesteix la
neteja i catalogació del
Fons Brunet
El Servei d’Arxiu Municipal de la
Ràpita ha enllestit les tasques de neteja, identificació i catalogació del Fons
Brunet, agrupat entre els anys 1925 i
2006- i també del Fons de la Unión
Cultural Deportiva ‘Plus Ultra’ –compilat del 1951 al 1964-, propietat del
col·leccionista local Joan Brunet
Navarro. Aquest va cedir a
l’Ajuntament la documentació i materials d’arxiu que composa els dos fons
l’any 2005, juntament a la seva
important col·lecció de malacologia,
incorporada al Museu de la Mar de
l’Ebre. El Fons Brunet recull en 22
capses una part de la documentació
personal, familiar i professional de
Joan Brunet, conjuntament amb una
col·lecció de documents originals,
revistes (datades des del 1870 fins al
2006.
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L’Estació Nàutica de la Ràpita ha generat
un impacte econòmic de 4,7 ME
En els darrers cinc anys

Presentació de l’informe, dilluns passat.

L’impacte econòmic de l’activitat de l’Estació Nàutica de la Ràpita supera el milió quatre-cents mil euros anuals, de manera que en els darrers cinc anys, l’EN ha generat
un impacte en termes econòmics de 4,7 milions d’euros. És un dels càlculs principals
que s’extreuen de l’estudi encarregat a la consultoria Baldrick&Munitz, per tal de
valorar i conèixer quin és l’impacte econòmic real que l’EN la Ràpita té en el seu
entorn directe i poder avaluar la seva aportació a la societat. L’informe fou presentat
aquest dilluns en un acte al qual van assistir l’alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós; la
regidora de Turisme, Rosa Anglés; el president de l'Estació Nàutica, Joan Barberà i el
director adjunt del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona a les Terres de
l'Ebre, Albert Folk. L’Estació Nàutica rapitenca va ser creada el 2008, compta a dia
d’avui amb 84 associats, entre empresaris i col·lectius, que sumen 300 treballadors i
un volum de facturació de 22,7 milions d’euros, equivalent al 22,3% del PIB de La
Ràpita.

L’EN rapitenca fou creada el 2008 i compta
amb 84 associats, entre empresaris i col.lectius

Els últims vestits tradicionals, exposició
al Museu de la Mar de l’Ebre
A la Ràpita, fins el 26 de març
El Museu de la Mar de
l’Ebre, a la Ràpita, va
inaugurar
aquest
dijous 16 de febrer
l’exposició ‘El vestit
tradicional al Montsià’,
organitzada per la
regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de La
Ràpita i el Consorci del
Museu de les Terres de
l’Ebre, que es podrà
veure fins al 26 de
març.
Es tracta d’una mostra
que recull peces de
roba i més de 150
La mostra recull peces de roba.
fotografies on es pot
observar la indumentària marinera i pagesa tant masculina com femenina des de les darreries del segle XIX
fins a finals dels anys 20, dècada en que la vestimenta tradicional va caient en desús
i progressivament és substituïda per la moda internacional.
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EN UN MINUT

Més notícies
* GINESTAR: un veí de
Ginestar, de 42 anys, va
morir en caure d'un edifici en obres, mentre treballava, ahir dijous.
*MÓRA D’EBRE gaudeix
des de dimecres i fins a
l'1 de març els actes de la
celebració del Carnaval.
*AHIR DIJOUS va tenir
lloc, a Vall-de-roures,
l'acte de presentació del
web de promoció de la
marca turística "Tres
territoris, una mateixa
terra", integrada per la
Terra Alta, el Matarranya
i Morella.
*LA SOCIETAT OBRERA
DE TIVISSA posa en
marxa un projecte per
promocionar les activitats
empresarials de l’Ebre.
*ACCIDENT A LA N-340
a Alcanar arran d’un xoc
entre dos vehicles amb
dos ferits, amb pronòstic
menys greu, que foren
traslladats a l’hospital
Verge de la Cinta.

Premi Sirga d’Or 2016
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IX Cursa de Muntanya la
Cameta Coixa
A Miravet, diumenge passat

Per Joan Launes i Josep Sánchez i pel Premi de Narrativa Ribera d’Ebre
Joan Launes i Josep
Sánchez Cervelló foren
guardonats ex aequo amb
el premi Sirga d’Or 2016
en la categoria de persones. Pel que fa a les entitats, es va emportar el
reconeixement el Premi de
Narrativa Ribera d'Ebre.
Tots ells van rebre el guardó comarcal, on hi ha la
silueta de la Ribera d’Ebre
amb un nus mariner, símbol de la corda que estiraven els sirgadors riu
amunt, en reconeixement
a la seva labor en favor de
la comarca. En la categoria
persona el reconeixement és un pin; mentre que en la d’entitat és una estatueta sobre
una àgata blava que evoca el riu Ebre.
D’aquesta manera, els riberencs van reconèixer la trajectòria de Launes, periodista i
activista, actualment al capdavant de l’Associació Cultural La Riuada de Móra d’Ebre;
a la vegada que han lloat també la figura de Sánchez, historiador de prestigi del nostre territori. Finalment, els socis del Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre (CERE) van
poser en relleu el Premi de Narrativa Ribera d’Ebre, tot un referent literari nascut de
la iniciativa d’un poble petit com Vinebre que aquest any celebra la seva 35a edició.
L'acte de lliurament del premi, presidit pel conseller de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, Santi Vila, i la presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre,
Gemma Carim, es va fer al Teatre Municipal La Llanterna de Móra d'Ebre.

Inauguració de la Ruta de les Bruixes
A càrrec del conseller de Cultura, Santi Vila

El conseller de Cultura, Santi Vila (a la imatge),
va assistir dissabte a l’acte d’inauguració de
l’anomenada Ruta de les Bruixes, que va tenir
lloc a la localitat d’Arnes, a la comarca de la
Terra Alta.
La Ruta de les Bruixes és un recorregut cultural inspirat en la novel·la Les bruixes d'Arnes,
escrita per David Martí, que permetrà conèixer
algun dels escenaris més representatius d'aquesta obra.
El llibre s’inspira en una llegenda local que
explica que, al segle XVI, en Joan Malet, el primer caçador de bruixes conegut de la història
de Catalunya, va començar la seva macabra
carrera a Arnes, acusant de bruixeria una nissaga familiar de dones.

La IX Edició de la “Cursa La Cameta Coixa” de Miravet
fou la tercera prova del circuit ebrenc i el Campionat
de Catalunya per equips de la FEEC. Amb un total de
372 participants, la carrera va constar de 21 km i 1300
metres de desnivell positiu acumulat. El tret de sortida el va donar un canó des de dins el pati d’armes del
castell templer de Miravet. Com en l’edició anterior, la
cursa es va caracteritzar per l’elevada participació
femenina, amb 70 corredores. La categoria absoluta
masculina fou per a Eduard Hernández Teixidó, de l’equip A.E. Matxacuca, amb un temps de 1:51:40 h. Pel
que fa l’absoluta femenina, va ser dominada per Sheila
Avilés Castaño del Matxacuca, amb un temps de
2:09:47h. La carrera júnior, amb un recorregut de 19,5
km i un desnivell de 1050 metres, se la va endur Juli
Vilches Garreta (1:54:10h).
Foto: Toni Mèlich

Programa de Salut ‘Pren-te el pols’
Èxit d’actuació de les farmàcies de les quatre comarques de l’Ebre
Les farmàcies de les Terres de l’Ebre han participat molt activament en la primera fase
del programa ‘Pren-te el pols’, una campanya de detecció d’arrítmies per la prevenció de l’ictus impulsada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, la
Fundació Ictus i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya entre els que s’inclou el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona (COFT), realitzada del 7 de
novembre al 20 de desembre del 2016. Un 84% de les farmàcies de les quatre
comarques, en concret 75 de les 89 existents, van rebre la formació per formar part
d’aquesta iniciativa, una xifra força més elevada que a la resta de regions sanitàries
de Catalunya on també s’ha dut a terme: Barcelona ciutat-AIS Dreta (45%), Osona
(75%), Vallès Oriental (49%) i Vallès Occidental Est (54%), cobrint un un territori
amb una població aproximada de 1.800.000 habitants. Com indica Joaquim Nolla,
president del COFT, “la farmacia, com l'espai de salut més proper a la població, era
evident que havia de formar part d'aquesta campanya ja que entenem que és l'entorn idoni per fer aquestes mesures preventives. Quan pensem amb el pacient com a
focus és evident que qualsevol acció preventiva és ideal per a ell”. Es calcula que
entre un 8% i un 10% de la població de més de 60 anys té arítmia; i a les Terres de
l’Ebre, s’estima que 1.100 persones en tenen i no ho saben.

DIVENDRES 24
DE FEBRER
DE 2017

www.mesebre.cat

«Dotar

de mitjans els plans
d’emergència nuclear»

EN UN MINUT

Més
notícies
*DILLUNS es dóna el tret
de sortida als fòrums formatius per a les empreses
acreditades
per
la
Reserva de la Biosfera de
Terres de l'Ebre. Serà a la
seu del COPATE, al
Consell Comarcal del
Montsià, a les 10h.
*ALCANAR:
Alfons
Montserrat, Alcalde, i
Jordi Monfort, regidor
d'Empresa i Comerç, presenten avui divendres, el
Programa
de
Competitivitat Empresarial
2017 d'Alcanar, que
arrenca aquesta mateixa
setmana.
*EL PRESIDENT DE LA
DIPUTACIÓ,
Josep
Poblet, va assistir ahir a la
signatura del Conveni
Corner de les Terres de
l'Ebre al municipi de
Deltebre. L'acord que
regula la participació
conjunta i coordinada en
fires nacionals, estatals i
internacionals sota el
paraigua del Patronat de
Turisme de la Diputació.
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1,5 ME d'estalvi anual
en el consum elèctric
A través de l’Agència d’Energia

Esquerra aconsegueix que el Congrés insti el Govern
La comissió d’Energia, Turisme i Agenda
Digital del Congrés de Diputats ha aprovat la Proposició No de Llei d’Esquerra
Republicana de Catalunya que demana
l’actualització dels plans d’emergència
nuclear de la demarcació de Tarragona i
la dotació de mitjans per a una implementació efectiva. La PNL republicana,
que ha incorporat una esmena transaccional del PSOE, ha estat aprovada per
unanimitat. El diputat Jordi Salvador s’ha
mostrat molt satisfet per la unanimitat,
‘perquè la seguretat dels que viuen prop
de les nuclears ha de ser una prioritat
d’Estat, i fins ara en alguns aspectes no
ho ha estat’.
El diputat Jordi Salvador.
El diputat ha exposat les mancances de
mitjans que pateixen molts pobles propers a les centrals catalanes per afrontar els plans
d’emergència, i les deficiències que presenten diverses infraestructures de comunicació,
telecomunicacions, electricitat i viàries, que són vitals per poder implementar els plans
amb garanties. Salvador ha exposat que ‘davant les mancances de mitjans en poblacions
molt properes a les centrals, proposem redefinir i modificar els radis d’actuació dels plans
d’emergència nuclear’. Els republicans, seguint l’experiència japonesa arran dels fets de
Fukushima, han demanat modificar la zona II de seguretat, que ara inclou els municipis
ubicats entre els 10 i 30 quilòmetres de les centrals, creant una nova subzona IIA on se
situarien els nuclis de població que s’ubiquen entre els 10 i 20 quilòmetres de les centrals. Segons Salvador, ‘aquesta subzona inclourà 34 municipis de les comarques del Baix
Camp, el Baix Ebre, les Garrigues, el Priorat, el Segrià, la Ribera i la Terra Alta, que ara
no compten amb els mitjans necessaris per afrontar una situació d’emergència. Tal com
demana la PNL, tindran una partida extraordinària per actualitzar els mecanismes de
protecció civil als de la resta de municipis inclosos en la zona I, és a dir, els que estan en
un radi de 10 quilòmetres de les centrals’.

