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    La PDE prepara noves mobilitzacions a l’espera de l’imminent pronunciament del Suprem sobre el Pla Hidrològic de l’Ebre

La Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE) alerta que el govern espanyol aprofita l'atenció sobre el procés català per tancar el transvasament
de l'Ebre. Així ho denuncia la PDE davant el que considera una maniobra de l'executiu del PP per tancar un pacte nacional de l'aigua que
permeti interconnectar totes les conques hidrogràfiques sense abordar la reducció de les noves grans extensions de regadiu previstes en els
plans hidrològics de conca. P3

Una desena d'autocars van sortir ahir del territori per participar avui dijous en la manifestació "Omplim

Brussel·les" a la capital belga. Cal afegir ebrencs que han viatjat en avió fins Brusel.les per participar en

una manifestació que es preveu més multitudinària que altres celebrades a Brusel.les.

Sota el lema Wake up Europe, la manifestació està convocada per l'Assemblea Nacional Catalana i

Òmnium Cultural. A la imatge, ebrencs pujant ahir a un dels autocars per viatjar fins Bèlgica.  

P3

Wake up Europe

ACN

ALERTA!
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El 2018 serà l’any
de Quico el Célio, el
Noi i el Mut de
Ferreries ja que els
músics ebrencs
celebren els seus 25
anys a la carretera,
en el seu cas dalt
del famós renault
4L que han popula-
ritzat en el seu ima-
ginari. Música d’a-
rrel interpretada per
un fals cec i una
divertida troupe de personatges que viuen a cavall entre la tradició i la
modernitat.
Els Quicos compliran justament un quart de segle el pròxim 15 de
desembre, data en la que un Quico el Célio i un Noi (interpretats ales-
hores per Arturo Gaya i Xavi Borràs) van oferir el seu primer concert en
una petita taverna de Tortosa: el bar La Finestra. Dies després s’incor-
porava al grup Jordi Fusté creant el personatge de Lo Mut de Ferreries
i amb els anys van anar ampliant la formació fins als 6 components
actuals. Els músics ebrencs han decidit no centrar l’aniversari en un acte
principal sinó en una llarga gira en la que des d’aquests nadals i durant
tot el 2018 visitaran totes les poblacions que vulguin compartir amb
ells la celebració. La primera ocasió seran aquests properes festes, amb
representacions de ‘Lo Misteri de Nadal’ a Tortosa, Reus, Barcelona,
Vilafranca del Penedès i l’Hospitalet de l’Infant. Passats els nadals, els
Quicos oferiran per tot el país un espectacle especial que repassarà la
seua trajectòria artística, que ha estat mereixedora d’11 premis
Enderrock, el Premi Nacional de Cultura i el Premi Joan Amades: 13
treballs discogràfics i prop de 2000 concerts. Els 25 anys dels Quicos
també ens portaran un llibre amb totes les seues cançons.

25 ANIVERSARI DE QUICO EL CÉLIO,
EL NOI I EL MUT DE FERRERIES

EL 15 DE DESEMBRE DE 1992 FOU EL SEU PRIMER CONCERT 

Editorial

Ponts, aqüeductes i festes

Aprofitant aquest pont de desembre hem estat mirant com tindrem el calendari del proper 2018 per anar fent boca. En total es sumen
15 dies de festa (dos dels quals els escullen els ajuntaments) i, oco al dato, la majoria de festius cauen de dimarts a dijous i dos en dis-
sabte. Pel que fa al desembre no hi haurà macro pont o aqüeducte. Sant Joan caurà en diumenge i Sant Jordi, caurà en dilluns.
I Sant Esteve? Seguirem celebrant el dia 26 de desembre aquesta festivitat que es celebra a Catalunya, a les Illes i al País Valencià?
Una llarga tradició lligada amb la història i els orígens del nostre país? O serà Sant Esteve considerada una festa independentista?

Avui dijous, Camarles celebra la Festa de la Segregació. Són 39 anys
de quan es va aconseguir. Els actes de la Festa es concentren en un
dia i no en dos com succeia els darrers anys. El motiu, segons va
explicar el regidor de festes de Camarles, Ramon Brull, a Canal Terres
de l’Ebre, al programa Plaça Major, no és altre que “hem considerat
que en un mateix dia els actes no estan tan dispersats i això és més
positiu per a la ciutadania”.
Dins del actes, a més de la missa a l’ermita de les 12 hores, hi ha pre-
vista una vedellada i, per la tarde, els bous. Hi haurà bou embolat i
a la nit, sopar amb una fideuà popular i, posteriroment el ball. Amb
5 euros es podrà gaudir de tot plegat: “estem molt satisfets de la
gent que s’ha apuntat per acabar de passar una Festa que l’any
vinent farà 40 anys. Creiem que va ser molt positiva la segregació
per al municipi i el balanç així ho indica de com ha evolucionat el
poble en aquests anys”, deia Brull.

FESTA DE LA SEGREGACIÓ 
DE CAMARLES 2017

AVUI DIJOUS

Aquest dissabte l’Ebrecorrefoc Tortosa ha guanyat el premi The Best, que lliura
l’Agrupació de Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, en reconeixement a la seva
organització. Lo Golafre ha rebut el premi en el transcurs de la quarta Nit del bestiari
festiu, Festivitas Bestiarium.
Quim Masferrer, protagonista del programa de TV3, El Foraster, va fer el lliurament
del premi.
ARC
A la distinció, obtinguda per l’Ebrecorrefoc Tortosa, no es va poder sumar el premi
ARC, que lliura l’Associació de Representants i Mànagers de Catalunya, a la millor
programació musical. Les festes majors de Tortosa competien amb les de Lleida,
Vidreres i Santa Coloma de Gramanet. El premis es van lliurar en una gala el dimarts
5 de desembre al Mercat de les Flors i fou retransmesa pel Canal 33 i iCat. Entre els
63 nominats d’aquesta edició hi ha grups com Txarango, Love of Lesbian, Amics de
les Arts o Zoo. Lleida fou la guanyadora.

El correfoc de Tortosa, guardonat 
amb el premi 'The Best'

FESTIVITAS BESTIARIUM
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La PDE alerta que el govern espanyol aprofita l'atenció
sobre el procés català per tancar el transvasament 

El moviment antitransvasament prepara noves mobilitzacions a l'espera del pronunciament del Tribunal Suprem

El govern espanyol està
aprofitant l'atenció polí-
tica, social i mediàtica
centrada gairebé en
exclusiva sobre el con-
flicte català per avançar
discretament, però de
forma decidida, cap a la
materialització del trans-
vasament de l'Ebre al lle-
vant peninsular a partir
de les infraestructures de
regadiu existents. Així
ho denuncia la
Plataforma en Defensa
de l'Ebre (PDE), exclosa
d'aquestes converses pel
Ministeri d'Agricultura i
Pesca, Alimentació i
Medi Ambient, davant el
que considera una
maniobra de l'executiu
del PP per tancar un
pacte nacional de l'aigua
que permeti intercon-
nectar totes les conques
hidrogràfiques sense

abordar la reducció de
les noves grans exten-
sions de regadiu previs-
tes en els plans hidrolò-
gics de conca. A l'espera
que el Tribunal Suprem
faci pública, de forma
imminent, la resolució
del contenciós adminis-
tratiu presentat en con-
tra del Pla Hidrològic de
la Conca de l'Ebre, el
moviment antitransvasa-
ment prepara ja noves
mobilitzacions per exigir
la preservació del tram
final del riu i el Delta.
"El govern espanyol està
fent milles i fa una pan-
tomima de negociació
de pacte nacional de l'ai-
gua amb la qual estan
programant el transva-
sament de l'Ebre a partir
de les infraestructures
agràries, dels canals", ha
subratllat el portaveu de

la PDE, Manolo Tomàs,
referint-se a les negocia-
cions obertes pel
Ministeri d'Agricultura
amb diferents comuni-

tats de regants i entitats
sobre el Pacte Nacional
de l'Aigua. Unes conver-
ses a les quals s'ha barrat
la porta al moviment

social antitransvasa-
ment, tot i haver sol·lici-
tat explícitament i amb
antelació poder-hi parti-
cipar.

