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Tortosa. L’Ajuntament reduirà el pagament
d’interessos bancaris i augmentarà la
inversió amb recursos propis en el
pressupost general de 2018. P4

Esports. El CD Tortosa fitxa 5 jugadors i
n’espera un sisè. També ha donat dos baixes.
Les incorporacions ja podran debutar
diumenge contra el Borges. P12

Amposta. La retirada d’una maqueta
d’una manifestació contra els presos
polítics a Expoclick crea polèmica i també
cert enrenou. P5Av
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Després d’anys tancada, per falta d'assignació de places públiques

El centre oferirà un total de 64 places públiques: 40 de residència assistida, 14 per a persones amb discapacitats i 10 per a persones usuàries
del servei de centre de dia. L'equipament residencial, de nova infraestructura, compta amb més de 3.800 metres quadrats. D’altra banda
la posada en marxa del centre donarà lloc de feina a més de 30 treballadors. Després de les gestions de l’equip de govern de l’Ametlla de
Mar, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat va anunciar, de la mà del secretari d'Afers Socials i Famílies, Francesc
Iglesies, que aquesta residència era una de les prioritàries per concertar places. I així ha estat. Ja s’ha posat en marxa. P5

La Residència de l’Ametlla de Mar
obre les seves portes

La Residència de l’Ametlla de Mar
obre les seves portes
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El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Enric Roig, va instar a
conservar i protegir el patrimoni natural de les Terres de l’Ebre sense
renunciar al desenvolupament, en l’acte inaugural el II Fòrum interna-
cional Desenvolupament Sostenible i Saludable a EbreTerra, a
Deltebre.
En aquest II Fòrum internacional, que va tenir lloc divendres i dissabte
a Deltebre i Sant Jaume d’Enveja, els participants fixaran els objectius
de desenvolupament sostenible de cara als propers anys, debatran
sobre els reptes a curt termini dels parcs naturals del Delta de l’Ebre i
els Ports, l’aprofitament de les noves fonts energètiques a l’Ebre, la
protecció del riu Ebre i el seu delta en el marc de la Nova Cultura de
l’Aigua o la implicació de les empreses ebrenques en el valor de marca
del territori i el desenvolupament sostenible.

II Fòrum internacional sobre
Desenvolupament Sostenible

EL CAP DE SETMANA PASSAT

Editorial
Elegim o reelegim?

Durant molt de temps no vam tenir massa cura amb l'honestedat dels nostres funcionaris electes. És un passat que toca al nostre present però que no té futur,
fins i tot quan els escàndols esquitxen la part superior d'un l'Estat que s'ha elegit i reelegit tot i les investigacions judicials en curs. Llavors la pregunta és: dema-
nem als nostres representants que siguen més eficaços abans de ser honestos? Ara la permissivitat ja no val. Els "líders"hauran d'estar compromesos amb un
contracte no solament moral de transparència i probitat. S'han d'acabar les condicions d'anonimat d'un membre elegit que representa el seu país i que driblar
amb les temptacions de reservar bitllets d'avió, informes de despeses, restaurants gurmets, taxis i moltes altres despeses, més o menys controlades. I, a més, i
el que és més important, els sobres que cada any es posaven a la seua disposició per utilitzar a la seua discreció. Diversos milions d'euros que es van distribuir
gairebé sense control, i parlem de diners públics. D'aquí a poques setmanes, concretament lo 21 de desembre, ens toca decidir. Elegim o reelegim?

La cinquena Setmana
del Comerç de
l’Ampolla va servir
dimecres a la nit per
reconèixer a tres
comerços locals que
destaquen per la seva
llarga trajectòria. Dos
foren per a establi-
ments que enguany
compleixen 50 anys
de la seva obertura i
un altre a una pro-
pietària jubilada que
havia tingut la seva botiga a dos municipis del Baix Ebre. D’altra
banda, l’Ajuntament de l'Ampolla ha organitzat un sopar popular per
demà dissabte, 18 de novembre, per celebrar la Festa de la Segregació.
Tots els diners que es recaptaran de la venda dels tiquets del sopar
(valen 1 euro) aniran destinats a la Marató de TV3. Durant el sopar, i
sent un dels darrers actes de la V Setmana del Comerç, es farà el sor-
teig dels xecs clients dels establiments que han participat. 

Tres establiments reben un reconeixement
pel seu 50é aniversari

A L’AMPOLLA

Ports de la Generalitat i la Fundació Proactiva Open Arms han signat
un conveni de col·laboració, després de diverses trobades abans de
l’estiu, a través del qual l’ONG desenvolupa una campanya de sen-
sibilització amb el vaixell Astral, destinada essencialment a sensibilit-
zar als escolars de primària i secundària sobre la crisi humanitària que
es viu al Mediterrani.  Per la seva banda, l’Administració portuària
posa a disposició del vaixell Astral vuit instal·lacions portuàries, els
serveis perquè atraqui el vaixell i espais dins la zona portuària per fer
activitats amb els alumnes durant un mes i mig. L’acció de Proactiva
Open Arms té per objectiu promoure la participació ciutadana i
fomentar una educació basada en el diàleg, la convivència i la justí-
cia, per tal de contribuir a formar una comunitat més cívica i tolerant
a través de l’educació en valors com la integració, la solidaritat i l’es-
portivitat, entre altres. El gerent de Ports de la Generalitat, Joan Pere
Gómez Comes, valora la participació en la campanya: “Col·laborar
amb les nostres instal·lacions portuàries amb un vaixell destinat a l’a-
jut humanitari està sent una experiència molt positiva”. 
Gómez Comes explica la ruta portuària de la campanya que: “es va
iniciar l’1 de novembre al port de l’Ametlla de Mar, va continuar cap
al port de Sant Carles de la Ràpita. Després continuarà el seu itinerari
cap als ports de Cambrils, Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar,
Blanes, Palamós i finalitza la ruta al port de Roses”.

Ports col·labora amb Proactiva Open Arms en
una campanya de sensibilització

ES FA A VUIT PORTS DE LA COSTA CATALANA



DIVENDRES 17
DE NOVEMBRE
DE 2017

diarimés
ebreTERRES DE L’EBRE

3www.mesebre.cat

  

L'ocupació creix un 6% a les Terres de l'Ebre
en el tercer trimestre de l'any

A la Sénia, presentació del Butlletí Econòmic: “totes les bases productives del territori creixen”

El nombre d'afiliats a la
Seguretat Social ha cres-
cut un 6,1% a les Terres
de l'Ebre en el tercer tri-
mestre de 2017, tres
punts més que en el tri-
mestre anterior.
L'ocupació augmenta al
territori ebrenc per tretzè
trimestre consecutiu i des-
taca la recuperació global
que s'ha registrat a tots
els sectors productius de
base. Mentre que en els
darrers trimestres l'aug-
ment es fonamentava en
la construcció i els serveis,
sobretot el turisme,
aquest darrer període
també la indústria i la
contractació pública han
accelerat el seu creixe-
ment. L'atur se situa en el
13% amb importants dis-
minucions al Montsià i el
Baix Ebre. Les previsions
per aquest darrer trimes-

tre són "incertes", com
en la resta del país i dona-
da la situació política. Des
de la Càtedra d'Economia
Local i Regional de la
URV auguren una petita
desacceleració per la con-
tenció del consum però
en cap cas xifres negati-
ves. Segons l’ACN, és la
primera vegada en set tri-
mestres que el creixement
de l'ocupació a les Terres
de l'Ebre supera la mitja-
na de Catalunya. En con-
cret, l'afiliació a la
Seguretat Social a ha
estat de 51.214, 2.967
afiliats més que el tercer
trimestre de l'any 2016.
"És una bona evolució
que feia trimestres que no
es donava", ha destacat
el director de la Càtedra
d'Economia Local i
Regional (CELiR) de la
URV, Juan Antonio Duro.

De fet, segons les dades
del Departament
d'Empresa i Ocupació l'a-
tur ha caigut amb força
durant el tercer trimestre

i registra, de mitjana
mensual trimestral,
10.063 aturats, 1.503
menys que en el tercer tri-
mestre del 2016. La cai-

guda és del 13% intera-
nual i 2,8 punts menys
que el trimestre anterior.
És el setzè trimestre amb
tendència descendent. 

La Sénia segueix
encapçalant el ràn-
quing de les xifres més
altes d'atur, amb un
13,2% però lluny de
taxes superiors al 20%
a les quals es va arribar
al principi de la crisi.
Després de la Sénia hi
ha Santa Bàrbara
(10,7%), Tortosa
(10,1%) o Móra la
Nova (10,0%). Per
contra el municipi amb
menys atur és Batea,
amb una taxa del
3,7%. Justament la
presentació, aquest
dijous, del darrer
Butlletí d'Anàlisi de la
Conjuntura Local de
les Terres de l'Ebre,
s'ha fet al Centre de
Negocis del Moble de
la Sénia. "El municipi
va patir un daltabaix
enorme però s’està
recuperant", ha
defensat Duro.
L'alcalde del municipi,
Joan Moisés Reverté,
ha destacat l'esforç de
diversificació que han
fet les indústries del
moble i altres indús-
tries que segueixen
sent referents en el
sector de l'embalatge
o de fabricació de pin-
zells, entre altres. El
consistori segueix
potenciant el turisme,
amb la creació d'un
nou alberg de Molí de
la Vella i es treballa per
reactivar un hotel al
municipi. "La inventi-
va de l'ADN senienc
ens ha fet tirar enda-
vant. Esperem tornar
als nivells normals de
creació d’ocupació".

HO DIU L’ALCALDE

La Sénia es
recupera

La justícia belga, que va
citar avui divendres
Puigdemont i la resta de
consellers que són a
Brussel·les, va demanar
informació penitenciària
i judicial a l'Audiència
Nacional, segons han
confirmat a l'ACN fonts
oficials de l'òrgan juris-
diccional. La informació,

sol·licitada de cara a la
vista judicial d’avui
davant la Cambra del
Consell, havia de ser
contestada ahir. 

Jordi Sànchez

El president de l'ANC,
Jordi Sànchez, serà el
número 2 de la llista per

Barcelona de la candida-
tura de Junts per
Catalunya (JxCat) a les
eleccions al 21-D,
segons ha pogut confir-
mar l'ACN. El dirigent
independentista, empre-
sonat a Madrid des de fa
just un mes, té previst
anunciar-ho en les pro-
peres hores amb una

carta dirigida a la
militància de l'entitat. La
llista, on s'hi integrarà el
PDeCAT, l'encapçalarà
el president destituït,
Carles Puigdemont.
Aquest dimecres el
Consell Nacional de la
formació va avalar que
Puigdemont tingués
plens poders per ultimar

la candidatura de JxCAT
per als comicis del 21-D.
El president del PDeCAT,
Artur Mas; la coordina-
dora general, Marta
Pascal; i el coordinador
d'Organització, David
Bonvehí, negocien direc-
tament amb el president
destituït sobre la candi-
datura.

La justícia belga demana a Espanya més informació sobre les 
presons i el procés independentista

Puigdemont i la resta de consellers que són a Brusel.les, citats avui divendres

El director de CELiR de la URV, Juan Antonio Duro, i l'alcalde de la Sénia, Joan Moisés Reverté,
en la presentació del Butlletí Econòmic del 3r trimestre a l'Ebre, ahir dijous.

ACN
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EN UN MINUT

*EL GRUP BALFEGÓ DE
L’AMETLLA DE MAR
reclama que el 2018
s’incremente fins a
32.000 tones la quota
de tonyina roja a
l’Atlàntic oriental i a la
Mediterrània, mentre
que els anys 2019 i 2020
proposen increments
més moderats, fins a
arribar a les 36.000
tones. Així ho exposa el
grup tonyinaire davant
la reunió de l’organisme
internacional que regula
la pesca de túnids
(Iccat), que ha començat
aquesta setmana a
Marràqueix i que s’allar-
garà fins al 22 de
novembre.

*EL CONSELL COMAR-
CAL DEL MONTSIÀ ha
aprovat en Junta de
Govern la signatura del
conveni de col·laboració
amb l’Administració de
la Generalitat de
Catalunya, mitjançant
el Departament
d’Ensenyament, per
desenvolupar, en règim
d’alternança i amb for-
mació dual, el cicle for-
matiu de grau superior
de Guia, Informació i
Assistència Turístiques,
de l’Institut Montsià
d’Amposta.

*LA PRIMERA ÒPERA
electroacústica del com-
positor de Flix Joan
Bagés es va estrenar a
Tortosa, dissabte. La
creació audiovisual parla
de la mort i la vida a tra-
vés de textos d'Andreu
Carranza i Roman
Aixendri i amb l'aigua de
l'Ebre com a metàfora.

*EL MÓN DE L'EDUCA-
CIÓ i la cultura van
ajuntar-se a les Jornades
Apropa't a Amposta, Al
Museu de les Terres de
l’Ebre.

Més notícies

L'Ajuntament de
Roquetes va aprovar en el
darrer ple del mes d'octu-
bre, les ordenances fiscals
i preus públics per al
2018. Per cinquè any
consecutiu es congelen
les ordenances, inclòs
l'impost de béns immo-
bles, impost que aquests
darrers anys s'ha anat

augmentant a causa de la
revisió cadastral que ha
vingut fent el Govern de
l'Estat. Actualment
Cadastre està duent a
terme, un procediment
de regularització cadas-
tral, l'objectiu del qual, és
aflorar tots aquells immo-
bles que no tributaven.
Per aquest motiu, la regi-

dora de l'àrea d'Hisenda,
Tere Moreso, ha anunciat
que un cop es disposin de
totes les dades respecte a
l'impacte econòmic que
hagin suposat tots
aquests increments,
l'Ajuntament estudiarà
aplicar algun tipus de
rebaixa en el rebut de
l'IBI. Les ordenances del

2018 tenen com a nove-
tat destacada la bonifica-
ció del 50% en la taxa de
llicència d'obertura de
negocis i l'exempció del
pagament de l'IBI els
béns immobles sanitaris
de titularitat pública.
A més de la congelació de
les ordenances, es mante-
nen totes les bonifica-

cions impulsades els
darrers anys per a les
famílies nombroses així
com els incentius fiscals
per a la generació d'acti-
vitat econòmica. També
continuen les bonifica-
cions de l'IAE a les
empreses que inicien la
seva activitat al municipi
en funció dels seus treba-

lladors. Tant l'impost com
la taxa de llicència urba-
nística continuen tenint
bonificació, que va del 15
al 75% en funció dels
llocs de treball generats.  i
Els contribuents poden
unificar tots els tributs i
pagar en 9 terminis, de
febrer a octubre, sense
cap despesa afegida.