Dilluns va celebrar-se el desè aniversari de l’Agència
d’Energia de Terres de l’Ebre del COPATE, al Consell
Comarcal del Montsià, on es van presentar els treballs i
resultats, un balanç molt positiu del que “ha suposat per
al territori aquest organisme”. Paco Gas, president del
COPATE, ha ressaltat: “Els resultats que es presenten són
excel·lents i un exemple a seguir per a la resta de
Catalunya en aquest sentit”. Ha explicat que l’Agència
d’Energia va néixer fa deu anys, motivada per la potencialitat i la necessitat d’estalvi i eficiència energètica a les
dependències i instal·lacions municipals, quan en aquell
moment encara no es tenia com una prioritat d’actuació
per part de les administracions.
Amb les actuacions dutes a terme s’han aconseguit
“estalviar més de 3.000 tones de CO2 emeses a l’atmosfera i més d’1 Milió d’euros a l’any. Aquests estalvis
sumats als d’optimització de la potència contractada
sumen un estalvi pròxim a un 1,5 ME d’estalvi anuals
aconseguits en els darrers 5 anys, xifres que justifiquen
àmpliament la figura del Gestor energètic”.

Ebrejocs.cat, solidari amb la Casa d’Acollida

El carrer Magallanes serà un eix vertebrador

Han destinat un euro de cada joc venut de ‘Descobreix les Terres de l’Ebre’

De les Cases d’Alcanar

Els responsables d’Ebrejocs.cat i
els alcaldes de Tortosa i Roquetes
han lliurat a la Casa d’Acollida
l’import de l’euro solidari aconseguit per cada joc venut de
“Descobreix les Terres de l’Ebre”
referents a aquests municipis.
Ferran Bel i Francesc Gas, junt a
Marc Vericat, d’Ebrejocs, han fet
lliurament d’un xec per valor de
700 euros als responsables de la
Casa d’Acollida.

La Junta de Govern Local d’Alcanar ha aprovat
l'adjudicació de les obres del projecte d'urbanització del c/ Magallanes de Les Cases d'Alcanar, a
favor de l'empresa EDIFISA ENTER SL d'Ascó per
un import de 85.910 euros (IVA inclòs) i per ser l'oferta més avantatjosa d’entre les 13 empreses que
han concorregut al concurs. El carrer Magallanes és
un vial transversal a l'accés al nucli de Les Cases
d’Alcanar que actualment no té continuïtat en sentit sud. Per aquest motiu, està previst obrir aquest tram del carrer, així es podrà
comunicar amb la part sud de la població, la qual dóna directament al nou consultori mèdic local i a l'edifici dels Josepets, que es convertirà en alberg municipal.
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L’Ametlla de Mar ha aconseguit
«rebaixar 1 ME del deute»
Així va comunicar-ho l’equip de govern, en una reunió informativa
L'Ametlla de Mar ha aconseguit rebaixar un milió d'euros
del total del deute, de 47,3.
Així es va comunicar en la reunió informativa de l’equip de
govern calero. En la gestió del
deute, l'equip de govern ha
renegociat el pagament de 8
milions d'euros de la residència d'avis, que s'havien de
pagar a deu anys. Davant la
impossibilitat d'afrontar-ho,
s'ha ampliat el termini a 20
L’Alcalde Jordi Gaseni, en la reunió informativa.
anys, assumint un increment
de 2,9 milions d'euros en la construcció d'aquest equipament, que encara no funciona. Les auditories a l'empresa municipal La Cala Gestió, implicada en l'anomenada
operació Térmyca amb origen a la investigació per corrupció a Torredembarra i en la
qual l'exalcalde Andreu Martí va ser detingut, han evidenciat, segons l'alcalde, Jordi
Gaseni, que es gestionava "com a mínim d’una manera irresponsable". Gaseni ha
explicat que el consistori va decidir renegociar el pagament de la residència d'avis perquè no s'havien pagat tres factures i van rebre més de 2 milions d'euros fora de termini, ja judicialitzat. "Des que hem entrat, hem anat tapant forats i apagant focs",
ha assegurat l'alcalde, que veu l'ampliació a 20 anys com "l'única solució". Segons
ACN, en un principi la construcció d'aquest equipament ja s'havia de pagar a 20 anys.
"Això augmenta els costos globals però malgrat la renegociació d'aquest deute, hem
reduït l'endeutament", ha explicat Gaseni, que ha apuntat que "si no hagués estat
per la residència, s'hauria amortitzat en global uns 3 milions d'euros". En la quantia
del deute es tenen en compte també les sentències judicials que “comporten una
dimensió econòmica”. Es calculen uns 4 milions d'euros en sentències fermes. Gaseni
ha explicat que l'auditoria dona seguretat a l'equip de govern perquè ara n'és responsable en l'àmbit de contracte i quotes urbanístiques. A més, l'alcalde ha explicat
que han hagut de fer una nova auditoria en els comptes de La Cala Gestió perquè
"veient com s'havien fet els contractes i com s'havia gestionat l'urbanisme, tot apuntava que els comptes no podien ser tan pulcres". "Ens dona 600.000 euros en negatiu, amb una diferència de 900.000 euros. Això podria fer que haguéssim de reformular els comptes i "fer el que sigui" per normalitzar i sanejar "una situació rocambolesca". D’altra banda, dimarts es coneixia públicament, també informació de
l’ACN, que l'Ametlla de Mar recupera 1,22 MEUR en devolucions d'IVA no reclamats
per la investigada societat La Cala Gestió. Però la satisfacció és a mitges perquè
l'Agència Tributària desestima tornar l'impost pagat a Efial per possibles irregularitats
i exigeix al consistori el pagament de 561.000 euros pendents d'IRPF.
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El PDCAT calero respon a les
informacions de l’equip de govern
Sobre el deute de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar
El grup municipal de PDECAT de l’Ametlla de Mar ha volgut fer uns aclariments després de la reunió informativa que va fer l’equip de govern calero, divendres passat.
Segons la nota, el PDECAT “ha demanat, des de l’inici de la legislatura, la realització
d’una auditoria econòmica externa perquè es pugui conèixer, de manera objectiva, el
veritable deute de l’ajuntament i d’aquesta manera poder aplicar mesures correctores per a la seva rebaixa. Cal tenir present que ERC portava al seu programa electoral la realització d’aquesta auditoria. El primer mes de legislatura l’equip de govern va
anunciar que havia un deute de més de 50 M€, un anunci que es va fer sense l’aval
de cap informe tècnic per part de la intervenció municipal. Pensem que la negativa a
la realització d’aquesta auditoria s’explica per l’estratègia del govern d’anar explicant
a la ciutadania que la gran gestió del nou equip de govern, any rere any, ha permès
baixar substancialment el deute”.
Des del grup municipal de PDECAT s’afegia que “és inversemblant pensar que un
ajuntament que està tant endeutat com diuen, es pugui permetre el luxe d’invertir en
la partida de festes el mateix que els darrers anys, i que no hagi reduït el nombre de
treballadors públic, ans el contrari, s’han fet un seguit de contractacions a dit que han
vingut a augmentar la plantilla municipal. Cal recordar també, que tampoc s’han
pujat els impostos municipals (una mesura que nosaltres recolzem completament)”.
Segons, el PDECAT calero, “l’informe de la interventora per al pressupost d’aquest
2017 diu textualment: ‘la càrrega financera suportada és insuficient per fer front a les
despeses financeres dels préstecs corresponents als plans de pagaments a proveïdors’
així com ‘cal aprovar un pla econòmic financer per tal d’augmentar els ingressos
corrents i reduir les despeses corrents i poder fer front a la càrrega financera així com
reduir el rati d’endeutament’. En resum, continuen gastant massa i no s’estan aplicant polítiques d’estalvi per poder reduir el deute, perquè hi ha un gran marge de
reducció que no s’està duent a terme i per contra s’està gastant massa a despeses
corrents no productives”. Per acabar, la nota del grup municipal de PDECAT, subratllava que “a més, tal i com ha anunciat l’alcalde, s’està treballant en construir noves
instal·lacions esportives quan el nostre municipi ja en té un bon nombre d’equipacions publiques en aquest àmbit i creiem que, ara per ara, aquesta no és una prioritat. Creiem que les prioritats passen per invertir en l’arranjament de carrers i espais
públics (especialment en les urbanitzacions que estan molt deteriorades) i el manteniment de les actuals equipacions municipals. Així mateix volem denunciar que no
s’està treballant en els dos grans pilars de l’econòmica del nostre municipi: el comerç
i el turisme. A tall d’exemple comentar que al pressupost del 2017 en l’àrea de promoció econòmica i comerç només s’ha pressupostat 4.000€”.

Des del PDECAT es creu que “continuen gastant massa
i no s’estan aplicant polítiques d’estalvi”

Montsià Actiu acompanya 206 persones en la contractació durant l’últim any
Durant l’últim any, el dispositiu Activa’t ha atès més de 550 persones a tots els pobles del Montsià, on 381 han participat amb el dispositiu. Segons nota del Consell Comarcal del
Montsià, el dispositiu d’inserció Activa’t és el servei públic que s’ofereix de suport a les persones que busquen feina, sigui perquè estan en situació de desocupació o bé perquè
volen millorar la situació de la feina actual on treballen. Des de l’Activa’t s’ofereix orientació laboral, assessorament i seguiment en la recerca de feina amb una acurada atenció personalitzada i de suport a cada persona. També s’ofereixen tallers grupals de millora de competències, preparació de processos de selecció i visites a empreses per conèixer la gestió interna dels recursos humans. El resultat de l’atenció prestada ha estat el suport en la contractació de 206 persones, una xifra que representa un 54% del total de les persones
participants. A més, n’hi ha que han participat en els aprenentatges integrals en la gestió del cítric, manipulació i aplicació de productes fitosanitaris i de soldadura especialitzada.
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JUGAT AHIR

Aldeana 1
Catalònia 2
Ahir dijous es va recuperar el partit de Tefrcera catalana entre l’Aldeana i el
Catalònia (1-2). Així mateix, en cap de setmana de
descans, diumenge es recuperen el Corbera-S Bàrbara
(18.15h) i el Godall-Olimpic (15.45h).
Condol a l’Aldeana
Diumenge passat, abans
del partit entre l’Aldeana i
l’Ametlla, es va guardar un
minut de silenci en memòria de Francisco Marc Alba,
conegut per tots com Irineo, que fou Visepresident
del club i membre fundador
de l’estadi La Unió.

www.mesebre.cat

3 punts més per a l’Ascó
Contra el Vilassar, i és tercer a la taula
L’Ascó va guanyar el
Vilassar (2-0) i, amb la
derrota del Vilafranca,
puja a la tercera plaça.
Referma les aspiracions per tornar a jugar
una promoció d’ascens
a la segona B.
Guiu, molt aviat, va
fer l’1-0 i poc abans
del descans, Artur, assolia el 2-0. A la represa, els riberencs van
acomodar-se i el Vilassar va tenir opcions per entrar en el partit, tot i que sense poder transformar-les. Diumenge, l’Ascó visita el Figueres.

PRIMERA CATALANA

El senienc Gerard Verge tornarà a la Rapitenca
L’equip de German va perdre a Sant-boi i ara descansarà dues setmanes

Ebrecup

El senienc Gerard Verge estava als planters de la Rapitenca, havent debutat amb el primer
equip, i va fitxar amb el Nàstic, amb qui jugava amb el juvenil de Lliga Nacional. El davanter,
però, no continuarà al club grana i un cop rebi la baixa podria tornar a la Rapitenca i podria jugar amb el primer equip i amb el juvenil, equip que té opcions d’ascens a Lliga nacional.
D’altra banda, la Rapitenca va perdre diumenge a Sant-boi (1-0). Un partit que era important per a poder enganxar-se a les places d’ascens, després dels tres punts obtinguts per la impugnació. Però, tot i el bon partit, no va poder puntuar al camp d’un Santboià que ara és líder.
German, tècnic rapitenc, comentava que “crec que vam fer el millor partit fora de casa, el que
més ocasions hem tingut. Però no les vam materialitzar i vam perdre. Sap greu perquè vam mereìxer un altre resultat”. La Rapitenca, per la jornada de descans a la territorial, descansarà
aquest cap de setmana i també ho farà el següent quan s’havia d’enfrontar al Jesús i Maria.