La 57ena Fira de
Mostres d'Amposta
incorpora enguany la
Gala del Comerç com
a novetat, un home-
natge a una trentena
de comerços de la
ciutat que tenen 25 i
50 anys d'activitat. La
mostra, inaugurada
ahir, s'allargarà un dia
respecte l'any passat i
es farà fins el diumen-
ge dia 10. Les xifres
de participació es
mantenen respecte
les anteriors edicions,
amb més d'un cente-
nar d'expositors (dels
quals un 25% repe-
teixen) i més d'un
centenar de firaires. El
recinte de la fira
ocupa uns 5.000
metres quadrats inte-
riors i 25.000 exte-
riors i s'obrirà en
horari partit de matí i
tarda. Es manté
també la gratuïtat
d'accés. La programa-
ció de la mostra
inclou l'acte d'entrega
de les beques a l'ex-
cel·lència università-
ria, que lliurarà a 123
alumnes la presidenta
del Parlament de
Catalunya, Carme
Forcadell.
La Fira de Mostres
d'Amposta fou inau-
gurada per Joan
Cercós, ampostí molt
vinculat a la pagesia i
del teixit associatiu de
la ciutat i que va ser el
responsable de la sec-
ció de l'arròs a l'estat
espanyol del sindicat
agrari Unió de
Pagesos. 

DES D’AHIR

Fira 
de Mostres
d'Amposta

Irene Negre, membre del secretariat nacional de l'ANC a les Terres
de l'Ebre, ha informat que han estat una desena d'autocars els que
van sortir del territori per participar avui dijous en la manifestació
"Omplim Brussel·les" a la capital belga. En entrevista a Canal Terres
de l’Ebre, Irene Negre deia que "hi ha molta il·lusió, la gent està
molt emocionada i hem rebut molta col·laboració. Hi haurà gent
que a última hora no podrà venir per manca de places. I això sense
comptar la que teníem col·locada en el vol xàrter que havia de sor-
tir de Reus i que finalment vam anul·lar i hem hagut de recol·locar
en vols des de Barcelona o Lleida". Segons Negre, "és molt trist
que Europa amb el seu silenci, permeti el que està passant aquí".
Sota el lema Wake up Europe, la manifestació està convocada per
l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural.

10 autocars van sortir de les Terres de l'Ebre 
per participar en la manifestació "Omplim Brussel·les"

Serà avui dijous

Manolo Tomàs, portaveu de la PDE, en una imatge d’arxiu a la redacció de Més Ebre.

Ebrencs en un dels autocars que van sortir ahir cap a Brusel.les.
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SOBRE LA BATALLA DE L’EBRE

LES 'MICROHISTÒRIES'
DE LA GENT i els pobles
de l'Ebre reconstruiran la
Batalla de l'Ebre en el
seu 80è aniversari. La
URV i Amics i Amigues
de l'Ebre impulsen un
congrés internacional
que vol millorar-ne el
coneixement en el seu
context històric i social.
El congrés, que es va
presentar als Serveis
Territorials de Cultura a
les Terres de l'Ebre, vol
millorar el coneixement
del conflicte des del seu
context històric i social i
difondre'l entre les
noves generacions, a
més de donar a conèixer
nous aspectes d'investi-
gació històrica. I al
mateix temps divulgar i
posar en valor el patri-
moni històric relacionat
amb aquest episodi
bèl·lic que hi ha a les
Terres de l’Ebre, d’aquí
que s’organitzaran visi-
tes als espais de la
Batalla de l’Ebre.
Lluny de repetir aspectes
històrics, aquest congrés
vol obrir un espai de
coneixement i debat que
generi una visió propera,
contrastada i més inno-
vadora a l’hora d’explicar
aquells fets. Els serveis
d’intel·ligència davant la
Batalla de l’Ebre, la sani-
tat o la vida local al front
de guerra i els refugiats,
són alguns dels temes
que s’abordaran en les
ponències principals.

Congrès
Internacional

L'Ajuntament de Tortosa ja va retirar divendres
els cartells per la llibertat dels presos polítics i els
llaços grocs de la façana del consistori i aquest
dimarts ha començat a netejar una pintada que
el Comitè de Defensa de la República de
Tortosa va fer dissabte, al mur de la llera del riu
Ebre on van escriure la paraula 'República'. 
Tal com explica l’ACN, la Junta Electoral havia
requerit la neteja a la Confederació
Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) i aquesta havia

advertit que en reclamaria els costos a les per-
sones que es van identificar durant la pintada.
L'alcalde de Tortosa no ha volgut explicar per-
què ha fet la retirada el consistori però ha
demanat que abans de criticar l'actuació a les
xarxes socials "haurien de ser més conscients
de la realitat que estem vivint".  A la imatge, es
pot veure un operari, dimarts, netejant la pinta-
da de 'República' sobre el mur fluvial de l'Ebre
al seu pas per Tortosa, a la banda de Ferreries.

Tortosa neteja la pintada 'República' al mur del riu

Les polítiques per erradi-
car la violència envers les
dones van centrar dilluns
dos dels punts de l’ordre
del dia del ple ordinari de
Tortosa. El ple va aprovar
per unanimitat la moció
de Movem que impulsa
accions per eliminar la
violència envers les
dones. En canvi, va rebut-
jar-ne una altra, en la
mateixa línia, de la CUP.
Segons informa ebredigi-
tal.cat, el ple ordinari
havia de debatre fins a set
mocions dels grups muni-
cipals. Però dos van passar pràcticament
sense confrontació dialèctica. Van ser les
dos presentades pel grup del PSC, que
just després d’exposar-ne el contingut va
veure com es topava amb una breu i
taxant frase dels portaveus de la CUP,
ERC i el PDeCAT amb la qual, directa-
ment, es negaven a tractar-la. D’aquesta
manera, els dos grups del govern i el de
la CUP van voler criticar que el PSC
hagués abandonat el ple el mes passat, i
que no s’hagués presentat a una altra

sessió, en els dos casos coincidint amb el
debat sobre l’aplicació de l’article 155 i
per l’empresonament dels consellers i
membres d’entitats sobiranistes. Per la
seua part, el PSC ha lamentat que “el
govern no vulgui debatre les mocions
socialistes, acusant-los de còmplices del
155 i deixant així de costat els temes de
ciutat. En canvi si van debatre les
mocions del Partit Popular, que és qui ha
aplicat el 155, evidenciant així la seva
idea de democràcia que tant reclamen”.

La Junta Electoral de
Tortosa va donar
dimarts 24 hores als
alcaldes per retirar
"distintius partidis-
tes" dels espais
públics (vegeu plana
6). Ferran Bel, alcal-
de de Tortosa, el
mateix dimarts,  a
l’ACN, també va
remarcar que les del
21-D "no seran
unes eleccions nor-
mals" i va fer una
crida per "la
rebel·lió" de la ciu-
tadania contra a
aquesta situació a
través del vot, un vot "amb dignitat i per higiene
democràtica". "Que no votin independència o sobi-
ranisme, que votin democràcia, llibertats, un estat de
dret del segle XXI", va defensar. 
Així mateix, Ferran Bel, va anunciar que Junts per
Catalunya demanarà fer un acte en record als "pre-
sos polítics" com a part de la campanya electoral i,
saltar-se així, la prohibició de la Junta Electoral de
Zona de mantenir la pancarta que exigia llibertat, i
que estava penjada al balcó de l’ajuntament tortosí i
que va haver de ser retirada.