Roquetes congela les ordenances del 2018 per 5è any consecutiu 

L'Ajuntament de Tortosa
aprovarà el proper
dilluns, el pressupost
general de 2018. Amb
uns comptes de 69,9
milions d'euros, un
0,82% més que enguany,
l'alcalde Ferran Bel ha
destacat la reducció pre-
vista en pagaments d'in-
teressos i passius finan-
cers, de gairebé 2 milions
d'euros, que repercutirà
en l'augment de les inver-
sions, amb una partida
prevista de 4,5 milions
d'euros, dels quals, 1,6
milions de recursos propis
del consistori. "És un
rècord en aquest
Ajuntament", ha assenyalat Bel. També
es tornarà a reduir un 1% la taxa d'es-
combraries -que acumula una baixada
del 13% en 5 anys-, i es congelen altres
impostos. El consistori tortosí repetirà
amb els pressupostos participatius i aug-
menta fins als 200.000 euros la partida
destinada. L'alcalde ha qualificat els
pressupostos de 2018 "d'expansius" en

l'àmbit de les inversions, ja que tenen
una major distribució i previsiblement es
veuran incrementats amb noves modifi-
cacions pressupostàries durant l'any. Bel
també ha assenyalat que són uns pressu-
postos de consolidació. "Els pressupos-
tos es podran fer de forma assenyada,
sense pujar impostos i incrementant la
despesa corrent i la inversió".

El regidor de Turisme de l'Ajuntament de Tortosa,
Josep Monclús, acompanyat per un dels tècnics
municipals de Turisme, Juanjo Gómez, ha presentat
les noves rutes cicloturístiques que s'han dissenyat
des de Tortosa Turisme en un total de 18, que ofe-
reixen propostes per a tots els gustos, edats i prepa-
ració física. 
La informació sobre totes i cadascuna d'aquestes
rutes, que combinen l'esport amb el turisme, es pot
trobar de manera exhaustiva al web de Tortosa
Turisme (www.tortosaturisme.cat/es/tipos-rutas-
en-bici/). Aquestes rutes es divideixen en quatre
grans àmbits (rutes urbanes, rutes culturals, Via
Verda, i rutes naturals).

“I augmentarà la inversió amb recursos propis”

Noves rutes cicloturístiquesTortosa reduirà el 2018 
el pagament d'interessos bancaris Presentades per Tortosa Turisme

Atropellat mortalment un menor a Roquetes

Almenys dos detinguts, a Amposta

El conductor, en llibertat pendent de comparèixer davant del jutge 

Almenys dues persones, un home i una dona, foren
detingudes ahir dijous al matí per agents de la poli-
cia espanyola en el marc d'una nova operació con-
tra el tràfic de drogues en diversos habitatges
d'Amposta. La investigació, iniciada conjuntament
amb la policia local, que ahir dijous es va limitar a
ordenar el trànsit, va culminar amb l'escorcoll de
dos habitatges als carrers Cánovas i Terol de la
capital del Montsià. 
Segons l’ACN, els immobles eren utilitzats, suposa-
dament, per a la venda al detall diferents substàn-
cies per part d'un clan familiar. Tot i que, de
moment, no ha transcendit si s'han trobat drogues
o altres elements relacionats amb aquesta activitat,
fonts coneixedores del cas han confirmat que no és
el primer cop que les forces de seguretat actuen en
aquests habitatges pel mateix motiu. 

Els Mossos
d'Esquadra van dei-
xar en llibertat, pen-
dent de comparèixer
davant del jutge quan
se'l citi, el conductor
del camió que va
xocar i atropellar
mortalment un ciclis-
ta de 15 anys de la
Raval de Crist, a la
carretera entre
Roquetes i el Mas de
Barberans, dissabte. 
Segons l’ACN, l’home, 
de 50 anys i nacionalitat espanyola, va ser arrestat per un presumpte delicte
d'homicidi imprudent. Va donar positiu en el control de drogues i negatiu en
alcoholèmia. Els Mossos van informar que té domicili conegut i que no té ante-
cedents i que va ser deixat en llibertat dissabte a última hora de la nit, després
de prendre-li declaració a la comissaria de Tortosa. 

Nova operació policial contra la
venda de drogues al detall

Ferran Bel, l’alcalde, presentant els pressupostos.

Marca de frenada i marques policials al lloc de l'accident.

Presentació de les noves rutes.

acn
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Després d'anys tancada, per falta d'assignació de places públiques,
finalment ja s'ha anunciat la seva obertura. El fet culminant ha sigut
la signatura del decret de la consellera Dolors Bassa, el passat octu-
bre, el qual determinava l'assignació de les places. De manera que
s'ha pogut donar el tret de sortida final a la gran obertura del centre.

El centre oferirà un total de 64 places públiques: 40 de residència
assistida, 14 per a persones amb discapacitats i 10 per a persones
usuàries del servei de centre de dia. L'equipament residencial és de
nova infraestructura i compta amb més de 3.800 metres quadrats. A
més, la posada en marxa de la residència suposa la creació de lloc de
feina per a més de 30 treballadors.

Després de les gestions de l'equip de govern de l'Ametlla de Mar, el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat va
anunciar, de la mà del secretari d'Afers Socials i Famílies Francesc
Iglesies, que aquesta residència era una de les prioritàries per concer-
tar places.

D'altra banda, s'ha organitzat una jornada de portes obertes a la
mateixa residència, el divendres 24 de novembre a les 11.00 hores.
A les jornades hi assistirà l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gaseni,
la directora general de L'Onada Serveis, Cinta Pascual, i tot l'equip
humà del centre. Tothom està convidat per poder gaudir de les
modernes instal·lacions i els àmplis espais amb els quals compta, com les unitats de convivència i el jardí terapèutic. A més, es presentaràn les grans novetats i el fet
de ser pioners a la demarcació de Tarragona en l'assistència de les persones amb dependència.

La Residència de L'Onada l’Ametlla de Mar 
es posa en funcionament

El divendres, 24 de novembre, a les 11.00 hores, hi haurà una jornada de portes obertes a l'equipament.

EN UN MINUT

*DIMECRES, Amposta
va viure una nova edició
de la Marató de Donants
de Sang. La Lira Ampos-
tina (C/Mestre Casano-
vas, 44) fou l’escenari
d’aquesta activitat espe-
cial, que es va celebrar
de 9 a 21 hores. La Ma-
rató va assolir l’objectiu
de donants durant tota
la jornada.

*AMPOSTA: la Junta
de Govern va aprovar
atorgar ajuts de fins a
16.000 euros a diferents
centres educatius de la
ciutat que desenvolupen
programes de socialitza-
ció de llibres. En concret,
van presentar els seus
projectes les quatre esco-
les públiques de la ciutat,
la del Poble Nou i els ins-
tituts Ramon Berenguer
IV i Montsià. La partida
prevista per a aquests
ajuts era de 20.000 eu-
ros. Els projectes presen-
tats pels centres només
ascendeixen a 16.000.

Més notícies

Expoclick Amposta
va retirar una maque-
ta que representava
una manifestació con-
tra els empresona-
ments dels consellers i
dels líders de l’ANC i
Òmnium. La decisió
va prendre-la Somos-
clicks, organitzadors
de l’esdeveniment,
després que el diora-
ma va generar polè-
mica a les xarxes so-
cials i alguns mitjans
digitals se’n van fer
ressò i van veure
‘adoctrinament’ en la
composició. Segons
l’alcalde, Adam
Tomàs, als organitza-
dors ‘els va fer temor’
i, després de reunir-se també amb ex-
positors i venedors de fora de Catalun-
ya, van acabar retirant la maqueta dis-
sabte a la nit. Això, tot i que, segons
Tomàs, no incompleix cap normativa
de Playmobil i el consistori els va donar
suport perquè la mantinguessin, si així

ho volien. Tomàs ha explicat a l’ACN
que el consistori planteja querellar-se
contra dos dels mitjans per unes notí-
cies publicades sobre l’assumpte que
considera ‘tergiversades i surrealistes’.
Els diaris són El Español i Libertad Digi-
tal.

Un any més, el Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de
Catalunya, amb la col·laboració de l'IRTA i
l'Ajuntament d'Alcanar, organitza aquestes troba-
des tècniques, un referent en el món de la citricul-
tura, que arriben a la vint-i-quatrena edició. Les
Jornades se celebraran a l'edifici dels Serveis Agraris
d'Alcanar entre el 20 i el 24 de novembre.
L'objectiu de les XXIV Jornades Citrícoles d'Alcanar
és potenciar la transferència de coneixements i
fomentar el debat dins del sector. Jordi Monfort,
regidor d’Agricultura, explica que “per a aconse-
guir-ho, s'abordaran temes d'interès amb un clar
vessant pràctic, com les amenaces que comporten
les plagues, els factors que contribueixen a garantir
la viabilitat del sector i els reptes que afronta la
citricultura en un context globalitzat i altament
competitiu”.

Retiren una maqueta d’una
manifestació contra els presos polítics

XXIV Jornades Citrícoles
d’Alcanar

A Expoclick, a Amposta Del 20 al 24 de novembre

La maqueta que fou retirada. 
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*LA RÀPITA: nova distri-
bució de les regidories a
l'Ajuntament després del
trencament amb el PSC.
La regidoria de Comerç
que fins ara encapçalava
Rosa Anglés, passa a mans
de Conxi Vizcarro.

*LA RÀPITA: recollida viva
una tortuga babaua de
gairebé 40 quilos a la
Ràpita. Va ser capturada
per una barca de pesca
d'arrossegament.

*URV:  el campus extens a
Tortosa col·labora amb el
festival de cinema i turis-
me sostenible terres
Catalunya. Fruit d’aquesta
col·laboració, ahir dijous
va tenir lloc al campus la
presentació del festival de
cinema i turisme terres
Catalunya INTERNATIO-
NAL ECO & TOURISM
FILM FESTIVAL, a càrrec
del seu director, Santi
Valldeperéz. I també del
congrés sobre paisatge,
turisme i cinema terres
LAB.

*DELTEBRE: amb la finali-
tat de posar en valor el
territori i impulsar i reafir-
mar la cultura del munici-
pi, l’Ajuntament ha con-
vocat la XXIII edició dels
Premis Literaris Terra de
Fang de prosa, poesia i
recerca. Els premis tenen
una dotació de 1.000 €
per a cadascuna de les
modalitats de prosa, poe-
sia i recerca, 500 € en la
categoria d’adult premi
local i de 200 € euros en la
categoria juvenil premi
local. Tots els treballs que
es presentin al concurs
han de ser inèdits i escrits
en català. 
Així mateix, cal destacar
que també s’ha convocat
el concurs de Cartells per
tal d’anunciar els premis.
En aquest concurs, pre-
miat amb 200 €, hi poden
participar artistes majors
de 12 anys. 
Les bases del concurs es
poden recollir ja a l’EAC de
l’Ajuntament de Deltebre
en horari d’oficina de
8.00h a 14.30h o bé con-
sultar a la pàgina web
(www.deltebre.cat). El ter-
mini màxim d’entrega
finalitza el proper 28 de
desembre. Aquesta vega-
da, els premis es lliuraran
al mes de març de 2018.

Més notícies

El municipi de Deltebre viurà, demà dissabte i el diumenge i sota el
nom de Deltebre Motor, un cap de setmana dedicat al món del motor
amb diverses activitats per a tots els públics i exposicions de vehicles.
En aquest sentit, la plaça Vint de Maig serà la ubicació d’un espai
d’exposicions tant per als concessionaris de vehicles de primera i
segona mà, un total de 5, com també per a la demostració de vehicles
antics i tuning. En aquesta mateixa zona també s’instal·larà un karting
infantil i una simulador de videojocs de carreres.
Alhora, als terrenys ubicats davant de l’Escola Municipal de Música
“Espiga d’Or” es celebrarà una exhibició de MotoTerra, el dissabte a
les 10 hores, i una exhibició de 4x4, el diumenge també a les 10
hores.

L'incendi que va afectar dilluns a la matinada una part de les
instal·lacions de la Cooperativa Agrícola del Camp de Santa
Bàrbara va obligar l'entitat a paralitzar l'entrada d'olives
durant uns dies per efectuar les reparacions necessàries. 
El foc es va declarar en la zona on es dipositen les fulles que
es destrien de les olives i, ajudat pel fort vent a la zona, es
va estendre a la nau de 200 metres quadrats del costat, afec-
tant també les cintes transportadores, canonades i motors
així com restes de pinyolada. No es van haver de lamentar
ferits. El president de l'entitat, Jaume Roé, va apuntar a
l’ACN que, malgrat haver evitat que les flames arribessin a la
nau del molí i als dipòsits d'oli, la zona de recepció i neteja
d'olives va quedar força afectada. Els socis, fins que estiguin
les reparacions, han pogut aportar la seva collita, en un
moment àlgid de la campanya, a altres entitats de la zona.

L’Ajuntament presenta 
Deltebre Motor

Cap de setmana dedicat als apassionats de la benzina

Incendi a la Cooperativa 
de Santa Bàrbara

Va obligar a paralitzar durant uns dies l'entrada d'olives

Roda de premsa de presentació.

El conductor del camió cisterna que es va incendiar
dimarts migdia a l'AP-7, al seu pas per Freginals va patir
lesions de gravetat menor i fou traslladat al Centre
d'Atenció Primària (CAP) d'Amposta. L'incendi, segons
l’ACN, va obligar a tallar la via en sentit nord. El camió,
que transportava vi a granel, va bolcar i es va incendiar
totalment poc després de les dues del migdia a l'altura
del quilòmetre 332 de l'autopista, que va quedar tallada
en aquest punt des del voltant d'un quart de tres del
migdia. Fins al lloc del sinistre s'hi van desplaçar vuit
dotacions dels Bombers de la Generalitat, que van poder
controlar l'incendi del camió.