VICTÒRIA ALS DARRERS MINUTS AL CAMP DEL CAMBRILS UNIÓ (0-1)

El Tortosa amplia a set punts el seu lideratge
Maikel, lesionat, serà baixa unes tres setmanes

Minut 91 a
CANAL TE
Diumenge, a les
22.30 h, en
directe, MINUT 91, a
Canal Terres de l’Ebre.
Convidats:
JESÚS FERRANDO,
J. FERRANDO (JÚNIOR)
I XAVI SALVADÓ
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EBRE ESCOLA ESPORTIVA

Ebrecup 2017 és un torneig dedicat a grups
d’amics amants del futbol, per majors de 16
anys federats i no federats. Durant un dia (16
d’abril) es jugaran partits de futbol-7 de 25’ a
l’Estadi Josep Otero. Hi
en
premis
haurà
metàl.lic, fins a 900
euros. Organitza: Ebre
Escola. Inscripcions fins
el 31 de març.

ESPORTS

El Tortosa va guanyar al camp del Cambrils Unió (0-1) i, d’aquesta forma, amb l’empat de
l’Amposta, amplia el seu avantatge al capdavant de la taula (7 punts). Els dos partits seguits fora eren compromesos i una prova per al lideratge. I els ha pogut solventar amb dues victòries
que apuntalen el liderat i també la confiança per obtenir l’objectiu. L’equip s’ha fet molt fort defensivament i la ratxa des que va perdre a Amposta (22 punts de 24) ha esvait els dubtes que van
poder existir després d’aquella derrota. En l’aspecte defensiu, l’aportació de Giralte ha estat molt
positiva i el Tortosa que, tot i tornar a patir, va acabar sumant els tres punts amb un gol en pròpia porteria dels cambrilencs a darrera hora. La inèrcia de líder també es nota amb aquestes circumstàncies favorables. Malgrat que l’ascens és obligat, amb la plantilla que es disposa, s’ha de
valorar la dinàmica i la puntuació que porta l’equip (56). Agradarà més o menys la proposta, però
els resultats avalen la trajectòria. La nota negativa, la lesió de Maikel amb un esqüinç al turmell.
Serà baixa unes tres setmanes. Cristino podria tornar contra el Batea, després del descans.

Evitar incidències
Dissabte, al partit Ulldecona-Valls, el
col.legiat no va estar gaire afortunat. En els
darrers minuts, amb el 3-1, va buscar compensar un penal no xiulat a l’àrea local a la
primera meitat. Arran d’un llançament de
banda que era a favor de l’Ulldecona i que
va convertir-lo a favor del Valls (prop del banderí de córner), va venir el regal del penal que va servir-li al conjunt
vallenc per entrar en situació amb el 3-2. Posteriorment, en
temps afegit, el Valls va empatar. Els locals també reclamen
falta al porter en el tercer gol visitant. Llavors, un fora de
joc dubtós, va impedir als vallencs a tenir una ocasió de gol
per fer el 3-4. Al final del partit, els ànims estaven prou escalfats. L’Ulldecona lluita per allunyar-se de la zona de descens. El Valls lluita per les places d’ascens. Va haver-hi tensió i aficionats locals que estaven molt indignats. Bé, la
veritat és que la reflexió no va per les decisions de l’àrbitre.
Això ja és feina de l’informador i de la Federació si veuen
les imatges de Canal TE. El més destacat, per a mi, en aquell
moment, fou la intervenció de la directiva ulldeconenca
protegint a l’àrbitre des del centre del camp perquè no hi
hagués cap incidència. Aquesta és la reflexió. Directius i
tècnics han d’assumir la responsabilitat que tenen i saber
que han d’estar al lloc i de la forma que correspon. Si això
es fa, l’educació esportiva dels més joves seria més adequada i de ben segur hi hauria menys incidències.

L’opinió de Joaquin Celma.
Àrbitre protagonista
Els d’Ulldecona estan indignats per l'arbitratge de dissabte, tindran raó però no es pot perdre un partit que es
guanyava 3-1 al minut 85. El Valls, equip amb ofici, en els
últims minuts acostuma a remuntar. Clar des de Valls
diuen el contrari, que un gol de l'Ulldecona era en fora de
joc, i que no van xiularli dos penals a favor al primer
temps. Diuen que l'àrbitre va demanar disculpes a Moha
per haver xiulat un penal que no era i fins va plorar al vestidor. Cada cap de setmana ens trobem amb partits on
l'arbitre és protagonista. Però això és la salsa del futbol
passa, fins a la primera divisió. Hi ha jugadors molt bons
i no tan bons, passa igual amb els àrbitres, i crec que
s’hauria de modificar la reglamentació en alguns aspectes.
Jo sempre dic el mateix: sense àrbitres no hi hauria futbol
i els de l’Ulldecona estan indignats i amb raó, però s’ha
de seguir i d'aquí a 20 anys quan vegin la classificació
d'aquesta temporada, no se’n recordaran d'aquest àrbitre, només ho faran de que es van salvar.
Un entrenador em manifesto fa unes setmanes: "entre la
Federació i els àrbitres estic a punt de plegar".
Aquesta setmana, a Ulldecona, l'arbitre, els gols, l’emoció i Toni Ondozabal amb tres gols van ser els protagonistes. La propera, en un altre partit, l'arbitre s'equivocarà
i s'embolicarà el tema una altra vegada. És la salsa del
futbol i de la vida.
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L’AMPOSTA, AMB DEU, EMPATA AL CAMP DE L’HOSPITALET (1-1)

GOL DE BORRULL A DARRERA HORA (2-1)

OCUPA LA VUITENA PLAÇA, AMB 31 PUNTS

Reacció a l’adversitat

Tercera victòria seguida del
Batea, contra el Catllar

La Cava s’estabilitza amb el
quart triomf consecutiu

L’Amposta va empatar a l’Hospitalet (1-1). Albert Company, el tècnic, manifestava que “va ser un partit molt complicat al camp d’un bon rival. D’entrada, vam dominar mentre ells estaven més replegats, buscant la contra.
Penso que el partit va estar condicionat per l’expulsió de Joni, quan va veure dues targetes amb dubtes si cap de les dues era sancionable. Era el minut
25. Fins el descans, vam patir i l’Hospitalet hagués pogut marcar”. Albert
afegia que “al descans vam fer alguns retocs. La veritat és que a la represa,
tot i jugar amb deu, vam estar força bé, tancant els espais, amb un gran treball. Però en una acció en què va haver falta i no fou xiulada, Nico va acabar fent un gran gol, l’1-0. Vam reaccionar i fruit de la insistència Llobet, de
falta, va establir l’empat. I fins i tot Pau, amb rematada al pal, va poder fer
l’1-2”. El tècnic afegia: “estic orgullós de l’equip, tot i les adversitats va saber refer-se i va poder guanyar”. Del tema arbitral, Albert manté el discurs:
“tot i que va ser clar el que va passar, arbitrar és molt complicat i en ocasions
et poden beneficiar i en altres, perjudicar”. Amb l’empat, el líder es distancia
a set punts, però es conserva l’avantatge de quatre respecte el Valls.

Tres punts novament vitals per al Batea, per
allunyar-se de la zona de descens. Un gol de Borull, als darrers minuts, a la sortida d’un córner, va
valdre la victòria. Adrià havia fet l’1-0 i, posteriorment, Caballos empatava. El gol de Borrull va
ser el 2-1. Segons Sergi Navarro, el tècnic, “va
ser un partit bastant travat davant d’un Catllar
que em va agradar i que fins el minut 70 va estar
molt ben posat. Nosaltres, avançada la represa,
vam incrementar el domini i vam tenir diverses
ocasions per no haver patit tant. Tot i que ens
van empatar, l’equip va reaccionar i amb el gol de
Borrull va sumar una victòria molt important, en
un partit de la nostra lliga”. Quique va debutar i
Miguel podria tornar després del descans, en la
visita al líder Tortosa.

La Cava va guanyar el Salou (3-1) i va assolir la quarta victòria seguida, un fet que referma la seua reacció i
l’estabilitza a la taula. Segons Isaac, el tècnic, “va ser un
partit travat davant d’un Salou que va jugar amb molta
intensitat i que va ser un rival complicat. Nosaltres, en la
línia de les darreres setmanes, vam jugar molt aplicats i
sent efectius amb el 2-0, gols de Brayan i Sergi. El problema és que llavors ens vam acomodar i vam fallar diverses situacions de gol i no vam decidir. Ens van fer el
2-1 i vam haver de sofrir fins que Padillo va marcar el 31, ja al final. Hem d’apendre a ser més constants i veure
que no podem confiar-nos en cap instant. Pel demés, satisfet de la victòria i del treball que ara es veu reflectit
amb resultats, estant molt millor que fa un mes enrera”.
A més de les baixes d’Àngel, Lleberia i Ferran, diumenge
van ser-ho Eric i Roger. L’equip va saber refer-se.

14 JORNADES SENSE PERDRE

TONI, AMB UN HAT-TRIC, HAVIA FET EL 3-1

HA SUMAT 16 DELS DARRERS 18 PUNTS

Un gran gol de Ferreres allarga
la ratxa del Camarles (1-0)

Empat amb polèmica del Valls,
a Ulldecona (3-3)

El Gandesa venç a Torredembarra i
viu el millor moment

Un gol de Ferreres va acabar valent la victòria del Camarles, davant del Vendrell (1-0). Segons el tècnic, Xavi
Cid, “fou un partit molt intens, contra un bon equip, molt
fort físicament. D’entrada, la confrontació va estar oberta. Poc a poc, vam anar agafant el domini i vam tenir diverses ocasions, fent Ferreres un gran gol amb un tret des
de fora de l’àrea. La pilota, enverinada, va anar per l’escaire. Vam disposar d’algunes opcions més i ells, arran
d’una indecisió nostra, van tenir-la poc abans del descans”. A la represa, deia Xavi,“el partit va seguir molt disputat amb el hàndicap que no vam resoldre les oportunitats i que no vam decidir. Amb els minuts, el duel es va
obrir, amb anades i tornades, i el Vendrell, a darrera hora, va tenir una ocasió que Aitor, amb una gran intervenció, va evitar. Penso que, tot i que el Vendrell em va agradar, mereixiem la victòria per les ocasions i pel ritme que
li vam posar al joc”. El Camarles és sisè amb 41 punts: “és
important haver-ne sumat ja més de 40 i obrir distàncies
amb els equips de la part baixa. Hem de seguir. Estic molt
content dels jugadors, de la seua entrega i treball”.

Final amb polèmica i indignació local després que el Valls remuntés un 3-1 en els darrers minuts, arran d'una decisió complicada del col.legiat que, per compensar, ‘va regalar’ un penal
als vallencs, que fou el 3-2. El llançament de banda anterior al
penal era a favor dels falduts, però l'àrbitre el va concedir a favor dels visitants. Del partit, comentar que la primera meitat,
d’entrada, va estar oberta, amb alternatives. Amb els minuts, el
Valls va intensificar el seu domini i es va avançar, amb gol de Ferri. A la represa, els vallencs van sortir adormits i l'Ulldecona,
amb accions ràpides, va sorpendre. I Toni, amb tres gols, va remuntar. Els vallencs, que havien reclamat dos penals al primer
temps (un ho era) també van protestar fora de joc en l’1-1. Foren grans minuts de l'Ulldecona, davant d'un Valls desconcertat.
Poc a poc, el Valls va dominar, tenint opcions, i l'Ulldecona va
jugar més replegat. Els vallencs entraven en situació amb el penal (88’). En temps afegit, arribava el 3-3, protestat pels falduts
per ‘falta a Lluc’, porter que debutava. El vallenc Jusi va estavellar una pilota al pal que hagués pogut ser el 3-4. I els visitants
van reclamar un fora de joc dubtós que va avortar una possible
ocasió de gol. Polèmica, malestar i protestes locals al final.

El Gandesa va guanyar a Torredembarra (1-2) i ja ha sumat
16 dels darrers 18 punts. Es cinquè i està a 7 de la segona
plaça. Per tant, viu un gran moment. I amb il.lusió, alliberat
de pressió, pot lluitar per estar més amunt encara.
Segons Rafel Navarro, el tècnic, “a la primera meitat ens
vam posar amb el 0-2 i va ser molt meritori perquè el Torredembarra ens va sorpendre, amb molt bona proposta, i jugant
força bé. Però, tot i el domini altern, nosaltres vam tenir més
ocasions”. Arnau Pedreny, culminant una bona jugada
col.lectiva, i Dilla, aprofitant una indecisió local, van marcar.
Rafel afegia que “ a la segona part, ells van sortir molt forts i
intensos, i ens van tancar. Amb els minuts, ells es van abocar
i nosaltres disposàvem d’opcions de contraatac, però no vam
saber aprofitar-les. Ens van fer l’1-2 i vam sofrir, salvant Rojas
la possibilitat d’empat. Per tant, victòria molt treballada, patint molt a la represa”. Cristian i Robert, lesionats, i Gumiel,
sancionat, van ser baixa a més de Mario (marxa a Canàries),
Ferri (ha anat al Porrera) i Guiu que fitxat pel Falset per recuperar ritme després de la lesió. Amb les baixes, va debutar de
titular el juvenil Enric Dominguez que “va estar força bé”.