Al ple de dilluns

“Portarem llaços 
d'un altre color”

Govern i CUP a Tortosa neguen el debat
al PSC per la postura sobre el 155

“Un vot amb dignitat, per higiene democràtica”

El Nadal Jove de Tortosa compleix 25 anys

En el Gran Recapte

Se celebrarà del 22 de desembre al 4 de gener

El Gran Recapte a les Terres de l’Ebre enguany ha
superat la xifra de 80.000 quilos de l’any passat. I
es calcula que es van passar els 500.000 a la pro-
víncia de Tarragona. Òscar Ologaray, portaveu del
Banc dels Aliments, agraia “als 4.300 voluntaris de
la província per fer possible el Gran Recapte i grà-
cies a tots els que heu fet la vostra donació, des
d’un brick de llet fins un carro sencer, tot ha sumat
tones de voluntat” i també afegia que “des del
Banc dels Aliments hem vist un augment en la qua-
litat dels productes, és a dir, hem rebut molt més
oli, llet, conserves i llegum cuit que en passades
edicions, i s’ha reduït el llegum sec (el llegum sec
no és gaire recomanable perquè es gasta molta
energia per cuinar-lo)”. Als 1.300 voluntaris, el
Banc dels Aliments va comptar amb la col·laboració
de Càritas, Creu Roja, l’Arxiconfraria de la Cinta,
protecció civil i l’Ajuntament de Tortosa.

La regidora de
Joventut de
l'Ajuntament de
Tortosa, Cristina
Girón, acompanyada
per Josep Gasulla,
representant dels
Voluntaris del Nadal
Jove Tortosa, ha pre-
sentat l'edició 2017-
2018 d'aquest certa-
men infantil i juvenil
que ha arribat ja a
assolir 25 anys.
Nadal Jove 2017-2018 se celebrarà, com és habitual, al Pavelló Firal de Tortosa
del 22 de desembre al 4 de gener, i incorpora tot un seguit de propostes per a
gaudir-ne des dels 3 als 14 anys. Entre les activitats per als més menuts, desta-
quen la zona d'inflables (amb noves atraccions), i els espais-tallers, on poden
aprendre a disfressar-se, a pintar cares, o a "fer de Picasso", així com també
practicar la jardineria, treballar amb el fang o fer decoracions de Nadal. I per als
més grans, cal esmentar l'"Escape Room".

Les Terres de l’Ebre recullen més
de 80.000 quilos d’aliments 

Ple de Tortosa, dilluns passat.

Ferran Bel.



DIJOUS 7
DE DESEMBRE
DE 2017

diarimés
ebre21D 5www.mesebre.cat

Acompanyats d’una cinquantena de militants i cà-
rrecs del partit, els candidats ebrencs de la coalició Es-
querra Republicana de Catalunya–Catalunya Sí van
fer la tradicional enganxada de cartell d’inici de cam-
panya a la plaça de l’Ajuntament de Tortosa. La can-
didata Irene Fornós va manifestar que ‘aquesta és una
campanya anormal perquè continuem tenint presos
polítics, i entre aquests el nostre cap de llista Oriol
Junqueras. Hi ha una voluntat expressa per part dels
defensors de l’Art.155 de perpetuar aquesta situació

per tal que les eleccions vagin a favor d’ells i no d’a-
quella gent que lluitem per la independència de Cata-
lunya i fer República’. 
Fornós va deixar clar que ‘encarem una campanya

amb moltes ganes, farem actes a tots els pobles de les
quatre comarques i sortirem a guanyar perquè com a
país i com a Terres de l’Ebre ens ho juguem tot. No-
més guanyant podrem treure els presos, recuperar les
nostres institucions, fent república i fer Terres de l’E-
bre’.

Irene Fornós: “sortim a guanyar perquè com a
país i com a Terres de l’Ebre ens ho juguem tot”
Inici de campanya de la coalició Esquerra Republicana de Catalunya – Catalunya Sí

La candidatura d’Esquerra Republicana-Catalunya
Sí, a més de presentar tots els actes de campanya,
ha explicat la proposta de crear la Mancomunitat
de les Terres de l’Ebre la propera legislatura. El can-
didat Lluís Salvadó ha recordat l’estroncament de
la creació de la Vegueria arran de la sentència del
Tribunal Constitucional i la voluntat provincial i
centralista dels que impulsen l’Art.155, com es
demostra amb la destitució del delegats de govern.
El concepte, que recorda a l’experiència històrica
de la Mancomunitat de Catalunya, ‘no té per
objectiu crear un nou organisme sinó integrar-ne
quatre amb l’objectiu de disposar d’un ens territo-
rial fort que pugui esdevenir la veu de les Terres de
l’Ebre, impulsar projectes transformadors i impor-
tants, guanyar economies d’escala, generar siner-
gies i unificar serveis transversals compartits millo-
rant-ne l’eficiència i la gestió, sense que cap de les
quatre comarques percebi que perd capacitat de
gestió ni personalitat pròpia’, ha explicat Salvadó.

Proposta per crear la Mancomunitat
de les Terres de l’Ebre

‘Per dotar el territori de força institucional’
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El pavelló de Roquetes, un dels punts on es va exercir la violència l’1 d’oc-
tubre, fou també el lloc escollit per Junts per Catalunya per presentar la can-
didatura a les Terres de l’Ebre, que compta com a primera representant a la
jesusenca i regidora del Pdecat Mònica Sales, número 4 a la llista per Tarra-
gona. Segons informa ebredigital.cat, la candidatura agrupa diferents tradi-
cions polítiques. De fet, està encapçalada per un militant d’Esquerra, Eusebi
Campdepadrós; i una exregidora socialista, Teresa Pallarès, també exsubde-
legada del govern espanyol. ‘Derrotar el 155 i tots els partits que li han donat
suport’ és el principal objectiu de Junts per Catalunya el 21 de desembre. Les
candidates Annabel Marcos i Elena Solé també van intervenir a la presenta-
ció, on es va perfilar l’agenda electoral. Hi ha previstos més de 40 actes a l’E-
bre. El central serà el dia 11 al Felip Pedrell de Tortosa. 

‘Derrotar el 155 i els partits 
que li donen suport’

Objectiu de Junts per Catalunya, el 21 de desembre

La Junta Electoral de Tortosa cita alcaldes

Per retirar "distintius partidistes" dels espais públics

La Junta Electoral de Zona de Tortosa,
dimarts, va donar 24 hores a la majoria
d'alcaldes de les Terres de l'Ebre per reti-
rar qualsevol objecte o element partidista
que trobin als espais públics. Els batlles
van rebre uns informes, fets pels Mossos
d'Esquadra, amb alguns exemples dels
"distintius partidistes" que havien de
treure. Es tracta d'una mena d'inventari
de cada municipi on hi apareixen amb
fotografies d'estelades, adhesius o car-
tells amb símbols i lemes relacionats amb
el 155, els presos polítics, la República
catalana, entre d'altres. La jutgessa va
advertir en les actes que l'incompliment
del requeriment pot suposar un delicte
electoral o de desobediència a l'autoritat
castigats amb penes de presó. Un dels
primers en comparèixer fou l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, que va qualificar la
situació "d'estranya i esperpèntica. Estem
en un estat més propi de moltes dècades
enrere que l'actual. És absurda la situació
que estem vivint. No sé què es pretén
amb aquesta intimidació als alcaldes", va
apuntar Bel. Segons va confirmar l'ACN,
els batlles i secretaris citats foren els de
Horta de Sant Joan, La Pobla de
Massaluca, Gandesa, la Fatarella i
Corbera d'Ebre –de la Terra Alta-, i els de
Tortosa i les EMD de Jesús, Campredó i
Bítem, de Paüls, l'Ampolla i Roquetes –
del Baix Ebre- però també els alcaldes de
la resta de municipis que pertanyen a

l'àmbit judicial de Tortosa i Gandesa.
Alguns municipis de la Ribera d'Ebre van
rebre el requeriment de la Junta Electoral
de Zona de Reus però dimarts no foren
citats. Alguns dels batlles d'ERC van pre-
sentar recurs.  
Un altre col·lectiu que va haver d'acatar
les ordres de la Junta Electoral de Zona
fou el Col·legi d'Advocats i Advocades de
Tortosa. La Junta Electoral va intentar
prohibir la sessió extraordinària que els
lletrats van celebrar aquest dilluns al ves-
pre. Finalment la reunió es va dur a terme
i se'ls va prohibir fer públics els acords
que s'hi van debatre fins després de les
eleccions del 21 de desembre. 