Coincidint amb la celebració a EbreTerra de l’última sessió de l’assistència tècnica
per consolidar com a destinació de cicloturisme la comarca del Baix Ebre, el presi-
dent del Consell Comarcal del Baix Ebre, Enric Roig, ha presentat el dossier profes-
sional, editat en català, espanyol, francès i anglès, que inclou els trenta productes
comercials elaborats per empresaris ebrencs per donar a conèixer les Terres de
l’Ebre amb bicicleta. Juntament amb el dossier s’ha publicat el primer ‘Mapa del
Cicloturisme de les Terres de l’Ebre’; on s’han marcat els itineraris cicloturístics més
destacats que presenten actualment les quatre comarques riberenques de l’Ebre.
Aquestes dues publicacions pretenen donar visibilitat en els mercats de proximitat
i internacionals a l’incipient oferta cicloturista ebrenca.

El sinistre va obligar a tallar l'AP-7 en sentit nord Inclou 30 propostes comercials i un mapa de recorreguts

Camió incendiat a Freginals, 
a l’autopista

El Consell Comarcal del Baix Ebre consolida
l’oferta cicloturista amb un dossier professional

Presentació del dossier professional.

Bombers



DIVENDRES 17 DE NOVEMBRE DE 2017 7PUBLICITAT diarimés
ebrewww.mesebre.cat



DIVENDRES 17
DE NOVEMBRE

DE 20178

diarimés
ebre TERRES DE L’EBRE

www.mesebre.cat

EN UN MINUT

*ASCÓ: sanció inèdita
d’1,1 milions per extra-
viar residus radioactius al
2011. La central nuclear
va actuar amb
“negligència” en la ges-
tió de fonts radioactives
en desús. Així ho ha
decidit l'Audiència
Nacional.

*ÚLTIM ROGER
AWARDS MULTISECTO-
RIAL, que realitzarà
Ribera Produccions. Tot i
que feia temps que ja
s’estava estudiant la
manera a través de la
qual reconvertir els pre-
mis de reconeixement
social a les Terres de
l’Ebre, no s’havia plante-
jat la liquidació total. “El
fet de donar reconeixe-
ment a diversos sectors
socials del territori és i
haurà estat un afegit. No
deixarem de fer el Roger
Awards, però si que el
reconvertirem en el
futur”.

Més notícies

La presidenta del Consell de la Ribera
d’Ebre, Gemma Carim, i el gerent,
Jordi Borràs, han rebut una delegació
de la Cambra de Comerç
de Casanare (Colòmbia) per donar-los
a conèixer la realitat “de la nostra
comarca, i més concretament el sector
de la fruita dolça”. La visita de la dele-
gació colombiana s’emmarca en un
viatge  per buscar nous models de
negoci, principalment per al seu sec-
tor de la pinya. És per això que han
mostrat interès en la Ribera d’Ebre.

Una delegació colombiana visita la Ribera d’Ebre 
per buscar noves vies de negoci

El termini d'admissió dels treballs
conclourà el 9 de gener de 2018. 
El Premi Literari consistirà en
3.600 euros i la publicació del lli-
bre per part de 9 Grup Editorial
(Cossetània Edicions/ Angle
Editorial). El Premi de poesia con-
sistirà en un objecte artístic creat
per l'artista Antoni Tàpies, més
una dotació de 2.400 euros i la
publicació en edició comercial
dins la col·lecció de poesia
Mitilene d'Editorial Meteora.

Convocats els Premis Literari i de Poesia
"Vila d'Ascó" 2018

El termini de presentació de treballs acaba el 9 de generL’objectiu és conèixer el model d’internacionalització de la fruita dolça

La Generalitat, a través
de la Direcció General
de Turisme, destina
560.931,83 euros a pro-
jectes de foment territo-
rial del turisme a les
Terres de l’Ebre.
Aquests diners —obtin-
guts de la recaptació de
l’impost sobre estades
en establiments turístics
(IEET)— serviran per
crear o rehabilitar infra-
estructures i espais
turístics, recuperar itine-
raris, millorar la senyalit-
zació o donar suport a
algunes iniciatives turís-
tiques, entre d’altres.
A les Terres de l’Ebre,
s’ha concedit una sub-
venció de 210.931,83
euros al consistori de Móra d’Ebre per
a les obres de millora de l’accessibili-
tat del Passeig de l’ Ebre i l’embarca-
dor del municipi, i un ajut  de

350.000 euros a l’ajuntament
d’Amposta per a l’impuls de diferents
actuacions de foment territorial del
turisme.

La Generalitat destina al territori més de
mig milió d'euros de l'impost turístic

A projectes de foment del turisme, de Móra d’Ebre i d’Amposta 

Aquest cap de setmana es realitza el "II Cap de
Setmana de l'esport a la Terra Alta". El primer acte
serà una conferència de Xesco Espar, reconegut
coach, exentrenador del FC Barcelona d'handbol.
La conferència tindrà lloc al Casal de Joventut de
Gandesa, avui divendres a les 19.30 h. El dissabte
i diumenge es realitzaran una sèrie d'esdeveni-
ments esportius com una cursa d'orientació a
Horta, un torneig de pàdel i una bicicletada per la
via verda. Totes les activitats són gratuïtes.

Cap de Setmana de 
l'esport a la Terra Alta

Segona edició, des d’avui i fins diumenge
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Móra d’Ebre rebrà una subvenció per a les millores del Passeig.

La reunió va tenir lloc al Consell Comarcal. 
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CONSELL COMARCAL DEL
BAIX EBRE

El president del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
el socialista Enric Roig,
ha demanat aquest
dimarts “fidelitat a
Esquerra Republicana”,
que ha trencat el pacte
al Consell Comarcal del
Baix Ebre. 
Segons ebredigital.cat,
la petició, de moment,
no s’ha materialitzat. A
l’espera de saber si els
republicans presenten
una moció de censura i
pacten amb el Pdecat,
Roig reclama al que ha
sigut fins ara soci de
govern que “es replan-
tegi el pacte iniciat fa
dos anys”. 
Recorda que “socialis-
tes i republicans tenen
més punts en comú
que la ‘dreta catala-
na’”.

Enric Roig
demana
'fidelitat' a

ERC
El passat divendres,

10 de novembre, Jo-
an Roig, regidor
d’ERC d’Alcanar, va
ser escollit candidat
per encapçalar la llista
electoral a les pròxi-
mes eleccions munici-
pals. En una assem-
blea on hi van
participar amics, sim-
patitzants i militants,
es va elegir per unani-
mitat la seua candida-
tura, que va ser la
única que es va presentar. Roig va agrair el suport de tots els com-
panys i companyes i va oferir “el seu compromís, esforç i treball per
seguir millorant Alcanar”. El nou candidat va centrar el seu discurs en
el reconeixement a Alfons Montserrat, cap de llista des de l’any 1999
i Alcalde d’Alcanar des del 2006: “ha exercit un lideratge exemplar,
basat en la meritocràcia, l’honestedat, l’ètica i els valors democràtics i
republicans, prioritzant sempre els interessos de tots els ciutadans”. Ai-
xí mateix, el també tinent d’alcalde, va fer referència al projecte que li-
derarà, al costat de l’equip de govern actual, per donar continuïtat al
programa d’ERC: “sóc totalment conscient del pes i la responsabilitat
que comporta ser candidat a encapçalar la llista electoral dels propers
comicis municipals, un repte importantíssim que assumeixo amb una
enorme il·lusió i amb la voluntat inequívoca de continuar mantenint la
confiança dels nostres veïns i veïnes”. Joan Roig, de 34 anys, és regi-
dor a l’Ajuntament d’Alcanar des de l’any 2011.

Alfons Montserrat,
president de la
Federació de l’Ebre
d’Esquerra, i Maria
Jesús Viña, presiden-
ta de la Secció Local
del partit a Tortosa,
han presentat
aquest matí Irene
com a candidata
independent de les
Terres de l’Ebre a les
llistes del Parlament
de Catalunya. Lluís
Salvadó, pel
Montsià, i Irene , pel
Baix Ebre, estaran
inclosos en els cinc
primers llocs de la
llista de la demarcació de Tarragona. Montserrat ha destacat que
‘Esquerra Republicana hem obert la llista a independents que no
són militants amb l’objectiu de sumar el màxim de gent, fet que
no és nou i que ja vam fer amb el senador Miquel Aubà’. A més,
ha destacat com a novetat que ‘aquesta serà una candidatura cre-
mallera, amb plena igualtat entre homes i dones’, que aniran en
ordre correlatiu home-dona-home-dona. 
El president republicà ha explicat que, després d’haver escollit la
setmana passada els candidats d’Esquerra Republicana, el partit va
oferir a Irene Fornós incorporar-se a la candidatura com a inde-
pendent des de la plataforma Catalunya Sí.

Joan Roig encapçalarà la llista d’ERC
d’Alcanar a les eleccions del 2019

Esquerra Republicana incorpora a la
independent Irene Fornós

Rellevarà a qui és l’alcalde des de 2006, Alfons Montserrat
A la llista del Parlament

Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i 
del Comerç de Santa bàrbara

El penúltim cap de setmana de novembre

La Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç de Santa
Bàrbara s’ha convertit en l’aparador principal de l’oli d’oli-
va del municipi. Una mostra anual dels millors olis amb
degustació de les millors varietats i on es recupera l’essèn-
cia més viva de la tradició planera. L’entrada és gratuïta a
un certamen amb més de seixanta expositors i altres acti-
vitats com concursos d’all-i-oli, de suc de mandarina, de
pelar patates, llançament d’aixada…demostracions de
preparació de terreny i plega d’olives; passejades amb carros i rutes etnogràfiques; tallers, xerra-
des, conferències…Esmorzars, mostres gastronòmiques… tot aquest cap de setmana.

Ulldecona viurà una nova edició
de la Festa Olea Europaea

El dia 2 de desembre

El dissabte 2 de desembre Ulldecona viurà una nova edició de la Festa
Olea Europaea, al Museu Natural de les Oliveres Mil.lenàries de l’Arion.
L’esdeveniment va ser presentat per l’alcaldessa del municipi, Núria
Ventura, la regidora de Turisme i Patrimoni, Cati Brusca, i el tècnic de l’à-
rea, Agustí Vericat. 
Segons va explicar l’alcaldessa d’Ulldecona, Núria Ventura “la Festa Olea
és, evidentment, una manera de promocionar els nostres actius de patri-
moni natural, el nostre paisatge, però no la única, ja que, al llarg de l’any,
al voltant de les oliveres mil.lenàries organitzem actes i jornades diverses,
siguin de  caire lúdic i cultural o de caire científic”. 

Joan Roig i Alfons Montserrat.

Irene Fornós. 
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*DELTEBRE: gairebé
600 persones han votat
en la campanya de par-
ticipació ciutadania que
ha obert l’Ajuntament
per a escollir el projecte
d’adequació de l’entra-
da del municipi per l’a-
vinguda Goles de
l’Ebre. La proposta
seleccionada, en un
93% dels vots, ha estat
la de Colors del Delta.

*EL COL·LEGI D’AD-
VOCATS I ADVOCA-
DES de Tortosa, ha
acordat la creació d’una
Comissió per a la
Protecció dels Drets
dels Animals (CPDA), a
iniciativa de la Junta de
Govern, que estarà pre-
sidida pel Diputat pri-
mer, Vicent Sagrera. 

*CONDEMNAT un
arquitecte per fer-se
una casa il·legal a
Alcanar. Tant ell com la
seva dona –també pro-
cessada– van promoure
una construcció sense
llicència i en sòl qualifi-
cat com a agrícola.

Més notícies

El Servei d’O-
cupació de Cata-
lunya ha atorgat
al Consell Co-
marcal del Mont-
sià una subven-
ció de 44.000€
per tal de con-
tractar quatre
persones joves
beneficiàries de
la Garantia Juve-
nil amb un con-
tracte de treball
en pràctiques per
un període de sis
mesos a jornada
completa.

En concret, les places a ocupar són la d’un tècnic/a de turisme i tres
administratius. Els aspirants han de tindre entre 16 i 29 anys, han
d’estar inscrits al SOC com a demandants d’ocupació, han d’estar de-
socupats i han de formar part del programa Garantia Juvenil. A més
a més, han de disposar dels cicles formatius d’F.P. de grau superior,
corresponents. “Amb iniciatives com aquesta pretenem facilitar als
joves la seva inserció laboral, alhora que agafen experiència en tas-
ques relacionades amb els seus estudis”, assegura Francesc J. Miró,
President del Consell Comarcal.

El termini per presentar-se és del 17 al 24 de novembre al Servei
d’Ocupació de Catalunya i els contractes s’iniciarien a finals de mes.

El passat divendres es va celebrar el segon aniversari del Centre
de Dia L’Onada de l’Aldea. L’empresa L’Onada, amb 20 anys
d’experiència en la millora del benestar i de la qualitat de vida de
la gent gran, va obrir el centre el 24 de setembre de 2015, encara
que la inauguració oficial a càrrec de la consellera de Treball,
Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa i Coll, no tenia lloc fins el 29
d’abril de 2016. Dani Andreu Alcalde de l’Aldea: ”pareix l’altre
dia quan ens barallàvem perquè el Centre de Dia fos una realitat,
barallant-nos pels 400.000 € que Lluís Salvadó va aconseguir mit-
jançant una esmena al Parlament de Catalunya, perquè es
poguessin acabar de destinar a l’Aldea. Estem molt contents per
aquests 2 anys, pel servei que ens està donant, per la perspectiva
de futur que té el Centre, amb 10 places concedides pràcticament
in extremis dels pressupostos que van estar prorrogats, i amb
l’esperança de que aquests pseudo-rectors que tenim a la
Generalitat de Catalunya compleixin  amb totes aquelles obliga-
cions  que requereix la gent gran i les persones amb minusvàlues
i les que estan en situació d’atur i manca de treball”.
Dani Andreu, el Tinent Alcalde Simón Falcó, la regidora de
Benestar Social i Família Nati Bernal, la presidenta de L'Onada
Serveis, Cinta Pasqual, i la Directora dels Serveis Territorials del
Departament de Treball, Afers Socials i Família, Rosa Ana Fatsini,
van poder gaudir d’una actuació teatral, a càrrec dels treballadors
del Centre, ambientada en la temàtica de Grease, i readaptada
amb guions inspirats amb les nostres Terres.