3A. CATALANA. ELS DE MOLINOS FA 7 JORNADES QUE NO PERDEN (15 DE 21) I ARA SÓN VUITENS. MARC MARTÍ VA FER EL GOL DEL TRIOMF EN TEMPS AFEGIT

El Perelló va
vencer el Sant
Jaume en un
gran partit (3-2)

El Perelló va vèncer el S. Jaume (3-2) i s’acomoda a la taula, després d’haver sumat 15 punts de 21 en set jornades en les que no ha perdut. Un gol de Marc en
temps afegit va valdre el triomf. Molinos, tècnic perellonenc, comentava que “a la primera meitat vam estar bé, avançant-nos amb el gol de Raul González. A la
represa, però, vam estar indecisos i el Sant Jaume va remuntar amb l’1-2. Quan pitjor ho teníem, vam reaccionar empatant aviat amb el gol de Donoso. Amb el
2-2, partit obert fins el final quan Marc va fer el 3-2. Victòria meritòria, molt lluitada, davant d’un gran equip, el Sant Jaume, que va fer un gran partit”. Anton
Flores, del Sant Jaume, deia que “primera part molt travada, tenint dificultats perquè ells amb joc directe i, amb Cuenca i Robles, ens creaven problemes. A pilota parada, ens van fer l’1-0. A la segona part, vam jugar millor i amb gols de Sergi i Agustí vam remuntar. Vam estar força bé, però en accions a pilota aturada, ens van xiular moltes faltes, ens van empatar i en temps afegit, ens van marcar el 3-2. Tot i la derrota, satisfet i orgullós de l’equip, de com va jugar i lluitar”.

HAT-TRIC DEL DAVANTER SENIENC, CONTRA L’ALCANAR (4-2). DERBI ESPECTACULAR

Callarisa lidera un valuós triomf del líder
Nova victòria de líder la Sénia, en aquesta ocasió en el derbi contra l'Alcanar. Callarisa, amb tres gols, va
liderar un gran triomf del seu equip. D'entrada, els seniencs van desbordar al seu rival que no podia frenar l'allau senienca. En aquesta fase, Callarisa va marcar l'1-0 i els locals van tenir diverses ocasions. Sobre el minut 35, quan l'Alcanar va disposar de la primera oportunitat, el derbi es va igualar. I arran d'una falta, Edu Aguilar va empatar. A la represa, l'Alcanar va assumir riscos i va anar pel partit. Per això es
va viure un derbi vibrant i amb alternatives. El local Callarisa, de falta protestada pels visitants, va marcar el 2-1. El partit es va trencar i els canareus van crear opcions per empatar reclamant un penal a Sergio Ruiz. Però en una contra, Callarisa, extraordinari, va decidir amb el 3-1. Chimeno va marcar el 3-2 i
encara va haver-hi emoció en uns minuts finals de gran valor emocional, amb anades i tornades. Va ser
així fins que Gerard, com un geni, va sentenciar amb el 4-2, aprofitant una centrada de Pol que va tornar a jugar. Gran triomf d'un líder que porta 14 victòries en 15 partits. És més líder. L'Alcanar, amb la derrota, es despenja de les dues primeres places, sobre tot de la primera.

JOAQUIN CELMA

Minut 89, minut màgic pels 3 primers
Aquesta setmana al minut 89 se’ls va aparèixer la verge als 3 primers classificats. El Tortosa, amb gol en pròpia porteria del Cambrils, va guanyar;
l’Amposta va empatar a l'Hospitalet, on l'arbitre també va ser protagonista, i el Valls també va empatar al final. Això demostra que els tres primers
o van justos o tenen la sort dels campions. Si sumem els punts de la segona volta, així estaria la classificació: Tortosa 15 punts, la Cava, Camarles
i Gandesa 13, Batea 9, Amposta 7 i Ulldecona 4. A tots els costa guanyar.
En la propera jornada, si el Camarles, a Amposta, dóna la campanada (no
perd des de l'octubre i està imbatut en camp contrari) i el Tortosa guanya a Batea, el títol estarà gairebé sentenciat. Batea va despertar, 3 partits
guanyant i Dilla sisena setmana marcant mentre l’Ulldecona, últimes 14
jornades i només dues victòries. Això si, en les últimes 5 jornades només
una derrota, l'equip té més agressivitat defensiva. A La Cava no només
respiren sinó pensen ja en renovar a Issac. El Tortosa apunta a ser campió,
Valls podria ser segon i crec que només baixarà un equip ebrenc o cap.
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3A CATALANA. POLÈMICA ARRAN DEL SEGON GOL VISITANT (0-2)

DIVENDRES 24
DE FEBRER
DE 2017

EL CORBERA GUANYA EL PINELL

VILALBA-R BÍTEM (1-1)

El Catalònia guanya a Santa Bàrbara

No satisfà a ningú

Punts amb doble valor

Robert Cantó, tècnic del S. Bàrbara, manifestava que “primera meitat molt travada i igualada i a la segona, quan potser millor estàvem i ens havien anul.lat un gol, va venir el 0-1. Ens
vam refer amb alguna possibilitat però ells van marcar el 0-2. El nostre porter estava a terra i
el jugador de Catalònia jo crec que ho veu i va dubtar però finalment va xutar. Després vam
intentar-ho i ens van anul.lar un altre gol i poc més es va poder fer”. Nando Garcia, del Catalònia, explicava que “va ser un partit molt igualat al primer temps, amb algunes opcions pels
dos equips, però no del tot clares. Al segon vam fer un parell de canvis i vam buscar obrir el
partit. En un córner, Sergi va fer el 0-1. I després vam fer el 0-2, amb un gol de Leandro en
una acció que va crear polèmica perquè el porter del S. Bàrbara estava a terra per una topada. És possible que l’àrbitre ha d’intervenir en aquestes situacions però també entenc que va
ser molt ràpid per a tots. En general, victòria complicada davant d’un S. Bàrbara que mereixia
alguna cosa més. Li van anul.lar un gol que per mi es podia donar. Molt content del compromís i el treball de tot l’equip”.

Vilalba i R. Bítem van empatar (1-1). Un empat que no satisfà a cap dels dos equips, pels
seus interessos. Des de Vilalba es deia que “vam
fer l’1-0 i vam poder decidir. El R. Bítem va empatar i va tenir un parell d’opcions, així com nosaltres per a poder marcar el 2-1”. Parra, del R.
Bítem: “com ens està passant en les darreres
setmanes, dominem en moltes fases del partit
però no podem concretar-ho al marcador en no
culminar les situacions de gol que creem”. El R
Bítem ha sumat 1 punt de 9: “ens hem distanciat dels dos primers però hem de seguir perquè
encara queda molt”.

Joel Martorell, del Corbera: “derbi vibrant,
en el que vam començar força bé, fent Robert
1-0 i tenint altres opcions. Però amb una vaselina, el Pinell va empatar. Amb l’1-1, partit
igualat i més control del Pinell i una ocasió invalidada per un fora de joc que no era. No
obstant, Guillem va marcar el 2-1. A la represa, arran d’un córner, vam fer el 3-1, empenyent Sergi la pilota. El partit es va travar. Ells
van marcar el 3-2 i vam patir per sumar una
victòria important per la permanència”. Blai,
del Pinell: “victòria justa del Corbera. Vam
anar tot el partit a remolc i va ser complicat”.

TRES GOLS CONTRA L’AMETLLA (4-2)

UN GRAN GOL DE MARC ALEGRE VA DECIDIR (0-1)

PETE VA DEBUTAR AMB L’OLÍMPIC, A J. I MARIA

Àlex Alegre guia l’Aldeana

El Flix millora però no reacciona

No es consuma la remuntada

L’Aldeana va guanyar l’Ametlla (4-2). Bartolo Meca, tècnic
aldeà, comentava que “partit complicat i important pels interessos dels dos equips, davant d’una Ametlla que va jugar
amb molta intensitat i que em va agradar, avançant-se en el
marcador. Vam reaccionar i Àlex Alegre va remuntar amb dos
gols, el segon culminant una jugada de Robert. El partit, a la
represa, va seguir obert i igualat i quan l’Ametlla buscava
l’empat, vam fer una contra magistal i ben definida per Àlex.
L’Ametlla no va defallir i va marcar el 3-2 que fou incert fins
que Marc Garcia va sentenciar amb el 4-2”. Per la seua part,
des de l’Ametlla, es deia que “l’equip va donar la cara i va lluitar fins el final tenint possibilitats per assolir un empat que no
hagués estat injust. Però l’efectivitat aldeana va decidir”.

Rius, del tècnic del Flix, deia que “vam fer molt bon partit, el
millor dels quatre des que estic. I penso que vam ser superiors en
tot moment al Roquetenc. Tal com va anar el partit, mereixiem
guanyar. Però va ser el Roquetenc qui va fer el gol i qui va endurse els punts. Bona actitud i res a retraure als jugadors. Només ens
falta confiança per posar-la dins i aquesta arribarà amb un bon resultat. Toca seguir, esperançat en què podem revertir la situació”.
El Flix, que ha sumat un punt de 27, és avantpenúltim.
Des de Roquetes, es comentava que “vam sumar tres punts
molt importants per estabilitzar-nos amb un gran gol de Marc
Alegre (71’). Partit igualat, més obert a la segona meitat i en el
que el Flix, sobre tot amb el 0-1, va pressionar molt tenint durant
el partit les seues ocasions”.

El J. i Maria i l’Olímpic van empatar a tres en un partit
emocionant i també tens. Els visitants es van avançar
amb el 0-2, gols de Sergi. Però a la represa, el J. i Maria
es va imposar i en pocs minuts va empatar. L’Olimpic va
haver de fer un pas enrera i el J i Maria, insistent, remuntaria amb el 3-2. Els locals es van quedar amb 10 però
van poder sentenciar. No van fer-ho i l’Olímpic, que va
arriscar, va empatar amb gol del veterà Pete, que aquesta setmana ha tornat al conjunt morenc. El J. i Maria considera que “mereixiem la victòria però se’ns va escapar a
darrera hora”. Des de l’Olímpic, deien que “l’empat fou
just en un partit en què a la represa ens vam desconcertar i no vam saber jugar amb el 0-2 favorable”.

CONTRA L’AMPOLLA, SEGON CLASSIFICAT (3-2)

Victòria èpica del cuer, el Godall
El Godall, cuer, va generar el resultat sorprenent de la jornada guanyant a l’Ampolla, segon classificat (3-2). Els ampolleros van avançar-se amb el 0-2, amb un gran gol de Dani Barroso i una altre de Ruibal. Però el Godall va entrar en
el partit i Ramon i Rivas, amb un golàs des de 25 metres,
empataven abans del descans. A la represa, l’Ampolla no va
saber decidir i el Godall, lluitador, va resoldre amb el 3-2, gol
de Richi (81’). Triomf per l’esperança pels godallencs. L’Ampolla, que és molt ferma a casa, va tornar a perdre en un
desplaçament i va rebre un cop dur en la seua lluita. Joan
Subirats, tècnic del Godall: “com en les darreres setmanes,
juguem millor contra els equips de dalt que contra els de la
nostra lliga. Vam reaccionar al 0-2 i vam creure en les nostres possibilitats, fins que vam remuntar. Felicitar a l’equip
per un triomf molt important. Si puguéssim guanyar diumenge, en partit que s’ha de recuperar contra l’Olímpic,
veuriem la llum”. David Burgos, de l’Ampolla: “va ser un
cop molt dur del que ens hem de refer. El Godall va treballar
molt en defensa i nosaltres vam estar imprecisos i no vam
entrar en el partit a la represa. La seua victòria va ser justa i
també manifesta el competitiva que és aquesta categoria”.