Ferran Bel, a la sortida del Jutjat Penal.

ebredigital.cat

acn

Penjada cartell del PSC-Units per Avançar

A la plaça de l’Angel de Tortosa

Els membres de la candidatura del PSC-
Units per Avançar de l’Ebre van escollir la
plaça de l’Àngel de Tortosa per  enganxar
el primer cartell de la campanya electoral.
Van participar els candidats ebrencs Joan
Caballol, Bibiana Porres, Manel De la
Vega i Dolors Bel, acompanyats d’un bon
grup de militants. Segons Caballol el
motiu d’escollir aquest indret responia al
fet que “des de la candidatura treballa-
rem per tothom, no només per a una part
de la societat”. Demà divendres (12h) al
Casal d’Amposta, acte central.

La CUP-CC presenta la llista electoral 

I avui, a Deltebre, comença la campanya

La CUP-CC va presentar a Roquetes la llista electo-
ral de la demarcació. El fins ara diputat Sergi Saladié
fou l’encarregat de començar les intervencions en
presència del cap de llista de la demarcació, Xavi
Milian, la primera representant ebrenca a la llista,
Èrica Bel, i d’una representació de la militància.
L’espai triat va ser davant del Pavelló de Roquetes
que, com va explicar el diputat, “és on es van viure
una de les càrregues policials més dures l’1 d’octu-
bre, juntament amb les patides a la Ràpita”. L'acte
d'inici de campanya de la CUP Terres de l'Ebre serà
avui dijous a les 19:30h al pavelló Josep Luque de
Deltebre (av/ La Pau, s/n).
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Tal com Més Ebre
va avançar divendres
passat, les federa-
cions a les Terres de
l'Ebre d'ERC i PDe-
CAT estaven molt
prop de  l'acord per
governar junts els
Consells Comarcals
del Baix Ebre i el
Montsià, després que
els republicans hagin
trencat els pactes que
tenien amb el PSC. I
dilluns van anunciar-
lo. En aquests moments,
tant al Baix Ebre com al Montsià, els socialistes han quedat governant
amb minoria. Per no interferir en la campanya electoral, les mocions de
censura als actuals presidents comarcals, Enric Roig (Baix Ebre) i Fran-
cesc Miró (Montsià), es votaran el 27 de desembre. L'alcaldessa de Ca-
marles, Sandra Zaragoza, presidirà el Baix Ebre i Carme Navarro, regi-
dora d'Alcanar, que ja havia estat presidenta els dos primers anys de la
legislatura, recuperarà el càrrec al Montsià. Segons l’ACN, la presiden-
ta del PDeCAT a les Terres de l'Ebre, Mònica Sales, ha apuntat que
amb el pacte s'estableixen "ponts de treball" entre les dues forces po-
lítiques al territori i es referma l'objectiu que els consells comarcals si-
guin uns ens "dedicats a treballar pels pobles i municipis”. També Al-
fons Montserrat, president de la Federació a l'Ebre d'ERC, ha
assenyalat que el pacte als consells del Baix Ebre i el Montsià "alinea
el territori amb la situació que hi ha a nivell de país" i s'ha mostrat sa-
tisfet per què siguin dues dones les qui presidiran els ens comarcals.

El president del Consell
Comarcal del Baix
Ebre, Enric Roig, va
cessar aquest dilluns,
els consellers d'ERC
amb qui han governat
l'ens comarcal des de
2015. Ho va fer
poques hores després
que ERC i el PDeCAT
anunciessin que
havien arribat a un
acord per presentar
una moció de censura i
governar plegats el
que queda de legisla-
tura. Segons l’ACN, els
republicans van tren-
car el pacte amb els
socialistes pel suport del PSC i el PSOE al 155 i per l'empresonament dels Jordis i una part
del Govern i l'exili de la resta. Roig ha acusat de "traïdors" els seus exsocis i ha assenyalat
directament Dani Andreu de no haver complert la seva paraula. Segons ha explicat el presi-
dent del Baix Ebre, s'hauria exigit als cinc consellers socialistes "trencar el carnet del PSC" si
volien mantenir els seus càrrecs. Roig ha lamentat que ERC trenqui un acord de govern que
ha estat "sòlid i sense fissures" per passar a governar "amb la gent del 3% i del partit de
Jordi Pujol". El president del Consell  acusa que ERC ha venut la comarca al partit de Ferran
Bel "per un plat de llenties". Roig també ha assegurat que mentre ERC i el PDeCAT "s'en-
fronten entre ells, es posen d'acord per posar una estelada a un balcó pensant-se que així
resolen els problemes dels pobles i les comarques". La reestructuració que ha fet Roig fa que
els nous vicepresidents de la institució són José Emilio Bertomeu, Josep Mas, Roser Merlos i
Ramon Brull, que juntament amb el president comarcal Enric Roig integren la Comissió de
Govern on queda en minoria el PSC. 

ERC i el PDeCAT pacten per apartar
el PSC dels Consells Comarcals

El president del Consell Comarcal del 
Baix Ebre cessa els consellers d'ERC

Del Baix Ebre i el Montsià
I els acusa de "traïdors"

Camarles mantindrà el pacte amb el PSC

Al municipi no es trenca l’acord

Sandra Zaragoza, actual alcaldessa de
Camarles, on governa amb un pacte amb el
PSC, ha assegurat que assumeix aquest càrrec
amb el suport del seu soci de govern munici-
pal al qual ha agraït que li hagi facilitat la
decisió. A Camarles no es preveu cap trenca-
ment del partit demòcrata amb els socialistes
ja que l'acord de govern incloïa la defensa del
procés català i de fet, els regidors del PSC han
donat suport als demòcrates i han aprovat
totes les mocions que han arribat al ple, per
exemple, en contra del 155 i per la llibertat

dels presos polítics, entre d'altres. 
El repartiment de les àrees als dos ens comar-
cals es farà gairebé al 50% entre el PDeCAT i
ERC i s'assignaran les conselleries de manera
que es garanteixi la màxima continuïtat i nor-
malitat en la feina. El republicà Dani Andreu,
que ha estat dos anys president del Consell
Comarcal del Baix Ebre amb un pacte amb el
PSC, serà el vicepresident primer. Al Montsià,
les dues primeres vicepresidències seran per
als demòcrates, i el tercer vicepresident serà el
republicà Albert Salvadó. 

Repsol contribueix al finançament
del Servei de Transport Adaptat

Amb 20.000 euros

El president del Consell Comarcal del
Baix Ebre, Enric Roig, i el director de la
Unidad de Negocio de Repsol Espanya,
Manuel A. González, han signat un con-
veni de col·laboració mitjançant el qual
l’empresa energètica aporta 20.000
euros per finançar el Servei de Transport
Adaptat (TAD) que presta la institució
comarcal. Des del 2011, Repsol col·labo-
ra econòmicament cada exercici en
aquesta iniciativa assistencial.

El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Enric Roig, 
acompanyat pels consellers.

La presidenta del PDeCAT a l'Ebre, Mònica Sales, i el 
president d'ERC a l'Ebre, Alfons Montserrat.

acn

acn
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EN UN MINUT

*JOAQUIM VALLÉS, fins
ara coordinador de
Tortosa x la
Independència de
l’Assemblea Nacional
Catalana, ha entrat a for-
mar part del Secretariat
Nacional de l’ANC.
“Aquest càrrec és incom-
patible amb ser coordina-
dor d’una assemblea terri-
torial, i dijous passat es va
celebrar una assemblea
general per escollir la
nova persona responsable
de la coordinació de
l’ANC”. La nova coordi-
nadora de Tortosa x la
Independència és Marta
Pulido.