El Consell Comarcal del
Montsià contractarà 4 joves

El Centre de Dia L’Onada 
de l’Aldea compleix 2 anys

Dins del programa Garantia Juvenil

Dani Andreu: “estem molt contents del servei que està donant”

La Nit solidària de l’Aldea va
servir per recaptar fons 

Per la investigació del càncer

Ara fa un any la Lliga
Contra el Càncer de
l’Aldea va canviar de
delegada. Des de lla-
vors fins la setmana
passada va preparar la
Nit solidària que va
fer-se al municipi del
Baix Ebre. Segons
ebredigital.cat, l’orga-
nització, que valora
molt positivament la
resposta de la gent a
les activitats, també
treballa durant l’any per sensibilitzar a la gent i per recaptar
fons per la investigació de la malaltia.

Consell Comarcal del Montsià.
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Isabel Carrasco

Pep Casals: Pintor
PARLEM AMB

Pep Casals es defineix a si
mateix com un pintor fre-
elance, si bé tota la seua
vida ha estat vinculada
amb les arts plàstiques, el
disseny i la fotografia. La
seua obra demostra ener-
gia, passió, i una provoca-
ció acompanyada amb uns
marcats contrastos i una
reminiscència intuïtiva i
intuïda en el moment.

Més Ebre: Més de vint-i-
tres anys dintre del món
de les arts, però de petit la
mestra no escollia precisa-
ment els teus dibuixos.
Pep Casals: (riu) Sí. Va ser
al parvulari quan tenia cinc
anys. No recordo gaire bé
quin dibuix era, però sí que
els mestres varen valorar
altres obres i la meva va
quedar descartada i no
vaig entendre el perquè.

ME: Però en lloc d'enfon-
sar-te vas lluitar i seguir.
PC: Sí, recordo que a pri-
mer la mestra va dir que
no pintéssim fort i anéssim
amb compte, però jo no
vaig fer cas i vaig agafar
pintura de color gris i tot
seguit, amb el pinzell, la
vaig estampar al full amb
molta violència. Vaig veure
la seva reacció, em va
mirar amb una cara d'ame-
naça. Ella anava passant
taula per taula mirant i
corregint el que fèiem.
Llavors, per evitar el castic,
vaig afegir, al rectangle
gran i gris, més rectangles
de colors de diferents
mides.Quan la mestra va
arribar a la meva taula em
va dir: "Que estàs fent?".
Jo, amb molta seguretat, li
vaig contestar: «Estic fent
una selva. El quadrat gris és
un elefant, el mitjà de color
groc és un lleó, l'allargat i
verd és un cocodril, el
marro petit és un mico, el
taronja petitíssim un lloro, i
l'allargat vermell és una
serp. En va dir: «Això és
una burla, quedes castigat i
no pintaràs el mural del
patí!» El mural del pati era
un projecte molt engresca-
dor on participava tot el
col•legi i m'hagués agradat

molt pintar-lo però, per a
mi no va ser una derrota,
em vaig sentir guanyador
en defensar, per primera
vegada, el meu dibuix i em
vaig sentir poderós i fort.

ME: Com definiries el teu
estil?
PC: Pinto amb molta força i
intento ser espontani, ràpid
i cada cop més creatiu.

ME: Què t'agradaria trans-
metre a través de les teues
pintures?
PC: Per a mi les emocions

són molt importants i
intento aglutinar-les, i si
alguna cosa no puc pintar
o dibuixar, és perquè no
ho sento.

ME: Els teus colors prefe-
rits i per què?
PC: De petit els dos colors
preferits eren el blau marí i
el vermell, pensava que
eren els dos colors més
bonics, i això que no era
aficionat al futbol! (riu).
Per a mi, el llapis de l'elec-
tricista era una passada!
Amb els anys he descobert

moltes de les qualitats i
propietats que té cada pig-
ment o color i els utilitzo
per expressar coses dife-
rents, tot i que la meva
obra actual va del blanc al
negre, sense gaires mati-
sos. També penso que el
més important és l'equilibri
entre el suport: paper, tela,
pissarra, fusta... i el pig-
ment, això em permet fer
canvis i expressar-me.

ME: Un oli sobre tela, un
guaix sobre cartó, una
pintura acrílica?

PC: Amb uns coneixe-
ments bàsics tots els
suports i els elements
pictòrics o plàstics són
bons. Un exemple clar el
veiem en la pintura de
Miquel Barceló que és
capaç d'utilitzar el mate-
rial i fer obres consistents,
i també a la catedral de
Mallorca, Gaudi fa uns
guarniments monumen-
tals fets amb materials
considerats reciclats i de
poca qualitat.

ME: La teva inspiració
està guiada per les matei-
xes "muses" tant pel que
fa a la pintura o la foto-
grafia?
PC: Tinc un projecte que
faig servir per tot. Fa anys
anava fent coses sense fil
conductor i una vegada, a
la classe d'història de
l'Escola d'Art d'Amposta,
ens van explicar que un
pintor francès anomenat
Henri Matisse tenia un
projecte artístic que es
deia «L'alegria de viure».
Ho vaig trobar molt
encertat. Al cap d'uns
anys vaig assistir a una
conferència a l'Escola
d'Art de Tortosa on vaig

conèixer a Pilar Dolç,
directora d'una prestigio-
sa galeria de Castelló, que
em va invitar a visitar la
seua galeria i, va ser lla-
vors quan vaig tenir molt
clar que em faltava un
projecte per poder fer
camí. Des de les hores el
fil conductor de la meua
obra és: "Fent el camí de
la vida, coincidim un ins-
tant". Ha sigut la nit i el
dia. Ara tot té sentit i la
meua obra és global.

ME: Quines són les emo-
cions, estats d'ànim més
difícils de transmetre a
través de la pintura?
PC: La predisposició de
l'artista per deixar aflorar
els seus sentiments de
forma natural és impres-
cindible. La passió, la
vocació, les habilitats,
l'audàcia són elements
essencials. Alguns artistes
ho tenen de forma natu-
ral, altres ho han de treba-
llar més. Penso que s'ha
de tenir una emoció o un
missatge per transmetre i
expressar, d'aquesta
manera l'art es converteix
en Art, perquè ens trans-
met emocions.

Fent el camí de la vida coincidim un instant
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La repercussió del programa Minut 91, a Canal Te-
rres de l’Ebre, de diumenge passat, vaig notar-la el di-
lluns. Trucades i missatges em feien arribar opinions di-
verses.  Jo no entraré a fer valoracions de les
declaracions que s’efectuen al plató. Cadascú és res-
ponsable de les seues paraules. Jo em dedico a moderar
i a informar, el millor que puc, en un programa que és
un miracle per a una televisió local. Poder veure el ma-
teix diumenge els reportatges de fins a 8 partits del cap
de setmana és, baix el meu punt de vista, un luxe. 

Que cada setmana hi hagi més gent pendent del pro-
grama és una satisfacció i un al.licient per seguir treba-
llant, sempre millorant. El sacrifici, gairebé de matinada,
és majúscul i aprofito per destacar al canareu Quique
Queralt, en la realització tècnica, amb l’ajuda inestima-
ble del jove Dani Camacho, i també, com no, a l’amic
Joaquim que col.labora per poder tenir més imatges i
més gols de la jornada. 

Diumenge vinent, nova cita a les 22.30 h., a Canal
TE. Arturo Llorca, president del CD Tortosa, i Fernando
Garcia, director esportiu de la Rapitenca, ens comenta-
ran l’actualitat esportiva dels dos clubs. Hi haurà tema.
Us espero. Gràcies per estar-hi prop.

Diumenge, cita
televisiva amb Arturo

Llorca i Fernando Garcia

Cada setmana un canvi d'entrenador. A Valls va arribar
Pallarès, a Tortosa Nacho i ara a la Rapitenca Isaac
Fernandez que fou cessat a la Cava dilluns i dijous era
contractat per Fernando Garcia. Surrealisme ebrenc.
Rècord Guines. Un tècnic, German Inglés, fou cessat a
finals de la passada temporada i el mateix club, amb nou
president, el crecupera. I ara German de nou al carrer. En
les últimes 6 temporades han passat per la Rapitenca:
Teixidó, Garcia Sanjuan, Delfin, Nando, Pallarés, German,
Font i ara Isaac. Col·lecció. Ni Àngel a Tortosa, ni López
a Valls, ni Isaac a La Cava, ni German a la Rapitenca
haguessin hagut de començar la temporada. Tenien
davant moltes adversitats, cadascun d’una índole. Jo
anava donant pistes que alguna cosa no funcionava a la
Rapitenca: Pachu, Forés i Sergi José a la banqueta i una
mala planificació de fitxatges. No calia tantes altes. Ni un
dels joves dels planter ha estat titular i van deixar marxar
a Nacho, que ja és l'estrella a Ulldecona. Isaac és un gran-
díssim entrenador, potser a la Cava no va tenir sort i un
vestidor que no estava del tot amb ell. No obstant, penso
que el millor míster que ha tingut la Rapitenca ha estat
Teixidó. En total, sis temporades i només una de dolenta.
Tornarà algun dia Teixidó? Des que se'n va anar no ha
hagut estabilitat i el projecte de recolzar-se en la pedrera
no arranca. Aquesta campanya, 9 fitxatges i poc es
compta amb els de casa. Canviar cada any d'entrenador
no és solució, el model de la Rapitenca ha de tenir els
millors jugadors comarcals i un 50% de la plantilla amb
gent de casa. Només així tindrà un gran futur.

L’opinió de Joaquin Celma. 

Continua el polvorí

L’Ascó va sumar un punt
d’or amb un gol d’or de
Cheikh, al camp de l’Hopip-
talet (1-1). S’enfrontaven el
tercer contra el segon i, per
tant, era un duel amb doble
valor de punts. L’Ascó va sa-
ber sofrir i va reaccionar a la
represa quan pitjor ho tenia,
una vegada l’Hospi s’havia
avançat en el marcador,
arran d’un penal clar. Pocs
minuts després, una falta
penjada va rematar-la
Cheikh. Gol marca de la ca-
sa. En el darrer tram de la
confrontació, el partit es va
trencar i l’Hospi va poder
obtenir el segon gol, recla-
mant un penal no xiulat (al
primer temps també en va
reclamar un altre). Però l’As-
có també va poder fer l’1-2
amb dues rematades als pals de la porteria local. Al final, empat que fou just i l’Ascó que conserva la segona plaça. Diu-
menge vinent, derbi al municipal asconenc amb la visita del filial del Reus.

Gol d’or de Cheikh
TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó, segon a la taula, va empatar al camp d’un rival directe, l’Hospitalet (1-1)

El nou tècnic ja ha dirigit l’equip aquesta setmana

I ha tingut un altre jugador a prova que, si s’incorpora, serà el sisè que ho farà en una setmana

Isaac Fernández debutarà diumenge a la Devesa

PRIMERA CATALANA (0-1). TRIOMF VITAL A ALMACELLES

Diumenge vam fer oficial, a Canal Terres de l’Ebre, que
el nou tècnic de la Rapitenca és Isaac Fernandez, que ja
va veure el seu nou equip a Almacelles. Isaac, fins la set-
mana passada a la Cava, ja va estar a la Rapitenca, for-
mant tàndem amb Xavi Cid, la temporada de l’ascens a
Tercera, quan van estar detituïts a cinc jornades del final
del campionat. La Rapitenca va acabar quarta i va pujar
per compensació. 12 anys després, Isaac torna a la ban-
queta de la Devesa. L’equip costaner, amb el delegat
Juancho com a tècnic improvisat, va aconseguir una
victòria meritòria al camp de l’Almacelles (0-1), un dels
rivals capdavanters del grup. Bona actitud i bon treball
d’un equip que va ser molt compromés i responsable
amb la situació actual, després dels darrers resultats, estant prop de la zona de descens. El
0-1 és balsàmic i encoratja davant del proper partit a la Devesa, contra el Balaguer, dium-
nenge a les 12 hores. Sergi José va marcar el gol de la victòria a Almacelles.

MINUT 91
DIUMENGE, en directe, 

a CANAL TERRES DE L’EBRE. 
Resums amb els gols: Ascó-Reus, Rapitenca-Balaguer,
Tortosa-Borges, Camarles-la Sénia, Masdenverge-Arnes,
S. Bàrbara-M. Nova, Catalònia B-Flix i Ascó-Rapitenca
(juvenils). Convidats: Dani Argilaga (jugador de
l’Ascó), Arturo Llorca (president del CD Tortosa) i

Fernando Garcia (director esportiu de la UE Rapitenca)

22.30 h 

Gabi

La setmana passada informàvem que el Tortosa havia fet
dos fitxatges. Era el cas de Sergio Mata, de 23 anys, mitja
punta esquerrà, i Jesús Pelaez, també de 23 anys (lateral es-
querrà). Tots dos procedien del CF Gabias de Granada, de
la 1a andalusa. Cap dels dos va debutar a Vilaseca, com
també vam informar. També vam informar que no serien
els darrers. I han hagut 3 incorporacions més. El davanter
Didi i el defensa Edgar (tots dos del Cerdanyola) i el davan-
ter Joel (Vilassar). Didi i Edgar són jugadors experimentats
en categories superiors, amb el Cornellà i Europa. A més, el
germà de Jesús Pelaez, Israel, és un davanter que ha estat
a prova, procedent del Maracena. Si rep la baixa, pot fitxar.

I si ho fa, serien sis incorporacions. En contrapartida, han
hagut 2 baixes. Ike Romera i Yassine, amb pocs minuts amb
Nacho en les dues jornades, l’han demanada. Amb totes
aquestes novetats, el Tortosa afronta diumenge (17 h, con-
tra el Borges) un altre partit clau  per revertir la situació i
poder disposar d’esperances de permanència. L’equip que
ara entrena Nacho va empatar a Vilaseca, diumenge passat
(1-1). Un partit que també era clau i en el que l’empat cal
donar-lo com a bo, magrat que Dani Bel va fer el 0-1. Va-
lerio empatava per un Vilaseca que va tenir opcions per a
guanyar. Lamentar la lesió, a Vilaseca, amb una estrabada
muscular, del killer Virgili, que serà baixa diumenge vinent.