4A CATALANA. ELS DE LIZASO RECUPEREN AVUI DIVENDRES EL PARTIT A BENISSANET (20.30H)

El Móra la Nova és més líder, després de guanyar l’Arnes (3-2)
El líder Móra la Nova posa més terra
de per mig després de guanyar al segon classificat, l’Arnes (3-2). Els moranovencs van començar millor, pressionant i tancant el rival. El partit, amb
els minuts es va igualar. Lucas, amb
cop de cap, va posar per davant al líder. L'Arnes, en accions a pilota aturada, va disposar de les seues ocasions
abans del descans. La represa seria
molt més oberta. L'Arnes va fer un
pas avant i va empatar, de penal. El
seu pichichi Raul empatava. Acte seguit, Lucas aconseguia el 2-1 i, posteriorment, el visitant Gerard restablia
l'empat, en aquest cas a dos. L'Arnes
va buscar la victòria i es va trobar amb
una contra letal dels moranovencs que
va culminar Yassine. Amb el 3-2, el visitant Raul va tenir una gran ocasió
per empatar altre cop. Ferran va evi-

Una segona volta diferent

tar-la. Al final, 3-2. El Móra que s'afiança en el liderat i l'Arnes que, amb
els resultats de la jornada, manté sis
punts d'avantatge respecte el tercer
classificat, l’Amposta, que dissabte va
empatar al camp del Catalònia (0-0),
deixant escapar una opció de reduir el
marge de punts. Els jesusencs, en
dinàmica negativa les últimes setmanes, van reaccionar contra l’Amposta.
Segons Cristian, tècnic de l’Amposta,
“ens va costar adaptar-nos al partit,
tot i que a la primera meitat vam dominar davant d’un Catalònia molt
aplicat defensivament. Però ens va
mancar més velocitat i, en general, intensitat. A la represa el Catalònia va
fer un pas avant i nosaltres vam jugar
precipitats. No vam estar bé i ells van
tenir opcions per poder guanyar. Per
tant, valorem el resultat en un partit

fluix per part nostra”. L’Ebre Escola va
vèncer al Masdenverge (3-2). Segons
Eulogio, tècnic de l’Ebre Escola, “penso que la victòria fou merescuda, tot i
sofrir al final davant d’un Masdenverge que va insistir. Al primer temps,
vam estar molt aplicats, sortint a la
contra i ens va anar bé perquè ens
vam posar amb el 3-0, gols de Josep
(2) i de Jordi. Però una autoexpulsió i
dues errades a la represa, una d’elles
fent un penal innecesari, van generar
el 3-2 i el patiment perquè no vam
sentenciar i el Masdenverge va pressionar molt per buscar l’empat”.
El Ginestar, per la seua banda, referma la cinquena plaça i s’acosta a la
quarta en guanyar el Bot per 4-2.
(més informació de la categoria a la
plana següent)

L’opinió de Joaquin Celma

Si suméssim els punts de la segona volta, a la Tercera catalana, aquesta seria la classificació: La sénia 15 punts, Catalònia i Perello 10; Sant Jaume i Corbera 9; Pinell, Alcanar,
Ampolla, Remolins- Bítem i Aldeana amb 7; Roquetenc 6; Olímpic 5; S. Bàrbara i l’Ametlla 4; Vilalba i Godall 3; Flix, Jesús i Maria 1. Curiós que dels cinc primers classificats en la segona volta, sol dos ho estan en la classificació general. Gran Tercera catalana. Grades plenes, 250 espectadors a La Sénia, que va fer un pas de gegant davant
d'un Alcanar que ja està a 16 punts del líder. I quan van cessar a Marc Bel estava a 5. En grans partits decideixen els líders i això va ser el que va fer La Sénia, amb una
actuació estel·lar de Callarisa i de Gerard. D’altra banda, m'agrada la gran regularitat d'aquest Jesús Catalònia i el gran treball de Nando i també de Bartolo a l’Aldea, on
tot i les nombroses baixes, està sent l'equip revelació. No es pot adormir un equip contra el cuer. El Godall perdia per 0-2 davant l’Ampolla, però els ampolleros van baixar
la guàrdia i els godallencs van córrer com llebres. I compte que si guanyen el partit pendent contra l'Olimpic, diumenge, podrien posar emoció en els descensos. Com canvia la lliga d’un any a l’altre. El Flix, any passat va acabar segon i l’Ametlla cinquè. I enguany estan els dos en posicions complicades. Si en la jornada següent guanya la
Sénia a l’Ampolla, que no ha perdut al seu camp, podria tenir molt a prop l'ascens. Però la meva travessa és que perdrà; no és normal que dels últims 42 punts n’hagi aconseguit 39. Haurà de punxar algun dia però, d'entrada, destacar l'equip de Serrano amb 9 jugadors del planter en l’onze inicial contra un Alcanar ple de estrelles: Chimeno,
Edu, Vates, Adrià...aquesta setmana les estrelles va ser senienques.
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HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA (33-25). DIVISIÓ D’HONOR PLATA

CLUB BÀSQUET CANTAIRES LES VINYES DEL CONVENT (73-77)

En zona de promoció d’ascens

Derrota incontestable a Sagunto

Les Vinyes del Convent C.B Cantaires Tortosa necessitava la victòria com aigua de maig
per a instal·lar-se encara més a prop de la zona confortable, malgrat que la visita al Ciutat
Vella no era gens fàcil ja que a Ferreries, l’equip barceloní havia guanyat 75-79. L’encontre es va iniciar amb un ritme frenètic on els locals farien del rebot la seva fortalesa. Tot i això,
l’equip tortosí comptava amb les seves armes i
acabava perdent el primer període 22/20 i
guanyant el segon 19/20. Al tercer, l’equip
roig aconseguia treure una renda de 8 punts,
però l’equip de Barcelona seria una constant
amenaça fins a l’últim quart inclòs, que s’acabaria perdent per 19/16. Els tortosins entraven
als darrers 40" perdent. Però Les Vinyes del
Convent CB Cantaires no es dóna mai per vençut i va seguir tenint fe en les seves possibilitats. Les següents accions van estar gestionades amb mola intensitat i a l’hora amb molt de
cap, per poder tancar l’encontre per a Les Vinyes del Convent amb victòria 73-77.- Diumenge, l’equip tortosí, en llocs de promoció, rebrà el A.D Torreforta (19h). a Ferreries.
Sènior Territorial. CB Cantaires Tortosa 67 - 61 CB Constanti A. “Enhorabona a l'equip
que va saber no baixar els braços en els moments on ens ficàvem a prop però no aconseguiem arribar. Finalment tinguerem recompensa”.

Derrota incontestable de les noies de Mateu Castellà a Sagunto contra un Morverdre
que a la primera part ja tenía el partit guanyat (17-6). Primer temps per oblidar, amb
moltes errades amb els tirs, bones intervencions de la portera del Morverdre i sortides
al contratac que feien que poc a poc agafessen més avantatge al marcador. A la segona part es va intentar arreglar la desfeta
de la primera, i es va maquillar el resultat
amb el 33 a 25 final. D’altra banda, esmenXavi Simon va rebre la insignia de plata de la
tar que el president del C. Handbol AmposFederació Catalana d’Handbol.
ta, Xavi Simón, va rebre un reconeixement
a la Gala del 75è aniversari de la Federació Catalana d’Handbol, pels més de 20 anys (15
de president) de dedicació i treball per aquest esport. Xavi també és el delegat de la provincia tarragonina de la FCH. Altres resultats del club ampostí: LLIGA CATALANA JUVENIL
FEMENÍ. Jornada 6 - 2a. Fase - Grup A1. H.SANT QUIRZE 38-33 C.H.AMPOSTA. PRIMERA CATALANA INFANTIL FEMENÍ Jornada 17 - Lliga Regular - Grup A. LA SALLE MONTCADA 16-21 C.H.AMPOSTA NATUREBRE.

L’handbol perellonenc batega amb força
Quinzena victòria de l’Handbol Club Perelló,
aquest dissabte contra el Tortosa (21-19). Gran
ambient que va empènyer a les noies perellonenques fins un altre triomf. Com deien al twitter del club: “Avui al pavelló hi havia més gent
que al Perelló!. Invictes amb 15 partits seguits
guanyats!”.

HANDBOL

CLUB VOLEI ROQUETES

Remuntada del sènior masculí de Primera
El sènior masculí de primera catalana va desplaçar-se al camp del Barberà, remuntar fins
el 2-3 amb parcials (25-20, 21-25, 32-30, 20-25 i 11-15). L'equip de masculí de segona, va jugar a casa contra l'Igualada. 1-3 amb parcials (25-22, 22-25, 16-25 i 22-25).
Per altra banda, el sènior femení, es va desplaçar al camp del Sant Quirze. 3-0 amb parcials (25-21, 25-15 i 25-19). Per part de la base del volei, que jugaven tots a casa, l'equip cadet masculí, va rebre al Sant Pere i Sant Pau, guanyant 3-2. El cadet femení, va
jugar contra el Cecell Lleida. Aquestes, igual que l'equip masculí, va ser un partit molt
ajustat, però a diferència de l'altre partit, no van poder-les superar i van perdre al cinquè set per 2-3 amb parcials (25-15, 24-26, 25-23, 29-31 i 13-15).
Per últim, l'infantil femení, va rebre al Sant Martí, imposant-se per un contundent 3-0.

BALL STANDARD

Centre Esports Tortosa
Infantil Femení. OAR Sabadell 13 (8) - CE Tortosa 20 (9)
Partit fluix però nova victòria de les noies entrenades per
Georgina. Des de l’equip s’agraeix el treball, implicació i
afecte envers les noies de Fran que deixa de formar part del
cos tècnic. Infantil masculí. H Ègara Atlètic 24 (13) - CE
Tortosa 24 (11). Partit molt i igualat i intens sobretot en els
últims minuts de joc. Cadet Femení H Gavà “Grana”24
(16)-CE Tortosa 26 (16). Tot i aconseguir la victòria, l’equip
tortosí va oferir una actuació per sota del seu nivell habitual. Cadet Masculí. Sant Boi “B”20 (8)-CE Tortosa 28 (12).
Nova victòria dels cadets en un partit molt complet.
Sènior masc B. Gavà C 23-CE Tortosa 29. Sènior fem. HC
Perelló 21 - CE Tortosa 19. Sènior masc A. Palautordera 31
- CE Tortosa 22. Bon partit, malgrat la derrota. Molta igualtat i final ajustat, amb alguna decisió polèmica.

Giuseppe i Mercè Llorca,
subcampions d’Espanya
Giuseppe Sgroi i Mercè Llorca, entrenadors del club de ball esportiu Twist Jesús, van aconseguir per quarta vegada consecutiva ser
subcampions d'Espanya en categoria absoluta. Van tenir la màxima
puntuació, a punt de guanyar, quedant a només 0,07 centèsimes del
primer lloc i sent guanyadors de dos balls, el vals anglès i el quickstep. Així mateix, els joves balladors ampostins Marc Cortès Lor (12
Anys) i Vera Fluixà Arques (10 Anys), van proclamar-se el passat cap
de setmana 4rts al campionat d'Espanya Junior 1 de Estàndards de
21 parella competint. La jove parella alumnes del club de ball esportiu twist Jesús, dirigida per Giuseppe Sgroi i Mercè Llorca només porten 6 mesos ballant junts i estan obtenint grans resultats (imatge superior). Marc i Vera són els campions de Catalunya juvenils.
Finalment, dir que l’Escola Sway Dance de Tortosa va quedar subcampiona als II Premis coreogràfics de Viladecans, en categoria infantil de balls urbans (imatge inferior).