*EL CONSELL COMAR-
CAL DEL BAIX EBRE ha
lliurat els premis
Emprenedoria, Solidaritat,
Projecte Jove i Fotogràfic
de la Gent Gran. La
roquetera Maite Mestre
ha guanyat el premi a
l’Emprenedoria 2017 amb
el projecte de l’empresa
Artra. El jurat ha concedit
un accèssit a Ports
Experience, una agència
de viatges receptiva que
ofereix descobrir el massís
del Port des d’Un punt de
vista diferent al que
coneixem. La Federació
d’Entitats Socials de les
Terres de l’Ebre ha guan-
yat el premi Solidaritat
amb el projecte Fresc-
Horts Urbans de Tortosa.
El premi Projecte Jove
2017, dotat amb un premi
de 1.000 euros, ha estat
concedit al projecte “la
Terrasseta” del Taller
Cooperatiu de Joves.  El
jurat ha decidit atorgar un
accèssit de 500 euros al
Club de Rem Tortosa pel
projecte titulat “De l’esco-
la als Jocs Olímpics”.
Finalment, el primer premi
Fotogràfic a la Gent Gran
ha estat concedit a Jaume
Bel, per la fotografia titu-
lada “Hem fet el cim” i el
segon premi, a Manolita
Barguilla, que ha presen-
tat la fotografia titulada
“Posta de sol al
Trabucador”.

*ANY LLULL: La veritat
inefable: el Llibre d'Amic
e Amat de Ramon Llull
arriba a Tortosa, després
de visitar diverses ciutats
europees i catalanes, a la
biblioteca Marcel.lí
Domingo.

Més notícies

Amposta preveu destinar un mínim d'un milió d'euros en polítiques
actives d'ocupació durant el pròxim 2018. L'alcalde, Adam Tomàs, ha
indicat, però, que aquesta xifra es podria incrementar si finalment es
resolen tots els programes previstos. En aquest sentit, ha lamentat
que l'aplicació de l'article 155 estigui "alentint la sortida de progra-
mes" fet que, en aquests moments, deixa pendent la convocatòria i
resolució de la iniciativa Espais de Recerca de Feina i els programes de
Garantia Juvenil. De moment, però, el consistori preveu, entre altres,
acollir-se al programa 30 Plus; contractar disset persones majors de 45
anys aturades de llarga durada; la iniciativa Fixa 40; UBICAT, per
orientar i capacitat persones amb dificultats d'inserció o la contracta-
ció de joves en pràctiques menors de 30 anys.

L’Ajuntament de la Ràpita està duent a terme un conjunt
d’obres d’arranjament de voreres al municipi i també de
millora de la plaça Sebastià Juan Arbó. En total són gairebé
150.000 euros en inversions destinades a millorar l’accessibi-
litat de voreres i arranjar la plaça. Pel que fa a les voreres,
són dos les actuacions en marxa. Una per millorar l’accessi-
bilitat d’un tram molt perjudicat en un dels vials principals
d’entrada a la població, l’avinguda Catalunya, concretament
entre els carrers Pirineus i Mestral. Així mateix, s’estan repa-
rant els trams de voreres malmesos en diversos carrers: l’a-
vinguda Sagrat Cor, Constància, Vista Alegre, Constitució,
Menorca-Jaume Balmes, Galera i Gorria. Les obres en marxa
també es despleguen a la plaça Sebastià Juan Arbó, on es fan
així mateix dos actuacions.

Amposta preveu destinar 1 MEUR a
polítiques actives d'ocupació

El 2018

La Ràpita executa 
diverses obres

Arranjament de voreres i millora de la plaça Juan Arbó

L’Ajuntament d’Amposta i l’empresa Sorea han signat
un conveni de col·laboració segons el qual l’empresa,
encarregada de la gestió del servei de subministra-
ment d’aigua al municipi, atorga 50.000 euros al con-
sistori destinats a activitats de foment de la cultura,
l’esport, així com també a entitats socials. Aquests
50.000 euros es distribueixen entre 11 entitats, que
les inverteixen en programes diferents. Entre aquestes
entitats, el Consorci del Museu, la Unió Filharmònica,
el CF Amposta, el CH Amposta, el CN Amposta, el
Club Hoquei, l’Associació familiars malalts de fibro-
miàlgia o l’Associació familiars malalts d’Alzheimer.

A Amposta

L’Ajuntament i Sorea signen un
conveni de 50.000 euros

Dimarts, Deltebre va aprovar al plenari el pressupost 2018, uns comptes que
han augmentat un 20% respecte enguany i que ascendeix a 17.067.000
euros. Sense augmentar la pressió fiscal , l'equip de govern proposa un pres-
supost "expansiu" amb el qual seguir assolint els objectius del mandat. Se
seguirà prioritzant la millora de la imatge de poble, amb una partida de 6
milions d'euros, gairebé el doble que l'any anterior. Pel que fa a les inver-
sions, destaca l'adequació del Complex Esportiu, amb una partida de gairebé
700.000 euros, l'acabament del Pavelló Fluvial, un centre d'exposicions i la
tercera fase de les obres de Riumar. Es pressuposten també una sèrie d'actua-
cions encaminades en la neteja del casc urbà, del manteniment de zones ver-
des, de la neteja de platges, la neteja de desaigües, així com també amb
inversions com l'arranjament de diferents carrers, o l'adequació de l'espai de
Mobles Delta, entre d'altres. L'equip de govern preveu un nou préstec de
650.000 euros sense que l'endeutament segueixi disminuint. Es preveu que
la ràtio se situï en el 58,22%, gairebé un 30% menys que fa 3 anys i molt
per sota del límit d'endeutament legal que és del 110%. 

La reobertura del Complex Esportiu, una de les inversions destacades

Deltebre aprova un pressupost 
que creix un 20% i supera els 17 MEUR
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*TERRA ENLLÀ ofereix el
calendari d'activitats d'a-
quest mes de desembre
pels escenaris de la bata-
lla de l'Ebre i la Guerra
Civil a les Terres de
l'Ebre. Hi ha rutes per
espais de la Terra Alta,
rutes que combinen
memòria i enoturisme,
que combinen un itinera-
ri senderista amb un
menú inspirat en la bata-
lla de l'Ebre, i tot el ven-
tall d'itineraris guiats ja
establerts.

*NOU PRODUCTORS
DE LA RIBERA s’uneixen
per produir un oli gour-
met amb varietats autòc-
tones de la comarca: Olis
Escoda, Molí de Rué, Les
Àrgoles, Olis Montané,
Aceites Hijo Manuel
Suñer, Olis Cal Brisda i
dues cooperatives:
l’Agrícola i Secció de
Crèdit La Ginesta i
l’Agrícola Sant Jaume de
Benissanet.

Més notícies

El Casal de la Joventut de Gandesa va acollir
el 2 de desembre la conferència commemo-
rativa del "VII Centenari del traspàs dels
dominis de l'Orde del Temple al de l'Hospital
Sant Joan (1317-2017)", a càrrec del profes-
sor de la Universitat Internacional de
Catalunya (UIC) Josep Serrano Daura i de
Josep M. Sans Travé, de l'Acadèmia de
Bones Lletres de Barcelona. El professor
Serrano va fer la introducció de l’acte, desta-
cant la importància que va tindre la ciutat de
Gandesa durant el segle XIV, ja que va ser l’única població de Catalunya que va acollir unes
corts generals de tota la corona catalanoaragonesa el 1338 i, a més, el 1319 va acollir el
casament reial entre l'infant Jaume de Catalunya i Aragó, i la princesa Leonor de Castella.