El Tortosa fa tres fitxatges més
IKE ROMERA I YASSINE SÓN BAIXA

Masqué, en una jugada del partit Ascó-Prat, de fa dues jornades.

Sergi José va marcar el 0-1

EL RAPITENC RANGEL
ÉS EL CAPITÀ DEL

SWANSEA

El rapitenc Àngel
Rangel, de 35 anys, és,
des d’aquesta setmana,
el primer capità del
Swansea, equip de la
Premier al que va arribar
fa deu temporades i en el
que és un dels ídols de
l’afició. l’entrenador Paul
Clement ho ha decidit
després de designar a
leon Britton com a juga-
dor-ajudant davant de la
marxa de Makelele al
Eupen.
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La Cava va sumar un empat en la seua visita a Torredem-
barra el dia del debut de David Torres a la banqueta (2-2).
El tècnic, del partit, comentava que “vam començar bé,
fent Amador el 0-1. Però, tot i que el partit va estar igualat,
dues indecisions ens van costar dos gols, i la remuntada del
Torredembarra abans del descans”. A la represa, segons el
tècnic, “l’equip va reaccionar força bé. Va dominar i va te-
nir ocasions, fent fins a 4 pals. Miguel va empatar però la
sensació és que vam perdre dos punts”. La Cava ha recu-
perat dos jugadors que han fitxat aquesta setmana. És el
cas de Sergi Curto i de Ferran Roig. El proper partit serà
diumenge, a casa, contra el Torreforta. Després la Cava
s’enfrontarà al Camarles, la Sénia i Ulldecona.

Torres va estar diumenge a Canal Terres de l’Ebre, a Mi-
nut 91. El tècnic va deixar clar que, després de 30 anys al
Jesús i Maria, no és per cap ‘desquite’ que ha fitxat amb el
fratern rival. Torres si que va explicar que a principis d’any,
van haver-hi una acords, una vegada va deixar el club, i
que no es van complir i que se sent ‘enganyat’ per una per-
sona en concret. 

Debut de Torres amb la Cava

EMPAT A TORREDEMBARRA (2-2)

Amposta i  Ulldecona van empatar en el derbi de líders
de la jornada. Un gran partit, malgrat que no van haver-
hi gols. L’Amposta va sortir amb convicció davant d’un
Ulldecona que va pressionar dalt i que va estar ben orga-
nitzat. Els locals van tenir fins a 3 ocasions al primer
temps, amb un pal. Per la seua part, Guillem, porter local,
va evitar el gol visitant, amb una intervenció fel.lina, a xut
de Gustavo. A la represa, amb els minuts, el partit va
obrir-se. L’Ulldecona va disposar de més espais per a les
contres i va tenir dues opcions per guanyar. L’Amposta va
intentar-ho però va ser un xic més precipitat davant d’un
rival que va fer un gran treball tàctic. Les arribades locals
no van fructificar i al final, empat a zero. Lamentar la greu
lesió, en una acció fortuïta al primer temps, del local Jan
Esteller. Fou operat del turmell el mateix diumenge.

Amposta-Ulldecona, derbi de
líders que no va decepcionar

2A CATALANA. MALGRAT L’EMPAT SENSE GOLS

El Móra la Nova va guanyar a darrera hora a l'Alcanar (3-2), amb gol d'Agustí, i segueix segon amb
rècord de victòries, igual com el líder l'Ampolla, que ho ha guanyat tot. El partit va ser igualat. Johan
va fer l'1-0 però, acte seguit, el jove canareu Marc (juvenil any passat) va establir l'1-1 amb un tret
des de fora de l'àrea. Marc acabava d’entrar al camp, substituint Ion, afectat per la grip.
A la represa, la dinàmica va ser la mateixa si bé el partit va obrir-se. Una bona jugada col.lectiva dels
locals, per la dreta, amb Fuertes assistint a Agustí, va servir al killer per fer el 2-1. Poc després, el
central canareu Pau Castillo va inventar-se un tret enverinat des de fora de l'àrea que va sorpendre
a Ferran, porter local. Era el 2-2. Als darrers minuts, pressió moranovenca i jugada de Fuertes i gol
d'Agustí. Gran associació la dels dos jugadors. Els canareus van protestar que en la jugada anterior
al córner, que acaba originant el gol d'Agustí, el llançament de banda era favorable a l'Alcanar. I
també reclamen que volien fer un canvi i no van poder, abans del córner. 

El Móra la Nova, que té la baixa de Frede, està fent història. I il.lusiona a la seua afició que està
abocada amb un equip que ho ha guanyat tot excepte el partit a l’Ampolla.  

Jesús i Maria i Olimpic van empatar (1-1) en un partit interessant, intens i amb alternatives. Primera meitat igualada, si bé amb més de domini dels morencs,
amb el vent a favor. Però ocasions a les dues àrees. Sobre el minut 30, el partit es va igualar. El Jesús i Maria va poder disposar de més iniciativa que no pas havia
tingut fins llavors. Arran d'una jugada de Soufine per l'esquerra, Flore va fer l'1-0. Fins el descans, els locals van tenir un parell d'opcions però també els visitants.

La represa fou totalment oberta, El J i Maria més a la contra, va poder decidir. Però l'Olímpic, que va efectuar un pas avant, va tenir també bones oportunitats.
Arran d'una bona jugada, Pol Bladé va empatar (1-1). El duel va seguir obert, amb més tendència dels visitants i opció clara de Pau. Es veia que podia arribar l'1-
2, però Marc Prades davant de porteria, va disposar de l’oportunitat local. La darrera jugada del partit fou d'atac de l'Olimpic. La pilota es va passejar per davant
de la porteria local. L'empat no satisfà; al J. i Maria no li permet enganxar-se a la zona alta i l'Olímpic no pot impulsar-se i sortir de la zona compromesa.

El Móra la Nova pateix però segueix imparable (3-2)

Empat que
no satisfà
(1-1)

‘TERMINATOR’ AGUSTÍ VA DECIDIR AMB DOS GOLS, EL SEGON AL MINUT 85. EN PORTA 23

La Sénia, després de 6 jornades sense guanyar (1 punt de
18), va tornar a fer-ho. Fou contra el Roda (5-1). Segons el
tècnic Juanjo Serrano, “era un partit molt important per la
ratxa negativa que portàvem. Per això l’equip va sortir
molt conscienciat i jugant des del principi amb molta inten-
sitat. Fruit d’això, jugada de Zaragoza i gol de David. Però
amb l’1-0 vam perdre el control de la pilota. No obstant,
tot i que ells controlaven el joc, les nostres arribades eren
més perilloses i poc abans del descans Pol va marcar el 2-
0. A la represa, als 5 minuts, Zaragoza va fer una entrada
que fou més aparatosa que agressiva i va veure la vermella.
Cal dir que l’equip, amb deu, va estar molt posat i solidari
en l’aspecte defensiu i, a més, a la contra va sentenciar.
Oriol, acció d’estrategia, va marcar el 3-0. David el 4-0 i
Marc va establir el 5-0. El Roda al final, de penal, va fer el
5-1. Victòria important en tots els sentits”.

La Sénia es retroba amb el triomf

DESPRÉS DE 6 JORNADES, VA GOLEJAR (5-1)

El Camarles és ara segon, amb la victòria a Torreforta,
amb gol de Ferreres (0-1). Segons el tècnic Xavi Cid, “per
a mi, el millor partit fora de casa, principalment a la primera
metat, domini del joc, bona circulació i vam estar sobris en
defensa. Va ser magnífica, tenint a més, 2 ó 3 ocasions cla-
res. A la represa, ells van pressionar més amunt, i ens van
dificultar la sortida de pilota però també, com que pressio-
naven dalt, vam tenir més espais i així una jugada d’Edgar
va propiciar la rematada de Ferreres i el gol. Amb el 0-1,
ens vam acomodar una mica durant deu minuts, però ex-
cepte una falta que va evitar Gerard, no ens van crear oca-
sions, aconseguint una victòria que significa un pas enda-
vant pel que fa a solidesa defensiva i també al joc. Ens feia
falta un partit així fora de casa després de 3 derrotes en els
darrers desplaçaments”.   

El Camarles s’enlaira amb el
triomf a Torreforta

GOL DE FERRERES (0-1)

El Gandesa va empatar al camp del Reddis (0-0). Tot i que
ha sumat 2 punts de 9, segueix a la part alta, és sisè a dos
punts del líder. I és que la categoria està més ajustada que
mai, 7 equips en dos punts. Segons Guillermo Camarero, tèc-
nic del Gandesa, “vam plantejar un partit per contrarrestar el
joc combinatiu del Reddis i obligar-los a jugar en llarg. Vam
fer-ho bé  i això ens va permetre controlar el partit, tenint
també les nostres ocasions quan en general van haver-hi po-
ques”. Camarero afegia que “molt content del treball de tots
els jugadors i l’empat i la forma en el que es va aconseguir
reconforta davant del complicat partit que tenim a casa diu-
menge, contra el Cambrils Unió”. Al camp del Reddis, l’ex-
pedició gandesana va lamentar el criteri desigual que va tenir
el col.legiat. I la decisió més conflictiva fou una falta xiulada
a favor del Gandesa, a la frontal de l’àrea, que no va existir,
quan el joc seguia i quan Robert Costa estava en situació de
poder marcar. Per aquest motiu, els gandesans estaven mo-
lestos. Diumenge serà dia de presentació dels equips del club
de la capital terraltina.

El Gandesa suma un punt en la
seua visita al Reddis

0-0. MALESTAR PER DECISIONS DE L’ÀRBITRE

El Batea va guanyar el Catalònia (3-0) en un duel amb
doble valor de punts i n’ha sumat 7 de 9. Des de Batea, co-
mentaven que “el partit va estar marcat pel fort vent que
va dificultar molt el joc. Joel, d’un gran cop de cap, va fer
l’1-0 a la primera meitat. I al minut 54 va fer el 2-0. Aquest
gol va propiciar que el Catalònia fes un pas avant i va tenir
una ocasió molt clara. Amb els visitants abocats, vam apro-
fitar una contra per fer el 3 a 0, gol de Vilanova. La clau va
ser la ‘pegada’ que vam tenir”. Per la seua part, Nando Gar-
cia, tècnic del Catalònia, “penso que el resultat va ser inflat.
Massa càstig. Però res a dir. Dins de la igualtat, el Batea va
ser efectiu i va resoldre les ocasions, amb un gran davanter
com Joel que va decidir. Amb el 2-0, vam pressionar i vam
tenir arribades i si haguéssim pogut marcar, haguéssim tin-
gut les nostres opcions. Content del treball i seguir aprenent
a competir en aquesta mena de partits, sent més cons-
tants”. Amb el Catalònia, per la lesió de Carlitos, va debutar
el porter Àlex Rambla. 

Joel Marigot lidera una victòria
amb doble valor del Batea (3-0)

CONTRA EL CATALÒNIA (3-0)

3A CATALANA. JESÚS I MARIA-OLIMPIC MÓRA D’EBRE

Més igualtat, impossible
Una cosa mai vista. 2a catalana: la lliga de la igualtat. 7 equips només
separats per dos punts en les primeres places i tres ebrencs en les pri-
meres 4 places. El Camarles l'any passat només va guanyar la meitat
dels partits al seu camp. En el que portem d’aquesta, a casa, no ha cedit
ni un punt i en camp contrari només n’ha perdut un. Sembla que la tòni-
ca d’aquest any és al revés, però la victòria a Torreforta pot canviar-la.
Sempre que la Sénia marca en els primers minuts, guanya i així va ser.
Callarisa, gol al minut 5 i victòria amb 10. La Sénia és el segon equip
més golejador, juntament amb el Vendrell. Gran Batea, tres jornades
invicte i l'arribada de Joel Marigot es nota, aquesta setmana dos gols.
La temporada passada, 24 al Reddis. La Cava, amb el nou míster David,
va fer 4 pals. Estic segur que tirarà per amunt. Vendrell ja és l'equip
revelació. Ha aconseguit ja la meitat dels punts que la temporada pas-
sada, gran treball del míster Nando. Al Gandesa li està costant, malgrat
fer un bon partit al camp del Reddis on l’àrbitre no va ‘ajudar’.

JOAQUIN CELMA
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L’Ampolla va golejar el Corbera i segueix el seu camí triomfant (5-0). Líder de rècord. 11 victòries en
11 jornades. David Ramírez (3), Guillem i Joan Marc van fer els gols. Enric Alaixendri, tècnic de l’Am-
polla: “el partit es va posar de cara aviat quan al minut 4 ens van xiular un penal a favor, que fou l’1-
0. Malgrat això, a la primera meitat el Corbera va estar ben posat amb les línies juntes i dificultant el
nostre joc. Però, tot i això, David va marcar el 2-0. Al descans, vam fer canvis per mantenir la intensitat
i a la represa, amb el gol de David, el partit ja es va trencar i va estar controlat, fent Guillem i Joan
Mrac els altres gols. Hem de seguir en la mateixa línia, millorant amb el que faci falta”. Artur Avila,
del Corbera: “res a dir; l’Ampolla és un equip sòlid, amb jugadors de categoria superior i un gran en-
trenador. El partit es va complicar aviat quan ens van xiular un penal. Vam buscar fer el nostre joc i
que l’Amolla no pugués disposar del control de la pilota i crec que per moments vam aconseguir-ho.
No obstant, vam rebre el 2-0 i a la represa va arribar el 3-0 que ja va decidir. Després, l’Ampolla va
fer dos gols més. Ells foren superors però crec que el 5-0 va ser massa abultat. No mereixiem tant de
càstig”. L’Ampolla, en la propera jornada, visita el Godall mentre que el Corbera rebrà l’Aldeana. 