4A CATALANA

El Ginestar referma la cinquena plaça, amb el triomf contra el Bot (4-2)
J. Lluís Poley, tècnic del Ginestar, del darrer partit contra el Bot, deia que “ens va costar i el Bot va marcar el 0-1. I va tenir opcions per ampliar l’avantatge, posant-se per davant altre
cop amb l’1-2. Com en les darreres jornades, reaccionem i vam sentenciar fins el 4-2. Vam tornar a disposar de moltes ocasions i no les transformem i per això patim. Penso que era partir per acabar 6-3 ó 6-4. El Bot no tenia el seu porter i això potser ens va fer jugar acomodats a l’hora de resoldre en un partit en què teníem baixes. Però estic molt content de l’equip, venen gairebé a entrenar tots dos dies a la setmana i això es nota”. Diumenge, el Ginestar acabarà el partit contra la Fatarella, en el que va perdent 1-0. El Deltebre, per la seua part, va vèncer al camp d’un dels cuers, l’Alcanar B (1-4). Segons Mario Arques, del Deltebre, “tot i els darrers resultats adversos i d’haver-nos allunyat de les primeres places, l’equip està unit i amb
ganes de millorar i diumenge va demostrar-ho, jugant alliberat i amb bona actitud. Abraham, d’un bon xut des de fora de l’àrea, i Rovira posaven el 0-2. L’Alcanar, de penal, va reduir
distàncies però Abraham i Enric van sentenciar amb dos gols més”. Per la seua banda, el Xerta consolida una temporada brillant amb el triomf en el derbi de les Assuts, 3-0 contra el Tivenys. Ara és novè amb 27 punts. Segons Sisco Martí, del Xerta: “vam dominar el partit en tot moment, reflectint-ho al marcador a la mitja hora amb el 2-0. Ells van tenir alguna opció
en accions a pilota aturada. A la represa, vam seguir molt ben posats, controlant el partit, marcant el 3-0. Penso que fou una victòria justa”. Martí, Aleix Figueres i Jordi Rovira van marcar. David Montardit, del Tivenys, comentava que “va ser un partit per oblidar per part nostra, i que ja es va decidir al primer temps amb el 2-0. Vam millorar a la represa però sense opcions. Felicitar al Xerta per la victòria, que va ser merescuda”. El Tivenys juga avui divendres a l’Ametlla. El Camarles va perdre al camp de la Cala, cuer del grup (3-1). Santi Forastero, del
Camarles B, recordava que “vam fer el 0-1 però llavors ens vam acomodar i l’Ametlla, a més, va jugar amb molta intensitat i no ens va deixar maniobrar al centre del camp. Arran d’indecisions nostres, l’Ametlla va remuntar. Vam reaccionar i vam tenir, tot i jugar amb inferioritat, un parell d’opcions, amb un pal. Però fou l’Ametlla qui va sentenciar amb el 3-1”. L’Ascó va
remuntar en temps afegit i va guanyar el Benissanet (5-4) en un partit boig i la Fatarella va vèncer el Batea (2-1) i ja té 25 punts i és onzè.
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Tercera divisió

Els
resultats
de la
jornada

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

Segona catalana
El Camarles porta 14
jornades seguides sense
perdre i és sisè a la
taula. Diumenge va
vèncer el Vendrell (1-0).

Formació del Camarles, diumenge passat.

RESULTATS

CLASSIFICACIÓ
J GF GC

P

22a jornada, Primera catalana

1. Santboià

21 40 25 41

V Alegre-Morell

2-0

2. Balaguer

21 38 21 40

S Cristobal-Rubí

2-0

3. S Cristobal

21 32 22 38

Santboià-Rapitenca

1-0

4. Almacelles

20 41 19 36

Almacelles-Reus

3-0

5. Reus

20 39 29 35

S Ildefons-Alpicat

2-0

6. Vista Alegre

21 33 23 33

Balaguer-Suburense

1-1

7. S Ildefons

21 33 27 32

Vilanova-Igualada

21 29 26 31

Lleida-Viladecans

4-1

20 28 26 29

10. Viladecans

21 23 20 29

dissabte (4-3-17)

11. Alpicat

21 30 37 27

Alpicat-Balaguer (16h)

12. Vilanova

21 28 42 27

PRÒXIMA JORNADA

Equip

Roda Berà-Reddis

1-4

2. Catalònia

22 54 25 46

Godall-Ampolla

3-2

22 39 24 45

Cambrils U-Tortosa

0-1

3. Aldeana

22 50 28 46

Vilalba-R Bítem

1-1

4. Cambrils U

22 42 16 44

Riera-Segur

2-3

4. Ampolla

22 59 28 43

J i Maria-Olimpic

3-3

5. Gandesa

22 34 15 42

Hospitalet-Amposta

1-1

5. Rem Bítem

22 44 25 41

S Bàrbara-Catalònia 0-2

6. Camarles

22 40 21 41

la Cava-Salou

3-1

6. Alcanar

22 44 36 38

7. Reddis

22 46 45 32

Camarles-Vendrell

1-0

7. Olimpic

21 43 42 33

Batea-Catllar

2-1

8. Roquetenc

22 38 44 31

9. Perelló

22 33 33 31

10. S Jaume

22 41 57 30

3. Valls

22 31 37 31
Torredemb.-Gandesa 1-2

9. Vendrell

22 30 24 30

10. Hospitalet

22 37 39 26

PRÒXIMA JORNADA

22 38 52 24

12. Ulldecona

22 26 42 22

Segur-Torredembarra (17h)

22 33 45 22

Vendrell-Cambrils U (18h)

13. Segur

21 26 31 22

Suburense-S Cristobal (17h)

16. Riera

22 21 49 15

Reddis-Ulldecona (16h)

1. M. Nova

70

2. Arnes

70

15
23

Equip

57 M Nova-Arnes
53

60

24

47

4. Masdenverge

61

30

43

6. Ebre Escola
7. Deltebre

40
47

33
42
36

22 17 41 14

Catllar-la Cava (12h)
Salou-Roda Berà (16.30h)

3-2

1. Fontsanta

Ametlla-Camarles

3-1

Xerta-Tivenys

3-0

Catalònia-Amposta

P

Valls-Riera (16.30h)

0-0 3. Cerdanyola

Fatarella-Batea

2-1 4. S Pere

Ebre E-Masdenverge

3-2 5. S Andreu

Alcanar-Deltebre

1-4

Ginestar-Bot

4-2

61
73
51
55

21
26
21
27

50
48
45

35

8. Catalònia

47

36

34

9. Xerta

39

46

27

10. Fatarella

36

47

25

PRÒXIMA JORNADA

11. Bot

40

60

24

dissabte (4-3-17)

12. Benissanet

29

42

24

13. Batea

37

55

24

14. Tivenys

35

54

22

15. Ascó

43

53

22

Camarles-Ebre E (11.31h)

16. Camarles

35

59

19

Deltebre-Fatarella (16h)

17. Ametlla

15

56

11

Ascó-Benissanet

6. Porqueres

38
42

28
31

33

21

32

8. Pontenc

36

49

26

9. AEM

33

36

26

10. At Prat

33

36

26

Tivenys-M Nova (16.30h)
Amposta-Ametlla (17.30h)
diumenge

20

61

11

Bot-Catalònia (16.30h)
Arnes-Alcanar (17h)

S Gabriel-Fontsanta

0-2 1. Alcanar

Cerdanyola-Guineueta

5-3

Pardinyes-At Prat

5-0

S Andreu-Molins

1-1

Tortosa E-La Roca

2-0 4. Ulldecona

11. S Gabriel

37

36

23

12. Molins

28

43

22

12. S Bàrbara

21 31 36 23

13. Corbera

21 31 41 23

14. Vilalba

22 34 48 22

15. Ametlla

22 26 41 21

16. Flix

22 26 46 19

17. J i Maria

22 31 61 12

18. Godall

21 29 57 12

Pontenc-F At Vilafranca

1-1

GF GC

2. Aldeana

93
69

17
17

40

65

46

31

52

35

30

5. S Bàrbara

44

30

27

6. S Jaume

53

46

24

7. Gandesa

42

51

21

Equip

25

44

18

22

41

17

15. Guineueta

21

61

10

la Roca-Pardinyes

16. C Clar

24

91

3

Roquetenc-Godall (16h)
l’Ametlla-Corbera (17h)
diumenge (5-3-17)
Ampolla-la Sénia (16h)
Alcanar-Perelló (16h)
R Bítem-J i Maria (16h)
S Bàrbara-Flix (16.30h)
S Jaume-Vilalba (16.30h)
Pinell-Catalònia (16.30h)
Olimpic-Aldeana (17h)

RESULTATS

GF GC

P

15a jornada

16

32

descansava

Ginestar-Gandesa

1-3 2. Vinaròs

36

18

32

Olimpic-Aldeana

sus 3. Alcanar

38

17

31

8. Tortosa E

27

56

18

37

54

3-2

Catalònia-Vinaròs

0-4

Perelló-S Jaume

6-3

Roquetenc-Rapitenca

3-0

1-3 4. Amposta

42

17

31

Alcanar-J i Maria

sus 5. Aldeana

36

17

27 Alcanar-Amposta

3-1

S Jaume-S Bàrbara

3-2 6. Tortosa

54

36

22 Ametlla-Canareu

3-1

7. Rapitenca

40

19

22

8. J i Maria

28

39

14

9. Catalònia

21

40

12

10. Ametlla

20

28

11

Amposta-Aldeana

11. Canareu

27

45

11

Rapitenca-Tortosa

12. Perelló

20

52

7

13. S Jaume

13

72

1

PRÒXIMA JORNADA

J i Maria-Arnes (15.30h)

16

PRÒXIMA JORNADA
(4-3-17)
Canareu-Catalònia

Gandesa-S Jaume (15.30h)

9. J i Maria

Tortosa-J i Maria

Ametlla, descansarà

At Prat-AEM
S Pere-Cerdanyola

14. La Roca

PRÒXIMA JORNADA
dissabte (4-3-17)

41

Aldeana-Ulldecona (16h)
13. Tortosa Ebre

3-2

sus 1. Roquetenc

Dissabte (4-3-17)

Guineueta-Tortosa E (dia 5
a les 12h)

Corbera-Pinell

Ulldecona-R Bítem

39

demà

F At Vilafranca-Porqueres

0-1

CLASSIFICACIÓ

P 15a jornada

Arnes-Tortosa E

PRÒXIMA JORNADA

Flix-Roquetenc

Aldeana,

3. Olimpic

Molins-Pontenc

Benissanet-Ginestar (16h)

18. Alcanar

Equip
0-4

AEM-C Clar

Batea-Ascó (16.30h)

22 38 42 27

RESULTATS

32

7. F At Vilafranca

3-2

Veterans

32

5-4

Masdenverge-Xerta (16h)

Amposta-Camarles (17h)

Porqueres-S Pere

42

40
37

Gandesa-Hospitalet (17h)

CLASSIFICACIÓ

20a jornada

Perelló-S Jaume

Tortosa-Batea (17h)

RESULTATS

GF GC

11. Pinell

Femení 7 Ebre

CLASSIFICACIÓ

P 22a jornada 4a catalana

3. Amposta

48

18. Salou

Femení. Preferent

2. Pardinyes

5. Ginestar

22 24 54 14

4-2

diumenge (5-3-17)

Vilaseca-Vilanova (17h)

17. Catllar

Aldeana-Ametlla

dissabte (4-3-17)

11. Batea

15. Suburense

RESULTATS

22a jornada, Tercera catalana

22 41 12 49

22 23 39 18

Quarta Catalana

RESULTATS
P

2. Amposta

15. Torredembarra

Reus-Lleida (17h)

CLASSIFICACIÓ
J GF GC

4-2

22 29 28 20

2

PRÒXIMA JORNADA
Figueres-Ascó (diumenge 16.30h)
P Mafumet-Manlleu
Castelldefels-Palamós
Granollers-Sabadell
S Andreu-Jonquera
Muntanyesa-Vilafranca
Cerdanyola-Olot
Vilassar-Júpiter
Europa-Santfeliuenc
Terrassa-Peralada

la Sénia-Alcanar

14. Roda Berà

7 45

0-1
1-0
1-2
2-3
2-0
1-2
0-1
0-0
0-0
2-0

22 68 30 54

Rubí-Santboià (12h)

21

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

1. la Sénia

Viladecans-Vista Alegre (17h)

17. Morell

P
58
54
46
44
41
39
36
35
34
32
32
31
30
30
29
28
25
24
21
21

3-3

20 33 40 22

Igualada-Almacelles (17h)

GC
23
17
22
27
22
31
31
38
36
30
29
33
15
27
32
39
38
33
43
38

Ulldecona-Valls

14. Igualada

21 19 38 13

GF
50
51
37
37
35
35
33
34
36
31
26
25
12
18
25
30
22
21
25
21

22 47 15 56

20 26 34 25

16. Rubí

P
2
6
4
6
7
8
6
8
12
8
7
11
9
10
11
12
9
12
13
13

1. Tortosa

13. Vilaseca

GF GC

E
7
3
10
8
8
6
12
8
4
11
11
7
9
9
8
7
13
9
9
9

22a jornada, Segona catalana

Morell-St Ildefons (17h)
diumenge (5-3-17)