Gandesa commemora el 700 aniversari del traspàs dels

dominis de l’orde del Temple al de l’Hospital de Sant Joan

La policia espanyola va detenir el passat 28 de novembre a prop de
Gandesa un fugitiu britànic acusat de cometre una agressió sexual a
un noi de 14 anys. Segons l’ACN, els fets es van produir a l'agost del
2016 en una població del sud d'Anglaterra. L'arrestat, que tenia en
vigor una ordre europea de detenció i entrega emesa per les autori-
tats britàniques, residia en diferents poblacions de la comarca de la
Terra Alta des de feia més de cinc anys i en aquest temps ha acumu-
lat també antecedents per diversos delictes. Una vegada rebuda la
requisitòria, agents de la Comissaria de Tortosa van dur a terme les
corresponents gestions per esbrinar i localitzar el fugitiu. Les infor-
macions obtingudes van permetre finalment comprovar que el fugi-
tiu actualment es trobava residint en una casa de camp, en una zona
muntanyenca de difícil accés propera a la localitat de Gandesa, on
va ser detingut.

Detenen a prop de Gandesa 
un fugitiu britànic 

El detingut residia en diferents poblacions de la Terra AltaConferència commemorativa

La central nuclear Ascó II tornar a estar
connectada a la xarxa elèctrica des de
tres quarts de tres de la matinada del
passat dissabte. La 24ena recàrrega de
combustible ha durat 35 dies i ha ser-
vit per substituir 64 dels 157 elements
combustibles que conformen el nucli
del reactor i per incorporar més 38
modificacions de disseny en tota la
planta. En concret, s'han dut a terme
més d'11.500 ordres de treball i hi ha
participat més d'un miler de treballa-
dors de diferents perfils i especialitats
professionals que han complementat
la feina de la plantilla estable de cen-
tral nuclear d'Ascó. Tot el personal
incorporat ha rebut formació prèvia i
s'han registrat més de 1.900 assistèn-
cies als cursos organitzats. Algunes de
les activitats dutes a termes són les
inspeccions visuals remotes en dife-
rents components del vas del reactor,
la inspecció de tubs per corrents induï-
des en els tres generadors de vapor, la
substitució de les vàlvules de les línies
de drenatge de les caixes d'aigua dels

generadors de vapor, la revisió general
de les dues turbobombes d'aigua d'a-
limentació principal, o la substitució de
diversos motors en diversos equips de
seguretat. També s'han realitzat nom-
broses activitats de manteniment pre-
ventiu, s'han substituït equips, intro-
duït millores i incorporat modificacions
de disseny.

La central nuclear Ascó II torna a
connectar-se a la xarxa

Després de la darrera recàrrega de combustible

El nucli antic de Tivissa acollirà els dies 8 i 9 de
desembre la sisena edició de la Fira de Nadal, orga-
nitzada per l’Ajuntament i la Comissió de la Fira de
Nadal, amb la col·laboració d’entitats i voluntariat
local, empreses i establiments comercials locals i de
fora del municipi. En aquesta edició, l’encarregat
d’inaugurar la fira serà el president de la Diputació,
Josep Poblet, en un acte institucional que tindrà
lloc demà divendres, 8 de desembre (12 h).
Durant els dies de la Fira de Nadal, els carrers,
carrerons i places del nucli antic de Tivissa s’ompli-
ran d’expositors i mostraran la realitat cultural i
social de la vila.

Sisena edició de la Fira de
Nadal de Tivissa
Demà divendres i dissabte
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Eduardo 
MargarettoMiquel Reverté

ESCRIPTOR

La poesia en el temps dels mòbils i de l'amor

PARLEM AMB

En què s'ha convertit l'amor en aquests
dies de monogàmica modernitat? Què
podem esperar de l'amor entre tanta RAM,
tantes Gigues i tants cables? Això és el que
sembla preguntar-se al darrer llibre,
Gairebé vint poemes d'amor i una nota
aclaridora (Ediciones Oblicuas), Miquel
Reverté (Sant Carles de la Ràpita, 1966),
que compta amb diverses distincions com
a novel·lista i poeta (novel·les com ara
Quinossio o Cròniques d'una mar desapa-
reguda o reculls poètics com ara Els versos
inicials o Nàufrag sense mar). El seu darrer
poemari es va presentar el passat 30 de
novembre a la Biblioteca Andreu Nin de
Barcelona i el proper 14 de desembre ho
farà a la Ràpita, també a una biblioteca, a
la de Sebastià Juan Arbó.

A primera vista es podria pensar que ens
trobem enfront d'una història d'amor fins i
tot clàssica, però ja a la nota aclaridora
especifiques que "vaig escriure tots
aquests missatges per conquerir-la" i, a mi,
em va donar la sensació que vertaderament
pretenies submergir-te en els carrerons per
on l'amor cerca una sortida en aquests
temps moderns.
Miquel Reverté: Efectivament, una possible
interpretació podria ser aquesta. La idea ini-
cial era explicar una història d'amor a través
dels missatges a un mòbil entre, presumi-
blement, dos joves. Quan un es posa a llegir
el llibre, de seguida es compren, els missat-
ges es presenten de dues formes, amb un
llenguatge i unes formes acadèmicament
correctes i una altra variant que és aquest
missatge creat entre el jovent on tot es
modifica per, bàsicament, economitzar les
paraules i escriure amb més rapidesa. En el
fons, però, com bé has dit, allò fonamental
és el tema, l'amor. La modernitat ha trans-
format l'amor. La gent ja no estima com
abans, les relacions no són com les d'abans
i les formes com es presenta tot això no
poden ser igual que sempre. I tot això
també que comentàvem a l'inici, tota la tec-
nologia, ha tingut molta culpa. Per exem-
ple, a la portada hi ha la imatge d'un mòbil
antic, possiblement molta gent jove ni l'ha

conegut, i la tècnica de presentar la història
amb una bústia d'entrada i una de sortida
de missatges també entre alguna gent jove
serà desconeguda, però estem parlant pot-
ser de menys de deu anys i tot ha canviat
tant. Tot canvia amb una celeritat impres-
sionant, que ens fa que, en la majoria d'o-
casions, no tinguéssim temps de pensar les
coses. Fins i tot l'amor.
ME: 'En cada missatge jo buscava la felici-
tat/Ella, en cada missatge, em responia
amb la realitat'. Sembla com si les relacions
s'acabessin difuminant en temps i llocs
aliens al "contacte físic", que l'espontaneï-
tat que proporcionen les mirades, el "cara a
cara", s'hagi evaporat i tot s'hagi convertit
en un núvol... 'Només he estat un
núvol./Saps que mai no he existit'.
MR: Sí. Ens pot semblar aterrador, però és
així. El llibre, al final, té una sorpresa que va
en aquesta línia.
Tot va amb la
línia del que
molts psicòlegs o
gent que estudia
el comportament
humà fa temps
que denuncia:
cada cop som
menys humans.
A la televisió per
exemple, cada
cop som més
insensibles a tot i
no li donem
importància a
moltes coses que
fan sofrir molt.
Probablement,
per això, la nos-
tra societat, la
nostra cultura,
ens aboca cada
cop més a la
recerca del plaer
ràpid, sense
mesura. Hi ha gent que vol viure en una
festa completa, diària i duradora, i no li
importa res dels altres. Els joves són, com a
part més influenciable, l'exemple més clar
de tot això.
ME: Fins i tot el protagonista es perd quan
tracta de transmetre el seu amor ... 'volia
escriure d'amor/i només trobava signes'.
MR: El protagonista, mitjançant les parau-
les, cerca l'amor. És una altra possible inter-
pretació: a la fi, malgrat tot, sempre ens
quedaran les paraules. Està perdut, tal
vegada, però sap que té les paraules i a elles
s'encomana per aconseguir l'amor. Encara
que ens pesi, no podem deixar de banda les
paraules.
ME: En aquest sentit, has decidit adjuntar a
cada poema la 'versió', com a l'inici ja
comentaves, en clau de missatge de text...
MR: S'havia de fer real. La història és com si
passés a un telèfon, a un mòbil, i lògica-
ment, el text ha de ser el que s'empra a un