L’Ampolla: 11 d’11

3A CATALANA. VA GOLEJAR EL CORBERA (5-0). HO HA GUANYAT TOT

El Sant Jaume, en partit marcat pel vent, va guanyar a l’Ametlla, amb gols de
Manel i Eric. El local Pepe va fer l’1-2 al final. Subi, tècnic de l’Ametlla: “partit amb
molt de vent en què els dos equips ens vam adaptar millor jugant en contra. No-
saltres vam jugar amb poca intensitat al primer temps i el Sant Jaume va estar molt
bé, fent els gols. A la represa, vam millorar i vam estar més posats mentre ells van
tancar-se i van buscar la contra. Vam fer el gol però va ser massa tard per a poder
empatar”. Xavi Llorach, segons entrenador del Sant Jaume: “nosaltres a la primera
meitat, de cara al vent, vam saber adaptar-nos i vam competir molt bé, arribant
amb claredat, i avançant-nos amb el 0-2. A la represa, ells van jugar més posats i
van crear moltes ocasions. Però vam defensar-nos bé. No obstant, vam patir amb
l’1-2 a darrera hora per aguantar el marcador. Al final, victòria important després
de dues derrotes contra els dos primers. Ara venen partits de la nostra lliga i hem
de seguir per mantenir-nos en la posició privilegiada que estem”. 

Victòria del Sant Jaume, a l’Ametlla

ELS LOCALS NO ACABEN D’ENLAIRAR-SE (1-2)

El Perelló va vèncer a Arnes (0-3) i fa un salt de qualitat.
L’Arnes no pot seguir amb l’impuls de les darreres jornades.
Roger, tècnic de l’Arnes: “el Perelló va ser superior, per a
mi, el millor equip que ha passat per Arnes. Va dominar i va
jugar molt bé; no vam poder plantar-li cara. Va haver di-
ferència entre un equip i l’altre. A la represa, amb el 0-2,
vam intentar-ho i el partit es va igualar però ells en una
contra ens van marcar el 0-3. Res a dir”. El pichichi Raul va
ser baixa en aquesta jornada. Molinos, tècnic del Perelló:
“vam fer un bon partit, adaptant-nos aviat i posant-nos
amb el 0-2 amb gols de Xixo i de Joab. A la represa, l’Arnes
va pressionar més, però el gol de Marc, que fou el 0-3, va
decidir. Molt content de l’equip. Va traure l’orgull perello-
nenc”. El Perelló va tenir baixes: Kuchini, Amed, Franch,
Ruben i Ventura. A Raül Gonzalez l’hauran d’operar de la
mandibula. Rafel i Sofian, del filial, van anar amb el primer
equip .

El Perelló no perdona a Arnes

TOT I LES BAIXES (0-3)

El R. Bítem va remuntar i va golejar el Godall (5-1). Se-
gons Parra, tècnic del R. Bítem, “el Godall es va avançar al
primer temps, quan jugava amb el vent a favor. Però l’e-
quip va saber refer-se i va reaccionar, remuntant abans del
descans. A la represa, aviat, va ser clau que vam marcar el
3-1 i el partit ja va quedar encarrilat amb dos gols més”.
Dani, Aleix, de penal, Jota (2) i Emili (2), que tornava des-
prés de la lesió, van marcar. Joan Subirats, tècnic del Go-
dall, per la seua part, explicava que “ells van sortir molt
forts però amb els minuts, nosaltres vam dominar. I vam
fer el 0-1. Però llavors, dues decisions de l’àrbitre que, per
a nosaltres, no foren encertades, van determinar. L’1-1 ve
d’un fora de joc claríssim i després el 2-1 és d’un penal que
ningú va reclamar. El 2-1, poc abans del descans, ens va fer
mal. A la represa, aviat, ens van marcar el 3-1 i ja vam sor-
tir de la confrontació. Ells, amb espais, van tenir altres pos-
sibilitats fent dos gols més”.   

El R. Bítem goleja a la represa

EL GODALL VA AVANÇAR-SE AMB EL 0-1

Roquetenc i Masdenverge van empatar (1-1). Els locals
van perdonar al primer temps; els visitants, al segon. Miquel
Campos, cap de premsa del Roquetenc, informava que “pri-
mera mitja hora de domini i ocasions nostres. La lesió d’Ar-
nau va frenar el ritme del partit, però, tot i això, ens vam
avançar amb gol de Roger, que va culminar una jugada de
Quim. A la represa, el Masdenverge es va apoderar del par-
tit, empatant al minut 59. Ells van estar ben posats i van im-
pedir que puguéssim arribar amb perill. A més, ells van aca-
bar tenint opcions per haver pogut guanyar”.

Toni Sanchez, tècnic del Masdenverge, deia que “la pri-
mera meitat va ser del Roquetenc que hagués pogut fer un
o dos gols més. Al descans es va arribar amb l’1-0. A la re-
presa, però, nosaltres vam estar més posats i, a més del gol
d’Aleix Campos, vam gaudir d’altres ocasions per haver po-
gut guanyar. Si analitzem que va haver-hi una part per
equip podem dir que l’empat va ser just”. 

Roquetenc i Masdenverge empaten

UNA PART PER A CADA EQUIP (1-1)

L’Aldeana va guanyar i és tercera a la taula (2-0). El Pinell,
per la seua part, ha afrontat el ‘Toumalet’ (R Bítem, Ampolla
i Aldeana). Bartolo, tècnic de l’Aldeana, explicava que “par-
tit molt travat, ells ens van dificultar molt el nostre joc i la ve-
ritat és que no vam saber sobreposar-nos a la seua pressió.
El més important fou l’efectivitat amb els gols d’Àlex Alegre,
al primer temps, i d’Aleix, a la represa, i que en defensa vam
jugar molt posats”. Blai, delegat del Pinell, deia que “partit
correcte però en el que no vam ser capaços de crear ni una
ocasió. I així és molt complicat poder puntuar. També cal dir
que amb el 0-0 va haver-hi un penal clar a la seua àrea que
no va ser xiulat. Poc després, ells van marcar l’1-0. A l’inici
de la represa ens van fer el 2-0 i ja no vam poder entrar en
el partit”. A darrera hora van haver-hi uns minuts de tensió
arran d’una entrada del local Abraham. Batussa i expulsió
dels visitants Ximo i Lluís Castelló. Segons Blai, “l’àrbitre va
voler ser protagonista. No calia.

L’Aldeana segueix guanyant

VA SUPERAR UN PINELL QUE ES COMPLICA (2-0)

El Vilalba no pot reaccionar

EL SANTA BÀRBARA S’IMPOSA (1-2)

Mario Maza, tal
com vam avançar la
setmana passada, és
el nou entrenador del
Santa Bàrbara. Ja va
estar a Vilalba, tot i
que encara no podia
seure a la banqueta.
Maza tindrà com a
segon a Robert Avin-
yo: “vaig comentar al
president que, per a fitxar, m’interessava tenir l’ajuda d’un
altre tècnic per a poder compartir funcions. M’ho va accep-
tar i vaig parlar amb Robert, que ja té experiència en
aquesta categoria, i a ell li va agradar la proposta per aju-
dar-me. Estem il.lusionats per tirar endavant el repte i po-
der millorar la situació actual”, deia Mario. 

Mario Maza, nou tècnic del Santa

ROBERT AVIÑÓ FARÀ DE SEGON

Es podria fer un play-off per a la segona plaça?

L’Ampolla i Móra la Nova, si en les 23 jornades que que-
den, perden cadascun 9 partits (ho veig difícil) i la resta
els guanyen, tindrien gairebé assegurada la promoció,
per a la que la mitjana és de 66 punts. El Móra Nova està
intractable però en els dos darrers partits a casa ha patit.
El cas de l’Ampolla és més contundent encara: 12 juga-
dors ja han marcat gol i no ha cedit ni un punt. I gairebé
4 gols per partit i només sis en contra. Fa tres temporades
Agus amb el Batea va marcar 1,73 gols per partit. Ara en
porta més de 2 gols per partit i en només un partit, fins
ara, no ha marcat gol. A més, ha trobat un gran al.liat

amb Fuertes, el gran assistent. 
L’Alcanar la passada campanya era favorit i en aquesta
també. Però s’allunya de les primeres places. La passada
temporada, en la jornada 11, tenia 21 punts. En aquesta,
17. 4 derrotes, 2 empats i cinc victòries. 
No van fallar Remolins-Bítem i Aldeana i entre ells es
jugaran la 3a plaça. I és que aquest any hi ha dos líders
que, excepte miracle, serà difícil agafar-los. Davant d’a-
questa situació i per a properes campanyes, ¿no seria
millor un play off entre els que quedin 2, 3 i 4 classifi-
cats? 

El Perelló va trencar la ratxa de 4 partits sense guanyar.
Debut a Olimpic del juvenil Said i amb el Jesús i Maria
van jugar fins a 3 juvenils. 
El Santa va guanyar. Ximo Marti va fer un gol des de 50
metres i Pep va jugar de porter a la segona part, en ser
expulsat Jaume. 
Els equips en més forma de les últimes sis jornades: Móra
Nova i Ampolla 18 punts; R-Bítem 13; Godall i Jesús
Maria  10; Alcanar 8; Roquetenc i Sant Jaume 7;
l’Ametlla i S. Bàrbara, 6; Arnes, Olímpic i Perelló 5;
Corbera i Masdenverge 4; Pinell 3 i Vilalba 2.

L’opinió de Joaquin Celma

El Santa Bàrbara va guanyar al camp del Vilalba i s’esta-
bilitza, pujant a l’onzena plaça. Un gran gol de Ximo Mar-
tí, des del mig del camp, i un altre dels locals en propia
porteria, van posar el 0-2. El local Joel va establir l’1-2 a
la represa. Segons Cotaina, tècnic local, “el vent va ser
protagonista. El partit fou igualat; a la primera meitat ells
van tenir-lo a favor i van estar més encertats, fent un gol
des del seu camp i arribant al descans amb el 0-2. A la se-
gona meitat, vam dominar, vam fer l’1-2 i vam poder em-
patar per les ocasions que vam crear”. Poc abans del des-
cans, per uns enfrontaments entre jugadors, l’àrbitre va
expulsar al local Yassine i al porter visitant, Jaume. En no
tenir un altre porter disponible, fou el jove jugador del
Santa, Pep Montesó, golejador de l’equip les darreres, i
que fou porter de petit, qui es va posar sota els pals. A la
represa, de falta, Joel va marcar l’1-2 i el Santa va patir
però va poder mantenir el resultat. 
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4A CATALANA

Gran partit entre els fi-
lials de la Rapitenca i l’As-
có (2-2). Els locals es van
avançar amb gol de David
Garcia, de penal. Empata-
va Héctor de falta. Els lo-
cals es quedaven en deu
per l'expulsió del porter,
Javi. A la represa, un gran
gol de Gordo va ser l'1-2.
L'Ascó, amb gol anul.lat
per un dubtós fora de joc,
va poder sentenciar. Però
la Rapitenca, que va em-
patar amb doblet de Da-
vid, que va aprofitar un re-
buig de Figo per marcar el
2-2, va poder guanyar
també, tenint diverses
ocasions. Gran partit. Amb
l’empat, el Flix, que des-
cansava, segueix líder en
solitari. La part alta de la

taula està ajustada. 
L’Amposta s’hi enganxa

després de guanyar l’Ebre
Escola per 3-2. Segons
Cristian, tècnic de l’Am-
posta, “el partit es va
complicar perquè l’Ebre es
va avançar dues vegades,
a l’inici de cada part. I, a
més, fou un equip molt
ben organitzat en defensa
que va saber buscar la
contra. Amb l’1-2 vam in-
sistir però va ser el partit
que menys ocasions hem
creat, tot i que també he
de dir que vam ser més
efectius que altres dies.
Penso que, tot i que Mo-
reso va aturar un penal al
80, vam fer mèrits per
guanyar davant d’un bon
equip que s’ha de tenir en

compte perquè està ben
treballat”. Òscar aprofi-
tant un rebuig del porter
rival i Ferri, amb un tret
exterior, van remuntar.
Eulogio, tècnic de l’Ebre
Escola, per la seua part,
explicava que “va ser un
partit molt disputat en el
que nosaltres vam cedir la
iniciativa al rival i vam bus-
car fer un bon treball tàctic
en defensa per sortir a la
contra. Ens va anar bé, tot
i que ens van remuntar a
la represa, però vam tenir
un penal per a poder em-
patrar. Penso que l’empat
hagués estat el més just
tal com va anar la con-
frontació”. El Deltebre,
per la seua part, segueix
en la lluita en la zona cap-

davantera després de tor-
nar a guanyar a casa. Va
fer-ho contra el Perelló
amb gols de Yassine (2) i
de David Rovira.

El Tivenys es va imposar
en el derbi de les Assuts, a
Xerta per 1-2. Segons Sis-
co Martí, tècnic del Xerta,
“va ser un partit en el que
el més just hagués estat un
empat. Penso que cap dels
dos equips va fer mèrits
per guanyar. Van haver-hi
dues errades arbitrals de
consideració, una clamo-
rosa que va condicionar el
partit”. David Montardit,
president del Tivenys, deia
que “fou un derbi que va
tenir tots els ingredients:
tensió, gols, jugades polè-
miques...Nosaltres amb un

gol de Mahdi i un altre de
Pere a l’inici de la represa
vam posar-nos amb el 0-2.
El Xerta va marcar al minut
70 i vam acabar patint per
l‘esforç fet, defensant-nos
dins de l’àrea nostra”.

La Fatarella va vèncer el
Catalònia (2-0) i el Gines-

tar va remuntar i va gole-
jar el Batea per 4-1. Enric,
Bertolin, Jordi i Pinxo van
marcar. Fou la segona
victòria del Ginestar, era
necessària per la con-
fiança. El Camarles va pas-
sar per sobre el Benissanet
superant-lo per 7-0.

Rapitenca B-Ascó B, per gaudir-lo (2-2)

Una altra derrota de
les noies de Mateu
Castellà, en aquesta
jornada fou contra el
Sant Vicenç (23-29). 
Van passant les jor-
nades i no es veu
milloria en el joc,
encara que la actitud
es bona i es lluita,
però els resultats no
arriben.
“Vam jugar contra
un bon equip que va
venir ha fer el seu
partit, sempre anant
per davant al marcador, i no ens va donar cap opció.
Altres resultats: infantil-cadet mixte: CH. Amposta
Naturebre-CH Salou 22-9. Cadet femení: C.H.Amposta
Naturebre-C.E.Tortosa 19-25. Aleví Masculí Mixt: La
Garriga-C.H.Amposta 7-9. Juvenil femení: C.H.
Amposta Casa de Fusta-Sant Quirze 29-32.