Equip

G
17
17
12
12
11
11
8
9
10
7
7
8
7
7
7
7
4
5
4
4

RESULTATS
P

1-2

9. Lleida

CLASSIFICACIÓ

CLASSIFICACIÓ

J
26
26
26
26
26
25
26
25
26
26
25
26
25
26
26
26
26
26
26
26

26a jornada, Tercera divisió

Tercera catalana

CLASSIFICACIÓ
J GF GC

Equip

8. la Cava
8. Rapitenca

RESULTATS

Segona catalana

Primera catalana
Equip

DIVENDRES 24
DE FEBRER
DE 2017

10. Ginestar

31

59

16

Tortosa E-Ginestar (17h)
S Bàrbara-Olimpic (18.30h)

11. Arnes

15

67

5

Fontsanta-S Andreu

Diumenge (5-3-17)

C Clar-S Gabriel

R Bítem-Alcanar (18.15h)

12. R Bítem

24

74

4

S Jaume-Roquetenc
Vinaròs-Perelló
J i Maria-Alcanar
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L’EQUIP TITULAR
DE LA JORNADA

Radiografia del futbol ebrenc

FERRAN (Móra Nova)

EQUIP DE LA SETMANA: PERELLÓ I CORBERA

VICENT (Perelló)

PUIG (Tortosa)
PAU (Camarles)
RAMON (Godall)

Top Secret
· El d'aquest noi és increïble, Selu que va ser porter de la Rapitenca, Tortosa, la Cava
i*Amposta
ha fitxat
per9l’Ebre
Escoladede1a4acatalana
catalanai 5i no
com de
a porter...de
de
Ull a la dada:
últims
classificats
equips
Tarragona.jugador
El desascamp.
Igual
la propera
serà
àrbitre....
tre a 2a
catalana
podriatemporada
tornar a ser
d’escàndol.
·*La
Gairebé
400campanya,
persones en
el partitdavanter
de juvenils
B-Rapitenca.
que en
passada
‘Mochi’,
delAmposta
Tortosa, va
marcar 32 Més
gols. mes
En aquesun
partit
de Segona
divisióara
B. Increïble
la passió
pel futbol.
ta no
arribarà
a la xifra:
només porta
tresebrenca
gols. Amb
l’arribada de Virgili, és
·aquest
El miracle
del senienc
Pol.gols.
Fa dues
setmanes semblava
una tenir
lesió dos
greu,davanters
el van visitar
jugador
qui fa els
Les preguntes
són: per què
que i
va
de l’hospital
amb
una tenir-ne
cadira denomés
rodes un?.
i aquesta setmana ja va jugar la segono sortir
són barats?
No seria
millor
na
part.Fabregat
Recuperacio
*Jordi
ja hamiraculosa.
entrenat en quatre autonomies. Diumenge va debutar amb el
·Grijuelo,
El dos primers
classificats
de Tercera:
Grup
1, Laconverses
Sénia líderamb
54 punts;
Aldeana
població
de bon pernil.
Al maig
va tenir
l’Ascó,segon
però ell
volia
46
(un partit
el jugava
ahir).B.
Grup
2, Canonja
54, segon Falset 49. Grup 3:
entrenar
a unmenys
equipque
de Segona
divisió
I li ha
arribat l’ocasió.
líder
Torreforta
segon
53. Ascendeixen
els campions,
millor
sub*A 2a
catalana,55,
només
unPobla
canviMafumet
a la banqueta
i a 3a ja en portem
sis. I elelsetè
podria
campió icaure
els altres
dosdeesNadal.
juguenL'últim
una plaça
en unaéseliminatòria.
abans
en arribar
Àlex Curto, exVilalba i exBatea
· La propera
temporada
haver-hi
canvis
en la seria
demarcació
de porters.
*A Vilalba,
baixpoden
el meu
punt molts
de vista,
l'ideal
que tornés
Gaspar
· Un equip
de Tercera
catalana i Ell
undiu
altre
de"terceres
Quarta potser
competiran
la propera
Estupiñà
a la banqueta.
que
parts no són
mai bones".
Mai
temporada.
sé sap si podria ser-ho.
· Un important entrenador d'aquesta comarca és afortunat. La seva parella té 20 anys
menys que ell: "No creu que és una bona decisió", em va dir. Doncs si, ho és.
· Guillermo Camarero i Nacho Pérez, un dels dos la propera temporada podria entrenar un equip amateur.
· Perquè algun jugador molt jove que està triomfant a 2a catalana i és dels millors cada
partit, el míster del juvenil posa traves per tots els costats perquè no vagi amb el primer equip. I no és l'únic entrenador, n’hi ha més casos en clubs ebrencs.
· El senienc Gerard Verge és baixa al Nàstic juvenil de Nacional. El tècnic Manel cazorla proposa un joc directe i no encaixava en la manera de jugar de Gerard. La meva,
pregunta és si en categoria juvenil, el futbol no hauria de ser més formatiu que directe.
· Un entrenador va donar la baixa a un jugador perquè tot el que passava al vestidor
li ho deia al seu pare, que era directiu. I ara aquest jugador juga més partits en l’equip
actual, ja que abans no jugava.

FAMÍLIA EBRENCA

La jove directiva del Catalònia: (d’esquerra a dreta) Cortegana, Pau Puig, Víctor Borja,
Daniel Tafalla, Cinta Querol (presidenta), David Sánchez, Pau Prades, Jordi Tomàs, Andreu
Chavarria i Marc Miró. La foto superior dreta correspon a la gran família del futbol base
de la Rapitenca. I a la dreta, la directiva amb més dones, la del S. Bàrbara: (d’esquerra a
dreta) Santi, Noèlia, Claudia, Jordi, Bàrbara i Anna. No està a la foto Jordi Ferré.

ROGER (Catalònia)
GUSTAVO (Batea)

MARC ALEGRE (Roquetenc)
ÀLEX ALEGRE (Aldeana)
CALLARISA (la Sénia)
TONI ONDAZABAL (Alcanar)
Jugadors també destacats: Nacho (Rapitenca), Pau (Amposta),
Navarro (J i Maria B), Galiana (R Bítem), Sergi (Olimpic),
Brayan (la Cava) i Ubalde (Gandesa)

GOLEJADORS
2A CATALANA
Nº

JUGADOR

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

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)

3A CATALANA

GOLS

Nº

JUGADOR

21
16
15
14
12
12
10
10
9
9
9
9
9
8
8

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

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

4A CATALANA

GOLS

Nº

JUGADOR

24
16
15
15
15
15
14
12
11
11
10
10
10
10
10

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

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

GOLS
25
20
17
17
16
15
14
14
13
13
13
13
11
11
11

20
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ÉS EL PRESIDENT DE L’AGRUPACIÓ DE PENYES TAURINES

81

El ‘torero’ del futbol ebrenc
AVUI: XIMO MARTÍ, JUGADOR CF SANTA BÀRBARA

Pregunta: El teu lema
de la vida?.
Resposta: Viu-la amb
els que veritablement
et facin feliç.
P: Has plorat en un
partit de futbol?.
R: En molts, en la
meva època en la UD
Jesús i Maria vaig plorar molt, de ràbia i
també de felicitat.
P: Els tres plaers de la
vida?.
R: Un bon dinar amb
els amics, passar-me
un dia amb la meva
xicota visitant ramaderies de bous i estar
amb la meva família.
P: Quin altre esport
practiques?.
R: M'agrada anar al
gimnàs i córrer, encara que com a professor d'EF m'agraden
tots els esports.
P: Compta’m una
anècdota de la teua
trajectòria esportiva?.
R: Els sopars a Jesús i
Maria van generar
moltes
anècdotes;
sopàvem, feiem les
tantes de festa tots
els divendres i els diumenges guanyàvem
tots els partits. Fins
que el dia que
celebràvem el campionat vam perdre el
primer partit contra el
Perelló. El dia abans
havíem sortit tots...
Una altra anècdota,
quan era cadet, els
companys em van
triar de capità.
Però
l'entrenador,
que era Tomàs Badia,
va decidir que ho fos
un altre company i
qie no fos jo. Al partit
vaig sortir amb el
braçalet també, i així
que vam ser dos capitans...
P: Un vici?.
R: El cafè amb llet als
matins, no sóc perso-

na sense ell.
P: Moment màgic del
dia?.
R: Després de dinar
faig la migdiada.
P: Què t’hauria agradat ser?.
R: Suposo que ramader de bous braus, tot
i que és molt complicat. Ser futbolista
professional és un
tòpic molt improbable.
P: Futbol i bous, en
què s’assemblen?.
R: El futbol s'assembla als bous en què és
una afició LLIURE i
que ningú et pot
impedir ni anar-hi ni
participar-hi.
P: Ets el president de
l’Agrupació
de
Penyes Taurines. Com
ho portes el fet que hi
hagi gent que lluiti
per eliminar la festa
dels bous?.
R: Jo lluito pel que
estimo i per la gent
que pensa com jo. He
tingut, tinc i tindré
enfrontaments amb
totes aquelles persones que sense fonaments ens volen traure la nostra festa.
P: Bous, futbol i t’agrada fer la migdiada....
R: Sóc Ximo Martí.
P: El fracàs existeix?.
R: No. Tot és aprenentatge. Si fracasses
has après una altra
cosa nova.
P: Què t’agrada llegir,
Play Boy, l’Sport o el
Més Ebre?.
R: El Més Ebre...que a
més és gratuït. Michel
el porta al Barranquet
de Lluís i allí el llegim...
P: Podriem viure
sense dones?.
R: No.
P: Sense bous?.
R: No. I sense futbol

tampoc.
P: Com vas començar
a jugar a futbol i perquè?.
R: Al carrer, com la
majoria de nens i perquè
m’agradava
molt. Als 5 anys em
vaig apuntar al CF
Santa Bàrbara i jugava amb nens 2 anys
més grans que jo; era
molt petit però intentava adaptar-me com
podia.
P: Trajectòria esportiva.
R: He estat gairebé
tota la meva vida al
CF Santa Bàrbara
però l'últim any de
juvenil vaig anar a
jugar a Jesus i Maria
perquè
a
Santa
Bàrbara no hi havia
equip, després vaig
tornar
a
Santa
Bàrbara
i
l'any
següent vaig tornar a
Jesus i Maria per quedar-me gairebé 8
anys.
En
aquest
moment ja porto 3
anys al meu poble i
em quedaré aquí
mentre pugui.
P: Què és un capità?.
R: El capità representa
moltes coses, és l'encarregat de dirigir l’equip, de manar al
terreny de joc i sobre-

tot d’ajudar a fer un
equip d'un grup de
jugadors.
P: Els teus millors
entrenadors?.
R: Sense dubtar-ho i
no és per fer-li la pilota, l'actual, Roberto
Cantó. Tot i que el
millor
entrenadorpsicòleg ha estat
David Torres, amb ell
ja sabies qui jugava,
però t’hipermotivava
amb el seu discurs;
quan un sent molt els
colors ho transmet,
era millor psicòleg
que entrenador. Els
resultats sempre eren
favorables. Sabia com
il.lusionar-nos i fernos estar units.
P: Entens els entrenadors?.
R: Moltes vegades si,
encara que he tingut
alguns que crec que
no s'entenien ni ells
mateixos, estar fent el
mateix exercici durant
3 mesos tots els
divendres és de no
entendre’t
a
tu
mateix.
P: Què és el que no
t'agrada dels entrenadors?.
R: Moltes vegades
quan no compleixen
les seves paraules, a
principi de temporada

diuen una cosa i després en fan una altra.
Sempre diuen que
jugarà qui ve a entrenar, i després juga qui
ells creuen que són els
millors.
P: La frase que mai
t'oblidaràs que et va
dir un entrenador?
R: Fes-me d'aquesta
gent un equip.
P: Perquè creus que
de vegades els entrenadors confien tan
poc en els juvenils?
R: Perquè a 3a catalana has de tenir una
mica de maduresa,
encara que crec que
moltes vegades no
coneixen prou els
juvenils.
P: Millor jugador de
les Terres de l’Ebre
amb el que has jugat?
R: Sebastià Albacar
per la seva intensitat i
la forma de transmetre-la.
P:
Un
company
curiós?
R: Uns quants, però el
número 1 és Pier, una
figura dins i fora del
camp, sempre tenia
alguna cosa que dirte. Ens matàvem i
després érem íntims
amics.
P: El més divertit?.
R: Jefrey Callau i
Matheiu Kulacs sense
cap dubte, un cop van
imprimir fotos d'un
company i les van
penjar per tot el vestidor, allò era una festa
contínua però sempre
guanyàvem.
P: Si un nen se t’acosta i et demana un
consell, què li diries?.
R: Que sigui molt
humil, respectant a la
gent gran, que aprengui dels entrenadors i
que gaudeixi al camp.
P: Si haguessis de
definir què és futbol,