mòbil, a un mòbil com ja he dit de fa molt
temps, a un mòbil antic amb bústies d'en-
trada i sortida. Perquè el llibre va estar escrit
fa temps i en diverses tongades, fent bo,
naturalment, allò de què els poemes mai no
s'acaben, sinó que s'abandonen. Si l'hagués
d'escriure ara, per exemple, m'imagino que
hauria d'emprar icones, dibuixos, potser
algun vídeo... i hauria d'anar molt de pres-
sa, cada cop tot això va més ràpid.
ME: Estilísticament t'has decantat per un
vers lliure relativament breu, i gairebé
sempre utilitzes una estrofa única amb un
número breu també de versos. Volies amb
tot això reproduir aquell ritme "accelerat" i
prou impersonal dels xats?
MR: Clar, la idea és aquesta. Una història
ben escrita i molt extensa en un xat, en una
relació que es pugui arribar a donar en un
xat, resultaria molt inversemblant. Tothom

que ha xatejat
ho ha fet amb
enunciats curts,
idees precises.
El món va molt
ràpid i les histò-
ries també.
ME: El contin-
gut també sem-
bla seguir
aquesta pauta,
la correlació de
poemes s'as-
sembla a la
d'una conversa
d'un mòbil
escollit a l'atzar.
MR: Sí, la histò-
ria d'amor que
s'explica, sem-
pre m'agrada
destacar, es pot
llegir de dues
formes ben
diferents: essent
lineals i llegint

els missatges de la bústia d'entrada primer i
després els de la de sortida, tal com al llibre
apareixen, o, l'altra opció, que crec és la
més correcta, llegir un missatge de la bústia
de sortida i la seva contestació a la bústia
d'entrada. Igual com en un telèfon d'aquells
d'abans, i molta gent crec que encara ho
remembrarà, els missatges estan numerats,
la qual cosa fa que aquesta tasca pugui ser
molt fàcil.
ME: A la fi, els protagonistes tenen una
sorpresa. Vols transmetre que "aquestes
relacions modernes", en el fons, estan con-
demnades al fracàs?
MR: Una possible interpretació podria ser
aquesta. Sí. Ja t'he dit a l'inici que ens costa,
com a humans, continuar sent humans i
demostrar els nostres sentiments. Potser la
poesia és una de les millors formes, i de les
poques ja, d'expressar sentiments. Un mòbil
es pot convertir, per què no?, en un bon lloc
per a la poesia. Per continuar, malgrat la

paradoxa, essent humans. Encara que, com
deies, a la fi hi ha una gran sorpresa que pot
esmicolar aquesta afirmació. Això ho hau-
ran de descobrir i valorar els lectors.
ME: També he notat que la paraula "menti-
da" surt molt en molts d'aquests poemes.
MR: Clar. La mentida s'està convertint en
un art. Fa temps la paraula mentida era
molt negativa, no importava allò que s'a-
magava, si era important o no. Si era men-
tida, era una mala cosa. Ara tot és relatiu.
Sembla que hi hagi graus de mentida i això,
com a persones, ens hauria de fer meditar.
En un temps en què la informació vola i pot
ser contrastada amb rapidesa, és quan
molta gent es dedica a mentir. Als mòbils
per exemple, ens passen informació que no
és certa i que, de vegades, pot crear greus
problemes. Ens estan enganyant, sí, però
nosaltres mateixos també ens enganyem
moltes vegades admetent coses que sabem
que no són certes, però com que la seva
repercussió no serà molt gran, doncs ja ens
estan bé.
ME: Una altra cosa que transmet el teu lli-
bre, però també la teva obra poètica, que
vaig coneixent una mica, és el gust per la
metaliteratura. El títol del llibre, sens
dubte, ens remet a Neruda, i a més, el poe-
mari m'ha fet pensar en allò de les possi-
bles formes de lectura que té Rayuela de
Julio Cortázar. També penso en el teu
poema, La Poesia és una arma carregada
de democràcia que, d'aquí a no res aparei-
xerà en el volum Versos contra la violència
(Onada Edicions) que recorda a la poesia
de Gabriel Celaya.
MR: La literatura ha de provocar alguna
cosa i, penso, que pot començar per recor-
dar més literatura o, fins i tot, també perso-
natges o persones d'altres llibres en un llibre
diferent. La literatura és creació i la creació
té una vessant suggeridora que no s'ha d'o-
blidar. A mi m'agrada recordar tot això. A
més, crec també que, en el meu cas, és una
mena d'homenatge a obres o persones o
personatges que han tingut i tenen una
gran transcendència en les meves obres.
Neruda, Cortázar, Gabriel Celaya... com en
altres obres hi ha referències a Gabriel
Garcia Márquez o a Julio Verne o tants d'al-
tres. Són els referents de la nostra cultura,
de la nostra literatura, com no han d'aparèi-
xer? Els hi devem tantes coses, tenim un
deute tan gran amb ells...
ME: Una darrera cosa i no em malinterpre-
tis. M'agradaria que em digueres alguna
cosa que em fes creure que la tecnologia,
després de tot, també té coses bones.
MR: Sí, clar que sí. La tecnologia ens fa i ens
farà viure molt més per poder sofrir molt
més. Hi ha gent que, quan perd el mòbil o
quan el deixa de tenir a la vora per una
estona, sent que ha perdut un tros de vida.
Quin sofriment! Almenys, i ens hem de
quedar també amb algun consol, per uns
moments el mòbil ens fa llegir una mica
més, no ho creus?
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El programa Minut 91 de Canal Terres de l’Ebre tam-
bé descansarà diumenge vinent. La polèmica que ge-
neren els reportatges, també. Aquesta setmana ha es-
tat intensa després del repor del partit
R.Bítem-Ampolla. La moviola, diumenge, va haver de
funcionar més que altres  setmanes. Sé que, arran del
programa, se n’ha parlat molt. I, com sempre, cadascú
ho veu a la seua manera.  El que sí que he de dir que
totes les jugades protestades pels dos equips van ser
repetides i comentades. Probablement, uns estaran
d’acord amb tantes repeticions i altres, no. Però no jut-
jaré ara les jugades, ho vaig fer diumenge. En qualse-
vol cas, si que penso que s’ha de valorar l’Ampolla, l’e-
quip que ha format i la seua trajectòria i treball, sent
un líder històric i de rècord. S’ha guanyat on està per-
què té un gran equip per aquesta categoria. 
En qualsevol cas, d’aquí dos diumenges seguirem a

Canal Terres de l’Ebre amb més imatges a la ‘moviola
ebrenca’. Són les nits del nostre futbol. Apassionants.

Minut 91 també
descansarà diumenge

De vegades sembla que sigui un endeví. Fa uns anys, vaig
donar la meua idea. La FIFA, aquesta temporada, ha tret
un punt molt important: els àrbitres podran sancionar
amb un descans a les banquetes d'uns deu minuts als
jugadors als que mostrin la targeta groga per una con-
ducta antiesportiva. I si el mateix jugador és reincident
quedarà expulsat i podrà sortir-ne un altre jugador sem-
pre que s'hagin esgotat tots els canvis reglamentaris. De
moment, a Europa, ningú ho aplica. Els primers que ho
faran seran els països nòrdics i segur que si a Espanya s'a-
treveixen a posar-ho en marxa es començaria pel futbol
base i després s’efectuaria al futbol amateur. Per a mi, la
idea és esplèndida, els jugadors protestaran menys i s'ho
pensaran dues vegades per no deixar l'equip en inferiori-
tat. L’àrbitre tindrà més controlat el partit i el jugador que
estarà assegut a la banqueta per la targeta, es calmarà i
meditarà. Un altre apunt: els jugadors es donen la mà al
principi del partit. I perquè al final l'arbitre no ho aplica
d'una forma sistemàtica i col·loca al centre als jugadors
en fila per calmar tensions?. Veurem algun dia la gran
esportivitat que hi ha al futbol americà? O al rugbi, on els
jugadors, entrenadors i fins i tot l'àrbitre es prenen unes
cerveses junts al final de partit. Crec que un equip de
Reus ho fa. ¿S'imaginen que això fos obligatori?. En
comptes de friccions i tensions, es gaudiria d'uns
moments dolços, molta pau i harmonia.