La victòria no arriba

HANDBOL AMPOSTA (23-29). DIVISIÓ D’HONOR PLATACLUB BÀSQUET CANTAIRES LES VINYES DEL CONVENT.  DERROTA (102-76)

Deja vu
En una competició on no hi ha
marge per a descansar i on les
exigències cada cop són majors,
Les Vinyes del Convent C.B.
Cantaires Tortosa va tornar a
desconnectar-se des d’un princi-
pi, quan el més normal hagués
estat seguir amb el guió prees-
tablert durant tota la setmana.
Un incisiu C.B. Sant Josep va
prendre el control de l’encontre
des d’un inici i no es va desen-
ganxar d’ell. Va ser superior en
totes les facetes del joc i un just
vencedor, guanyant en tots els
quarts: 29/14-24/19-23/22-
26-21 (102–76).
Demà dissabte en una jornada
especial per al club, ja que serà
la presentació dels equips, “ens
visitarà al C.B. Roser que ens va
guanyar d’anada i tornada la
temporada passada en la com-
petició de Copa Catalana”.

RESULTATS DE LA JORNADA

Infantil Mixte. CE Tortosa-Cambrils 32-12. Primer partit de la temporada. Infantil
masculí. CH Terrassa-CE Tortosa 25-25. Partit molt disputat i empat just, tot i que
es va escapar el triomf al final. Cadet femení. CH Amposta-CE Tortosa 19-25.
Cinquena jornada i cinquena victòria. Tot i la diferència classificatòria i els sis gols
d’avantatge, el partit va ser molt complicat. A l’inici de la represa, les locals es van
posar amb un 18-14, però la reacció va ser determinant amb un 1-11. Cadet mas-
culí: CH Sant Llorenç-CE Tortosa 25-32. Partit molt complet gràcies a una bona
defensa i l’efectivitat ofensiva. Juvenil Masculí. OAR Gràcia Sabadell-CE Tortosa
42-16. Derrota contundent en un partit en el que es va notar molt la falta d’efectius
per lesió. Sènior femení: CE Tortosa-CH Terrassa 26-26. Partit disputat amb molta
intensitat i empat que es pot considerar just. Sènior masculí. CE Tortosa-CEH
Vendrell 29-23. Bona reacció després de la derrota anterior. Control del partit i atac
efectiu que va ser clau per sumar una victòria important.

Victòria del sènior
de l’Handbol Club
Perelló contra el
Gavà (23-21).
Partidàs, joc igualat i
alternatives però les
perellonenques van
sentenciar a la sego-
na meitat, gràcies al
seu esforç i encert,
encoratjades per la
seua gran afició en una jornada festiva, amb gran
ambient, per la presentació de tots els equips.

Centre Esports Tortosa

HANDBOL CLUB PERELLÓ (23-21)

CICLISME. DIUMENGE

Gran partit de les
perellonenques

CLUB VOLEI
ROQUETES

L'equip sènior masculí
es va desplaçar al camp
del Manresa (0-3). Tot i
que els parcials de dos
dels tres sets foren molt
ajustats, van saber tan-
car-los sense complica-
cions. (24-26, 13-25 i
23-25). L'equip juvenil
no va poder jugar per la
falta d'àrbit. La Federa-
ció no va assignar-ne
cap i l'equip del Mundet
no va desplaçar-se. L'e-
quip cadet si que va ju-
gar. Aquests, aquesta
jornada rebien al Caste-
llar. 3-0 amb parcials
(25-14, 25-18 i 25-12).

El juvenil i cadet feme-
ní, es van desplaçar al
Lleida, al camp del Ce-
cell. L'equip juvenil, tot i
fer un gran partit, no va
poder superar a un
equip potentíssim que fi-
nalment va imposar-se
per 3-2 en parcials (21-
25, 25-8, 20-25, 25-20 i
15-5). L'equip cadet,
tampoc va poder supe-
rar a l'equip lleidatà per-
dent per 3-0 (25-18,25-
9 i 25-20).

Aquesta pròxima jor-
nada, tots els equips es
desplacen .

El sènior masculí anirà
al camp dels Monjos, el
juvenil i cadet masculí
aniran al camp del Sant
Martí i els equips feme-
nins al camp del Claver.
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PRÒXIMA JORNADA
Dissabte  

Tivenys-Fatarella (15.30h)

Benissanet-Deltebre (16h)

Batea-Xerta (16.30h)

Ebre E-Rapitenca (18h)

Catalònia-Flix (18.45h)

Perelló-Amposta (19h)

Diumenge

Ascó-Ginestar (16.30h)

RESULTATS
9a jornada 4a catalana

Deltebre-Perelló 3-1

Amposta-Ebre E     3-2

Xerta-Tivenys 1-2

Fatarella-Catalònia  2-0

Ginestar-Batea 4-1

Camarles-Benissanet  7-0

Rapitenca-Ascó                   2-2

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Flix                           36        8      21

2. Ascó                        20        7      20

3. Amposta                   23      14      20

4. Deltebre                   22      13      18

5. Rapitenca                 41      14      17

6. Tivenys                     21      16     13

7. Fatarella                   14      14     13

8. Ebre Escola              11      12      12

9. Camarles                  18      10      11

10. Catalònia                16      22        9

11. Ginestar                 18      30        8

12. Batea                     12      29        6

13. Perelló                      4      18        3

14. Xerta                      12      28        2

15. Benissanet                5      38        0

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA
AEM-F Vilafranca

Pontenc-S Pere

Porqueres-Sabadell

Estartit-S Andreu

Vic-Cerdanyola

S Cugat-Planadeu

Fontsanta-Tortosa E (diu

16.30h)

Molins-S Gabriel

RESULTATS

9a jornada

S Gabriel-Porqueres    sus

Tortosa E-AEM 1-8

Sabadell-Estartit 0-1

S Pere-Molins 4-4

E Planadeu-Pontenc        1-3

F Vilafranca-S Cugat         3-1

Cerdanyola-Fontsanta   3-3

S Andreu-Vic 1-2

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. S Pere                      46        9      21

2. Vic                           21        8      20

3. S Cugat                    13        7      17

4. Estartit                     12        8      16

5. Pontenc                    22      17      15

6. S Gabriel                  19      13      14

7. S Andreu                  16      15      13

8. AEM                         19      14      12

9. Cerdanyola               19      18      12

10. Fontsanta               15      16      12

11. Porqueres               13      12      11

12. F Vilafranca            21      23      10

13. Molins                    26      18        9

14. Sabadell                   7      13        7

15. Tortosa E              6     69       3

16. Planadeu                15      30        2

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA

J i Maria-Olimpic

Ascó-Ulldecona (ajornat)

Tortosa-Arnes

Pardinyes-Ginestar 

Gandesa-Sant Jaume

RESULTATS

6a jornada

Olimpic-Gandesa  3-5

S Jaume-Ascó      5-4

Ginestar-La Plana      1-5

Ulldecona-Tortosa E   10-0

Arnes-Alcanar              0-6

CLASSIFICACIÓ

Equip                              GF  GC   P

1. Ulldecona               32       9     15

2. Alcanar                  32     12     15

3. Plana                     20     11     13

4. S Jaume                30     19     11

5. J i Maria                17     13     10

6. Gandesa                21     18       9

7. Ginestar                   7     19       7

8. Arnes                      6     14       6

9. Olimpic                    9     19       4

10. Pardinyes               7     24       4

11. Ascó                    12     11       3

12. Tortosa E               5     29       1

Femení 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA
Rapitenca-Ametlla

Amposta-Perelló

Tortosa-Canareu

J i Maria-Ulldecona

Alcanar-Vinaròs

S. Jaume-Catalònia

Delta de l’Ebre-Aldeana

Roquetenc descansarà

RESULTATS
7a jornada

J i Maria, descansava

Ulldecona-Tortosa           1-2

Catalònia-Alcanar            1-4

Canareu-Amposta           1-5

Aldeana-St Jaume           4-1

Vinaròs-Roquetenc          1-3

Perelló-Rapitenca            1-5

Ametlla-Delta de l’Ebre    7-0

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Roquetenc             19       5    18

2. Alcanar                  27       9    16

3. Rapitenca              28     10    15

4. Vinaròs                  26     10    15

5. Amposta                24     11    12

6. Tortosa                  19     23    12

7. Ametlla                  19     10    11

8. Ulldecona               18     17    10

9. Aldeana                 11     10       9

10. Canareu               12     23       6

11. Jesús i Maria        11     21       4

12. Delta de l’Ebre       9     32       3

13. Catalònia             12     21       3

14. Perelló                 10     33       3

15. Sant Jaume            5     15       3

Veterans

PRÒXIMA JORNADA
Dissabte

Masdenverge-Arnes (15.15h)
S. Bàrbara-M Nova (16h)

Diumenge  
S Jaume-J i Maria (15.30h)
Godall-Ampolla (15.30h)
Pinell-Roquetenc (15.45h)
Alcanar-Ametlla (16h)
Corbera-Aldeana (16h)
Olimpic-Rem Bítem (16h)
Vilalba-Perelló (16h)

RESULTATS
11a jornada, Segona catalana

Móra Nova-Alcanar 3-2

Roquetenc-Masdenverge 1-1

Ametlla-S Jaume 1-2

J i Maria-Olimpic 1-1 

Vilalba-S. Bàrbara 1-2

Arnes-Perelló 0-3

Ampolla-Corbera 5-0

Rem Bítem-Godall 5-1

Aldeana-Pinell 2-0

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Ampolla                   11    39     6   33

2. M Nova                   11    49   15   30

3. Aldeana                   11    22   13   24

4. Rem Bítem              11    25   13   22

5. S Jaume                  11    13   16   18

6. Alcanar                    11    31   19   17

7. J i Maria                  10    16   21   17

8. Perelló                    10    16   13   15

9. Roquetenc               10    18   20   15

10. Godall                   11    21   23   14

11. S. Bàrbara             11    22   19   13

12. Arnes                    11    16   30   11

13. Ametlla                  10    14   21   10

14. Pinell                     11    10   30     9

15. Olimpic                  11    22   26     8

16. Corbera                11    11   23     7

17. Masdenverge         11    16   37     6

18. Vilalba                   11    11   27     3

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA
Dissabte 

P Mafumet-Amposta (16.30h)
Catalònia-Reddis (16.30h)
Vendrell-Hospitalet (18h)

Diumenge
Canonja-Morell (11.45h)

Ulldecona-Torredemb. (16h)
Camarles-la Sénia (16.15h)
la Cava-Torreforta (16.30h)
Roda Berà-Batea (17h)

Gandesa-Cambrils U (17.30h)

RESULTATS
11a jornada, Segona catalana

Morell-Vendrell 4-7

Reddis-Gandesa 0-0

Torreforta-Camarles 0-1

Cambrils U-Canonja 1-1

la Sénia-Roda Berà 5-1

Hospitalet-P Mafumet 0-4

Batea-Catalònia 3-0

Torredembarra-la Cava 2-2    

Amposta-Ulldecona 0-0 

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Vendrell                   11    24   16   22

2. Camarles             11   28  14  21

3. Amposta              11   18  11  21

4. Ulldecona             11   19  14  21

5. Cambrils U              11    22   11   20

6. Gandesa              11   22  14  20

7. Reddis                     11    20   12   20

8. Canonja                   11    15   15   17

9. la Sénia               11   25  14  16

10. Torreforta              11    17   18   16

11. Pobla M                11    20   19   15

12. Torredembarra       11    16   19   15

13. Batea                 11   18  18  13

14. Roda Berà             11    13   21   12

15. la Cava              11   16  26  11

16. Catalònia           11   13  24  10

17. Hospitalet              11    11   36     6

18. Morell                    11    16   31     4

Segona catalana

Els
resultats
de la

jornada

Lluita interessant a la
part alta de la taula, amb
5 equips que lluitaran
per dos places d’ascens

de categoria.

PRÒXIMA JORNADA
Santfeliuenc-Castelldefels

Espanyol-Figueres
Horta-Europa

P Mafumet-Santboià
Vilafranca-Terrassa
Palamós-Gavà
S. Andreu-Prat

Granollers-Hospitalet
Ascó-Reus (diu 12h)
Vilassar-Cerdanyola

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                             J                        G                      E                      P                    GF                  GC                           P 
1. Espanyol                          15             13             2             0            34           12               41
2. Ascó                            15              9            4            2          22          14             31
3. Hospitalet                        15               9             3             3            28           11               30
4. Prat                                 15               7             4             4            27           14               25
5. S Andreu                         15               7             4             4            21             8               25
6. Terrassa                          15               6             7             2            27           16               25
7. P Mafumet                       15               7             4             4            16           11               25
8. Vilafranca                        15               7             3             5            22           19               24
9. Reus                               15               6             4             5            17           14               22
10. Europa                          15               6             4             5            18           18               22
11. Santboià                        15               5             5             5            12           11               20
12. Horta                            15               6             2             7            21           22               20
13. Santfeliuenc                   15               4             6             5            14           13               18
14. Figueres                        15               5             2             8            17           18               17
15. Castelldefels                  15               4             4             7            15           17               16
16. Cerdanyola                    15               4             3             8            11           22               15
17. Palamós                        15               3             3             9            14           28               12
18. Gavà                             15               3             2           10            11           40               11
19. Granollers                      15               3             1           11            10           22               10
20. Vilassar                         15               2             1           12              4           31                 7

Tercera divisió RESULTATS
15a jornada, Tercera divisió

Santboià-Santfeliuenc 1-0
Cerdanyola-Vilafranca 2-0
Europa-S Andreu 0-0
Prat-Granollers 3-0
Hospitalet-Ascó 1-1
Castelldefels-Vilassar 1-0
Gavà-Horta 0-1
Figueres-P. Mafumet 1-2
Reus-Espanyol 1-2
Terrassa-Palamós 4-0

PRÒXIMA JORNADA
Alpicat-U Bellvitge

Andorra-S Cristobal

Rapitenca-Balaguer (diu 12h)

V Alegre-Viladecans

Valls-Sants

Tortosa-Borges (diu 17h)

Lleida-Vilaseca

Igualada-Martinnc

S. Ildefons-Almacelles

RESULTATS
11a jornada, Primera catalana

U Bellvitge-Lleida 1-2

S. Cristobal-Alpicat 3-0

Martinenc-Andorra 3-0

Sants-S Ildefons 1-0

Almacelles-Rapitenca 0-1

Borges-Vista Alegre 3-1

Vilaseca-Tortosa 1-1

Viladecans-Valls 2-0

Igualada-Balaguer 0-1

Primera catalana

Formació de la Rapitenca B, amb samarretes de suport a Pachu.