XX
By: Joaquin Celma
By: Joaquin Celma

què diries?.
R: És la meva estona
de desconnexió, la
meva manera de desfogar-me de les tensions, el futbol m'ha
donat molt i també
m'ha tret molt.
P: A quin jugador t’hi
assembles?
R: jejeje...crec que
m'assemblo a Javier
Macherano, els dos
som petits i jo m'estic
començant a fer
calv...
P: Per què el futbol a
l’Ebre el vivim amb
tanta intensitat?.
R: Perquè som el cul
món
i
de
del
Catalunya i ens sometem a molta tensió
per ser els millors dins
d'aquesta
mini
Comunitat Autònoma.
P: El jugador és egoista, tu ho ets? .
R: Cada vegada
menys, encara que
hauria de ser al contrari, mira si no ho sóc
que deixo treure moltes faltes als meus
companys...
P: Ritual abans d’un
partit?
R: Menjar pasta i fer
un tallat.
P: Una anècdota als
descansos?
R: L'entrenador enfadar-se amb nosaltres,
anar-se'n del vestidor
i després sortir al
camp i guanyar el
partit.
P: Quan perds 2-0,
jugues millor?
R: Poden passar 2
coses, o que remuntis
o que te’n facin 5.
P: Quan les pulsacions van a mil?
R: Passen coses que
no poden passar, no
sóc jo i dic coses que,
en segons quins
moments, em puc
penedir.

P: Si us insulten?
R: M'encanta que
m’insultin, em motiva
més, en alguns camps
que a ningú li agrada
jugar, a mi m'encanta.
P: Com passa el teu
estat d’ànim quan
perds?
R: Els diumenges a la
nit no dormo bé per
la tensió; una vegada
no podia obrir la boca
pels nervis. Últimament no em passa
tant, com diria el meu
amic Geira (és només
futbol).
P: Temporada complidel
Santa
cada
enguany?
R: Crec que mereixem estar més amunt
i penso que ho aconseguirem.
P: Nova energia amb
nova junta i il.lusions
renovades, però l’ambient de futbol en un
poble de molta tradició, s’ha gelat una
mica els darrers anys,
no?
R: Sí, com ha pogut
passar
en
altres
poblacions. Fins que
no surti una fornada
de jugadors locals
que puguin nodrir el
primer equip serà
complicat que l’afició
es reenganxi amb el
futbol. Però jo crec
que es treballa i hi ha
il.lusió perquè això
passi en el futur.

PROPER:

SAM

DIVENDRES 24
DE FEBRER
DE 2017

www.mesebre.cat

gastronomia

diarimés
ebre
21

MÉS EBRE RECOMANA

Creps

INGREDIENTS:
• 1/2 l de llet
• 250 g de farina
• 3 ous
• 50 g de mantega
• 1 polsim de sal (encara que fem crepes dolces a la massa sempre s'hi posa un pèl de sal)
• 100 g aproximadament de mantega per posar a la paella i fer
els crepes.

Deixem el pot a la nevera durant vint a trenta minuts. Això és
perquè la mantega dins la massa torni a agafar consistència.
Mentre podeu anar pensant amb el farcit que hi voleu posar i
preparar-ho (melmelada, fruites, sucre, licor, ratlladures de cítrics,
fruits secs... si són creps dolces i embotits, formatges, verdures,
salmó, tonyina... si són salades.

PREPARACIÓ:
Agafem la mantega i la posem en un pot a foc suau perquè es
desfaci, si teniu microones, ho podeu posar a poca potència i poc
temps. La mantega s'ha de desfer, però no bullir. En un pot de
turmix hi afegim els ous, la farina, la llet, la mantega ja desfeta i
la sal. Ho batem tot bé.

El més complicat de les creps és donar-los la volta. Però amb una
mica de pràctica us sortiran bé.
Comencem! Agafem una paella de mida mitjana, la posem al foc
i deixem que s'escalfi bé. Hi posem un tros de mantega i veurem
que es desfà. Agafem un cullerot dels de sopa i tirem la pasta de
la crep a la paella just fins que cobreixi el fons, si en poseu massa, li costarà de coure. Distribuïm bé la pasta per tot arreu fent girar la paella perquè s'escampi. Quan veiem que la crep s'infla per
trossos, vol dir que ja està cuita d'aquell costat i es pot tombar.
Com tombar-la? Aquí ve la part delicada. Agafeu una espumadora plana, de les d'escudellar verdura o treure els ous ferrats de
la paella i passeu-la suaument per sota de la crep i amb un gest
ràpid l'aixequeu i la tombeu de l'altre costat. Un cop ja estigui cuita la traiem deixant-la relliscar de la paella al plat. Torneu a posar
mantega a la paella i torneu a fer la mateixa operació per fer una
altra crep. Mentre teniu una crep al foc en podeu farcir la que ja
heu tret. Sol ser normal que la primera crep no surti bé podria ser
perquè la paella està poc calenta, la segona sortirà genial! Un cop
tenim la crep es farceix del que vulgueu. Penseu a tenir-ho preparat tot abans de posar-se a fer les creps, així les podreu servir a
mesura que les aneu fent. Les creps ho admeten tot, és com un
embolcall i el farcit pot ser del que sigui.
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

L’horòscop
Àries

20/3 al 19/4
Vius un període molt estimulant per desplegar tota la teva creativitat sentimental.
Respecte a la teva salut, tracta d’evitar dormir-te massa tard i tot anirà millor.

DIVENDRES 24 DE FEBRER DE 2017
SECCIÓ PATROCINADA PER:

Balança
22/9 al 22/10
Tindràs en el teu costat la persona que pot
facilitar·te les coses per resoldre els teus problemes sentimentals. Per no emportar-te sorpreses, fes-te una revisió.

Taure

Escorpí

20/4 al 19/5

22/10 al 21/11

Has de reflexionar davant de certs problemes
amb la teva parella i pensar si estàs actuant
segons els teus interessos. Controla més les
teves emocions.

En assumptes d’amor és possible que avui et
deixis arrossegar per emocions intenses.
Respecte a la teva salut, pensa que una bona
forma física et facilita un bon estat mental.

Bessons

Sagitari

20/5 al 21/6

21/11 al 21/12

Adapta’t a les circumstàncies de la teva vida sentimental i busca la bona harmonia. Avui és millor que
evitis en la mesura possible tot tipus de discussions.

Temps molt emprenedor i atrafegat al teu món
personal i en les teves relacions socials. T’has
d’apartar de qualsevol situació que et porti a
viure tensions.

Cranc

Capricorn

22/6 al 21/7

21/12 al 19/01

En l’amor el tens tot al teu favor. T’has d’apropar
a la persona que desitges amb més confiança.
Actualment, l’ansietat és la teva pitjor companya
de viatge.

www.mesebre.cat
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El teu entusiasme sentimental ha d’estar precedit de la lògica. Respecte a la teva salut,
el teu cansament prové de la teva indolència
i de la teva falta d’exercici.

Lleó

Aquari

22/7 al 22/8

20/1 al 18/2

Tinguis o no parella és probable que trobis
algú que et resulti molt atractiu. Respecte a la
teva salut, en com funciona la teva ment està
la solució. No canviïs tant d’idees.

En assumptes d’amor no t’exigeixis massa i tot
t’anirà millor. Has de vigilar els menjars fora de
casa i evitar el consum exagerat de begudes
alcohòliques.

Verge

Peixos

23/8 al 21/9

19/2 al 20/3

La teva imatge de cara als altres canvia. Els canvis seran positius. Deixar enrere tot allò que et
provoqui inquietud, que t’aclapari i que sol produeixi malestar en la teva vida.

En assumptes d’amor, avui el teu cor té una especial sensibilitat i estarà mes receptiu. Respecte a
la teva salut has d’evitar consumir al menjar un
excés de greix.

T E LÈ F O N S D’IN T E RÈ S : E mer gè nci es · M o s s os d’ E s quadr a · Bomber s · U r gènci es (Ambul ànc i es )
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IMMOBILIARIAÑ

COMPRO
PÀRQUING
“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527
LLOGUER LA SÉNIA: possibilitat de compra, LOCAL
COMERCIAL
totalment
equipat de 183m3. a. condicionat, parquet i bany. C/
General
Prim
Tel.
977576137
PARTICULAR ALQUILA
LOCAL CÉNTRICO EN
AMPOSTA.
13,75 m2, apto para joyería/peluquería, etc...
Aire acondicionado y muebles (económico)
973266178 - 680341620
L'Ampolla.
LLoguer.
Local comercial 55m2,
molt bé situat enfront del
club naútic. Ampli aparador,
sòl de parquet. Sala gran i
despatx
bany.
Tel:
670516520

OPORTUNITAT
A TORTOSA!!
Es ven local de
120m2, céntric, equipat per a bar-restaurant, Possibilitat de
lloguer o traspàs

TEL. 607.20.80.20
fgh@latecla.net
SERVEISÑ
TÈCNICS TITULATS EN
JARDINERIA
- Podes, gespa, escarificacions, control de plagues (palmeres i altres),
optimització del reg, rocalles, etc...

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

OCUPACIÓ Ñ

Tens oblidada alguna
cosa d´Escalextric?

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

PUBLICITAT
877 180 170
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

SE PRECISA PELUQUERA con experiencia 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 Scalextric, No
importa estat ni antiguitat.
Cotxes, recanvis, pistes circuits sencers. Passo a recollir. Pago en efectiu.
Contesto whattsapp i Email.
Mario. tlf: 699640547
mariojaimerivas@gmail.com

HABITACIÓN
POR HORAS
Tlf. 609 76 12 06

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

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

FERTILITZANTS GOMBAU S.L.

PUBLICITAT

Vols
anunciar-te?

877 180 170
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Aquest és el teu
espai privilegiat de

La Plaça de
Lligallo del Gànguil

Se vende piso en
Amposta
2 habitaciones, cuarto
baño, cocina comedor
y trastero.Totalmente
reformado.
Detrás
estación autobuses.
645 888 266
Busco casa tranquila
para 2 personas con
discapacidad (una en
silla de ruedas). Alquiler
asequible.
Zona:
Montsià, Baix Ebre. Tel.
695382531
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C/ ST. MADRONA , 7
PARA CONSTRUIR 7
VIVIENDAS
10 PARKINGS
1 LOCAL COMERCIAL
DE 123 m2
P.V. : 65.000 €con
posibilidad de permuta

ES TRASPASSA
BAR
RESTAURANT

608 259 453

diarimés
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RELAXÑ

SOLAR EN VENTA
CON PROYECTO

659 728 249
LLOGUER
PÀRQUING
PLAÇA ESTADI
(FERRERIESTORTOSA)
639594527

classificats

www.mesebre.cat

PUBLICITAT
precisa d’un tècnic especialista
agrícola amb experiència en
assessorament i comercialització
de fertilitzants i fitosanitaris.
Persona dinàmica i perfil comercial.
Imprescindible carnet qualificat de
manipulador/aplicador de productes fitosanitaris.

877 180 170
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis
més!

Jornada completa. Zona Montsià.
Interessats enviar currículum a

OFERTA
CATALANA
PLANTA DE LUJO
MASAJES
RELAJANTES
COMPLETO 20€
DISCRETO
INDEPENDIENTE

Tlf. 664 149 258

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

PUBLICITAT

gombau@fertigombau.com
877 180 170
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Dra. Patricia Cruz Santeliz
MÉDICO PSICOTERAPEUTA
SALUD MENTAL
SINCRONIZACIÓN DE HEMISFERIOS CEREBRALES (SHEC)
BIOREPROGRAMACIÓN
TEL. 617 385 196
TORTOSA
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