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Martinenc                11    30     8   26

2. S Cristobal              11    25   13   22

3. Viladecans               11    14     8   20

4. Sants                      11    11   13   20

5. Almacelles               11    20   12   19

6. Borges Blanques      10    15   14   18

7. Alpicat                     11    11   10   18

8. Lleida                      11    20   21   17

9. Balaguer                 11    16   17   15

10. Igualada                11    13   14   15

11. S Ildefons              11    16   12   14

12. Rapitenca          11     9  12  14

13. Andorra                   9      9     7   13

14. Vista Alegre           11    17   16   13

15. Vilaseca                11      9   18     8

16. Tortosa              11   11  28    7

17. U Bellvitge             11    10   22     4

18. Valls                      10      7   18     3

4a catalana
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L’EQUIP TITULAR 
DE LA JORNADA Equip de la setmana

U.E. ALDEANA

Top Secret

Foto superior: Mario Maza i Robert (tècnics del S. Bàrbara), amb el president al cen-
tre. Baix, presentació d’Isaac Fernández com a tècnic de la Rapitenca, amb Carlos
Rico (segon) i el president Hernan (al centre). A l’esquerra, formació del Perelló. 

JOAQUIN CELMA

NARCÍS (Perelló)

CALLARISA (la Sénia)

FERRERES (Camarles)

AITOR (Masdenverge)

PAU ANDREU (Gandesa)

SAM (Tortosa)
BRAIHAN (Rapitenca)

AGUSTÍ (S. Bàrbara)

JOTA (R.-Bítem)
DAVID RAMÍREZ (Ampolla)

MANEL (S. Jaume)
*Excepte Joab, Marc Andreu i Xixo, tots els jugadors del Perelló eren de casa, diumenge a
Arnes. Raul Arroyo va estar a la banqueta i va sortir a la segona meitat.
*Isaac és el nou míster de la Rapitenca. Un home que viu el futbol. Diumenge sortia de
Salou de bon matí. Va veure a migdia el partit del Martinenc, se’n va anar a Almacelles
(Lleida) a veure la Rapitenca, a la tarda, i a les 18 h va marxar a Igualada per veure el
Balaguer que jugava a les 18,30 h.
*No era normal. La temporada passada, Sergi José, de la Rapitenca, va marcar 13 gols.
Diumenge va fer el decisiu 0-1, sent el seu primer gol. Aquest noi ha de ser titular sempre.
*Enric Suñé, jugador de Batea, trencament de lligaments i menisc (del dia de la Pobla). Serà
operat el dia 1 de de desembre. Raul Gonzalez, del Perelló, de la fractura del pòmul, també
serà operat properament. I aquesta setmana greu lesió de Jan de l'Amposta, va ser operat
diumenge i serà baixa uns cinc mesos.
*Dos grans exjugadors de l’Amposta que estan fent una gran temporada: Gustavo a
Ulldecona i Miguel a la Cava. Ningú és profeta a casa seva.
*A l’Ampolla, David Ramirez ja s'ha convertit en el màxim golejador i això que en tres par-
tits no va jugar de titular per lesió. No comprenc com la Cava li va donar la baixa.
*El Tortosa, a la desesperada: cinc fitxatges. 3 jugadors d'Andalúsia, un de tercera divisió,
que només ha marcat 3 gols (ha de rebre la baixa del seu club), i dos de la primera anda-
lusa. Dos més del Cerdanyola de 3a divisió (Didi i Edgar) i un altre, Joel, del Vilassar. Les
baixes són Ike i Yassine. Mérit té Don Arturo per lluitar i fer l’aposta.
*Arnes, que és la població més petita de l'Ebre, és líder en la primera divisió de cadet per
sobre de la població més gran, Tortosa. L’Arnes juga a Valderrobres, amb qui té una afilia-
ció.
*A un jugador de primera catalana se li peguen els llençols en molts partits. S'aixeca molt
tard; no sé que fa a la nit:  si lectura, televisió o escolta la ràdio però s'ho passa bomba.
*El porter Moreso de l'Amposta B va aturar un penal dissabte i m'expliquen que en va atu-
rar  5 seguits fa dues temporades al Godall.
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GALERIA D’EQUIPS DE FUTBOL BASE. 
Avui: UD Jesús i Maria

JUVENIL A CADET A

INFANTIL A INFANTIL B

ALEVÍ A BENJAMÍ BLANC
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VALORACIÓ

INGREDIENTS PER A 4 PERSONES

·  400 g de tallarines
·  150 g de nous pelades
·  250 g de formatge fresc (mató, ricotta, etc.)
·  100 ml de llet
·  2 grans d'all
·  4 brots de julivert
·  2 cullerades soperes d'oli d'oliva
·  sal i pebre

PREPARACIÓ:
Posem a coure la pasta amb abundant aigua salada bullent
i una mica d'oli. Mentrestant, dins un cassó amb una mica
d'oli, daurem els alls pelats i tallats a làmines. Un cop dau-
rats els traiem del foc i els deixem refredar. Barregem els
alls amb les nous, el formatge, la llet, el julivert net i sense
troncs, l'oli, la sal i el pebre, i ho triturem bé. Quan la pasta
està cuita, s'escorre ràpidament i es barreja amb la salsa. Es
serveix al moment.
Suggeriment es pot acompanyar de parmesà ratllat.

TTAA LL LL AA RR II NN EESS   AA MM BB

SSAA LLSSAA   DD EE   NN OO UUSS
És una recepta
rica amb hidrats
de carboni com-
plexos que s’ani-
ran absorbint
lentament. 
També aporta
proteïna i calci
dels làctics i dels
fruits secs. És un
plat complet. Us
recomanaria que
el mató sigui  0% MG, d’aquesta manera
modifica el percentatge dels greixos,  dis-
minuint els saturats i incrementant notable-
ment els poliinsaturats i monoinsaturats,
aquest són beneficiosos.
És un plat per prendre com a únic al mig-
dia. Per complementar el dinar us aconse-
llaria prendre davant una amanida verda i
per postres una peça de fruita. 

Lluïsa Garriga i Balagué
Diplomada en nutrició humana i dietètica 
Diplomada en infermeria



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. 

Bessons
20/5 al 21/6
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

SECCIÓ PATROCINADA PER:

PASSATEMPS

MONEDES DEL MÓN

SOLUCIÓ

TELÈFONS D’INTERÈS: Emergències ·  Mossos  d’Esquadra ·  Bombers ·  Urgències  (Ambulàncies) 112

MÉS EBRE  RECOMANAÀries
20/3 al 19/4

Vius un període molt estimulant per desple-
gar tota la teva creativitat sentimental.
Respecte a la teva salut, tracta d’evitar dor-
mir-te massa tard i tot anirà millor.

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

Taure
20/4 al 19/5

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

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.

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

Cranc
22/6 al 21/7

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.

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.

Lleó
22/7 al 22/8

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.

Aquari
20/1 al 18/2

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
23/8 al 21/9

El teu entusiasme sentimental ha d’estar pre-
cedit de la lògica. Respecte a la teva salut,
el teu cansament prové de la teva indolència
i de la teva falta d’exercici.

Peixos
19/2 al 20/3

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

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01

L’horòscop

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

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

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

Llogo Bar-Restaurant 
a Tortosa
BON PREU 
Tel. 646 106 981

Venc terreny 
de taronges,
3 jornals,  a Santa Bàrbara
Tel. 628 591 418

SERVEISÑ

TREBALLÑ VARISÑ RELAXÑ 

COMPRO 
PÀRQUING

“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527

LLOGUER 
PÀRQUING 

PLAÇA ESTADI
(FERRERIES-
TORTOSA)

639 594 527

TÈCNICS TITULATS EN
JARDINERIA

- Podes, gespa, escarifica-
cions, control de plagues
(palmeres i altres), optimitza-
ció del reg, rocalles, etc...
PRESSUPOSTOS DE
NOVA CREACIÓ DEL
SEU JARDÍ I/O MANTE-

NIMENT SENSE 
COMPROMÍS

Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadèmi-
ca, ASSEGURANÇA de
responsabilitat civil, carnet
i CERTIFICAT d'aplicador
de productes fitosanitaris,
pla d'higiene i SEGURETAT

al treball en vigor.
Tel. 615 24 66 99

www.florestajardineria.com 
florestajardi@hotmail.es

OFERTA  
CATALANA

PLANTA DE LUJO
MASAJES 

RELAJANTES 
COMPLETO 20€
DISCRETO 

INDEPENDIENTE
Tlf. 664 149 258

COMPRO
tractors, cotxes, 4x4, furgonetes...

i tot tipus de maquinària

· No importa l'any ni l'estat

Màxima serietat. 

tlf: 686 979 513
Pere

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

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

HABITACIONS D'HOTEL
PER HORES
MATÍ O TARDA
TV i Wifi inclòs

màxima discreció
25€ (Iva inclòs)

Posibilitat de parking cobert
Sant Carles de la Ràpita
977071658

VENC GRANJA DE PORCS
1050 ANIMALS. TERME ALDOVER

(A 3 KM. DELS REGUERS)
TEL. 977 47 40 80

(DE 13H A 14H)

Busco persona entendida en sellos
de correos para montar una filate-

lia en Amposta

Dispongo de sellos desde el año 1965 hasta
hoy en día, teniendo montadas una colección

de bloques de 4 y otra de 1 sello. Aparte
tengo otras cosas de colección

II nnttee rr eess aa ddoo ss   llll aammaa rr   aall   ttee llff ..   

630519242 
pprr ee gguu nnttaarr   pp oorr   ee ll   SS rr ..   MMaarr gg aall ee ff ..

Vols anunciar-te a              
?

977 279 290
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

15.000
EXEMPLARS

SE BUSCAN FAMILIAS 
EN ST. CARLES DE LA RÁPITA 

Y L’ AMPOLLA 
para acogida de estudiantes extranjeros

entre 14 y 17 años.

ESTANCIAS CORTAS, REMUNERADAS 
Y COMPATIBLES CON SU 
ACTIVIDAD HABITUAL.

TEL. 661 752 959
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Roger Avinyó Martí,
Alcalde de Xerta

Enguany les Festes de Sant
Martí, patró de Xerta, han
tingut una de les presèn-
cies més mediàtiques d'a-
questes últimes setmanes:
La presidenta del
Parlament i xertolina,
Carme Forcadell.

Més Ebre: Aquest any les
Festes de Sant Martí han
tingut un caire diferent.
Les emocions i els senti-
ments es mesclaven amb
la diversió.
Roger Aviñó: Si, han estat
unes festes diferents amb
moments complicats
davant la situació política
que estem vivint al nostre
país. Aquest cap de setma-
na passat es concentraven
els tres dies més importants
de les festes majors i,
davant de la difícil situació
de la Presidenta del
Parlament i xertolina Carme
Forcadell, des de l'ajunta-
ment vam convocar una
reunió amb totes les enti-
tats de la població involu-
crades amb l'organització
de les festes amb la finalitat
de consensuar una resposta
com a poble. Davant la lli-
bertat sota fiança de la
Presidenta, vam decidir no
suspendre cap acte i cada
entitat es va encarregar de
llegir un manifest o realitzar
algun acte de protesta
abans de començar cada
acte de festes. Per exemple,
l'ajuntament vam llegir un
manifest abans de
començar el concert de sant

Martí en suport als presos
polítics i a la Presidenta.

ME: Quins canvis d'im-
pressions vau tenir?
RA: Vaig saludar a la Carme
el dia de Sant Martí a la
plaça, a la tradicional balla-
da de jotes i exhibició de
vestits típics. Estava ferma
però preocupada per la
resta de companys mem-
bres del govern, i pels presi-
dents de l'ANC i Òmnium
que encara es troben pri-
vats de la seua llibertat.
Crec que va ser reconfor-
tant per a ella, com a xerto-
lina i més en aquells difícils
moments, poder compartir
amb la seua gent el dia de
Sant Martí, una jornada
molt significativa per als
xertolins.

ME: Es va poder veure una
Carme Forcadell emocio-
nada i poc després de la
seua estada a Xerta,
aquest dimecres, ha anun-
ciat que concorrerà al 21-
D formant part de la llista
d'ERC. Això vol dir que li
heu donat força!

RA: És clar que sí. Estem
molt orgullosos de la seua
tasca i de la seua convic-
ció. Sap que compta amb
el suport del seu poble i
ens sumem, junt amb ella,
a defensar la democràcia i
la llibertat al nostre país.

ME: A més a més es fa fer
un homenatge a l'alcalde
republicà Daniel Mayor
de Toma.
RA: Era un deure històric
que tenia el poble de Xerta
amb la figura de Daniel
Mayor, un polític membre
d'Acció Catalana
Republicana, catalanista,
intel·lectual i republicà que
va ser afusellat pel règim
franquista pel sol fet d'ha-
ver estat escollit alcalde de

Xerta de manera democrà-
tica. Tota la gent gran que
el va conèixer recorda que
era una bona persona,
donava classes de repàs als
fills dels obrers i pagesos al
Centre Obrer, entitat que
també va presidir.
Finalment, se'l va acusar
injustament de tots els

delictes que es van come-
tre al poble en uns
moments de desgovern en
plena guerra civil. Per això,
des de l'ajuntament vam
decidir que era l'hora
d'homenatjar la seua per-
sona dedicant-li un carrer,
ja que per a tots els xerto-
lins ha estat el nostre alcal-

de màrtir. Per això, coinci-
dint amb la celebració de
la festa major, vam aprofi-
tar per incloure l'acte del
descobriment de la placa
del carrer al programa de
festes, que va anar a
càrrec dels familiars des-
cendents del senyor
Mayor.

CARME FORCADELL A XERTA
PARLEM AMB

Isabel Carrasco

A XERTA