L’opinió de Joaquin Celma. 

Les targetes grogues 
tindran premi

L’Ascó va empatar a casa amb el Santboià, dissabte passat
(1-1). Malgrat això i que en les darreres vuit jornades no-
més ha guanyat un partit (8 punts de 24), conserva la se-
gona plaça. Dissabte, l’Ascó va començar molt bé, pressio-
nat dalt i combinant quan tenia la pilota. Una bona jugada
va culminar-la Cheikh amb l’1-0. Però a partir d’aquí, l’Ascó
va fer un pas enrera. Massa distància entre línies i poc con-
trol de la pilota. El Santboià es va apoderar del centre del
camp i va avisar amb dues ocasions. Arran d’una falta, poc
abans del descans, va empatar. A la represa, partit travat i
l’Ascó que no va poder reaccionar. Seguia sense tenir la pi-
lota i seguia amb moltes distàncies entre línies, amb un cen-
tre del camp molt ben tancat, que no podia aparèixer. I el
partit feia més sensació d’1-2 que d’una altra cosa. En la
recta final del duel, es va equilibrar i l’Ascó, més per corat-
ge, va tenir una ocasió i va tancar el rival. El jove Jani, per
l’esquerra, en pocs minuts, va interpretar bé la situació del
joc i va crear superioritat numèrica per aquella banda, amb
Argilaga. Malgrat els darrers intents, l’empat no es va mou-
re. Tal com va anar el partit, fou positiu, i més davant d’un
rival que feia sis jornades que no rebia cap gol. Santi Casti-
llejo, el tècnic, admetia que “vam començar bé però amb
l’1-0 estem en un moment en què sembla que tenim por
guanyar i ens fem enrer. I no tenim la pilota. Llavors patim.

L’estat del camp no és excusa perquè als primers minuts
vam jugar alliberats i vam fer-ho bé, fins el gol”. Aquest cap
de setmana hi ha descans pels compromisos de la selecció
catalana amateur. Sergi Moreno ha estat convocat.

L’Ascó empata amb el Santboià

TERCERA DIVISIÓ

L’equip arriba al descans del cap de setmana mantenint la segona plaça

Empat contra el San Cristobal (1-1)

De moment, aquesta setmana no hi ha novetats però les gestions per fitxar continuen

La Rapitenca millora a la represa

PRIMERA CATALANA

La Rapitenca va empatar a casa, diumenge passat, contra
el Sant Cristobal (1-1). Al primer temps, els visitants van ser
els propietaris del partit, fent el gol i tenint altres arribades,
com un tret d’una falta al pal. Al descans, el tècnic local va
fer 3 canvis. Va buscar un 4-4-2 que li va anar bé a l’equip.
Es va reforçar el centre del camp, on l’equip va passar a tenir
superioritat numèrica. A més, una gran jugada de Brayan,
sensacional les darreres jornades, va propiciar el gol de Sa-
baté. Van ser els millors 30 minuts de la Rapitenca a casa en
el que portem de lliga. Amb ritme i molta intensitat. El do-
mini rapitenc no va generar ocasions extremadament clares
però sí arribades amb possibilitats. En els darrers deu mi-
nuts, el partit es va equilibrar i el S. Cristobal, un bon equip,
va acabar jugant prop de l’àrea local, estavellant una pilota
al pal. L’empat va ser just. Tot i no guanyar, la satisfacció va
existir per les bones sensacions de la represa. 

Instal.lacions esportives municipals de Tortosa

Campus Futbol Nadal

27, 28 I 29 DE DESEMBRE. 2, 3, 4 I 5 DE GENER

Un any més el CD Tortosa organitza el Campus de Nadal
a l’estadi municipal Josep Otero de Tortosa, “amb el propò-
sit de que tots els xiquets i xiquetes de la ciutat i del territori
que ho desitgin puguin gaudir del futbol aquests nadals”.
“Hi ha moltes sorpreses que us agradaran...no us en pene-
direu”. Les inscripcions ja estan obertes per a poder partici-
par amb una iniciativa que tindrà lloc el 27, 28 i 29 de de-
sembre i el 2, 3, 4 i 5 de gener.

El Tortosa va perdre a Alpicat (2-0). L’impuls que va agafar
l’equip, amb els fitxatges, es va veure frenat. I això que el
Tortosa va estar bé al primer temps, quan va controlar el joc
i va disposar de dues oportunitats. A l’Alpicat li va costar i
només va inquietar a Ròdenas en una ocasió. A la represa,
tot va canviar. Aviat, un córner va suposar un embolic dins
l’àrea petita visitant i els locals van marcar. Els jugadors tor-
tosins van reclamar una possible falta prèvia en la rematada.
Amb l’1-0, el partit es va fracturar i el Tortosa va passar per
uns minuts de dubtes. Però es va refer i una rematada de
Puig al travesser i un xut de falta van ser ocasions per em-
patar. No obstant, l’Alpicat a la contra va fer també sensa-
ció de perill i va sentenciar amb el 2-0. En temps afegit, el

roigiblanc Joel Martinez va fallar un penal. Ja no hi havia
temps. Tal com va apuntar el tècnic Nacho Pèrez, “per les
ocasions, penso que el 2-0 és injust. Nosaltres vam estar bé
a la primera meitat. A la represa el gol que vam rebre aviat
ens va fer mal, però vam reaccionar amb ocasions per em-
patar, si bé ells a la contra també van tenir-ne i així van mar-
car el segon gol”. El Tortosa, amb la seua situació i amb les
incorporacions fetes, té urgències. Necessita resultats. La de-
rrota és un pas enrera. El proper partit, el dia 17, contra l’An-
dorra, tornarà a ser clau. Han hagut jugadors a prova que
han marxat. Altres que estaven a punt de fitxar però que fi-
nalment s’han quedat on estaven. Les gestions continuen.
Segur que per al proper partit hi ha més novetats.  

L’Alpicat atura l’efecte del ‘nou’ Tortosa

DERROTA 2-0 EN UN DUEL QUE ES VA DECIDIR A LA REPRESA

L’Ascó va empatar amb el Santboipa, dissabte.
Gabi
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Batea i la Sénia desperten
La preocupació més gran per un bon nombre d’equips són els descensos.
De moment, la Sénia va despertar amb un partidàs a la Cava, equip
aquest que està en ratxa negativa. Ni els fitxatges, ni el canvi d'entre-
nador fan despertar a aquest històric. I en la següent jornada, una altra
final: contra l’Ulldecona. Hi hauran més fitxatges segur. Batea cada
vegada està millor: últimes 6 jornades, 4 victòries, 1 empat i 1 derrota.
I és el millor equip ebrenc en les darrers 6 setmanes, juntament amb el
Camarles. L’Ulldecona va plantar cara al Súper-Camarles. L'estratègia
Made in Teixidó va funcionar i és molt difícil guanyar a aquest equip.
El líder és el Cambrils. Gran regularitat, només una derrota i aquesta per
la mínima. Ensopegada del Catalonia que tindrà un partit clau en la pro-
pera jornada: a l'Hospitalet. Destascar la bona campanya de tres dels
ascendits. Torreforta: últimes sis jornades, cinc victòries. Pobla: últimes
7, només una derrota i Canonja, últimes 10, tres derrotes. Gandesa, des-
prés de 5 jornades sense guanyar, va fer-ho. 7è triomf de la temporada.

JOAQUIN CELMA

El líder l'Ampolla va patir per guanyar al camp del R. Bítem (2-3). Gallego va marcar aviat el 0-1 però
amb els minuts, al primer temps, els locals van imposar-se i van tenir diverses ocasions, reclamant ja
al primer temps fins a 3 penals, un d’ells molt clar. A la represa, l'Ampolla va millorar i a la contra va
fer mal., amb un Guillem esplèndit per la dreta. Ell va assistir a Manolo, que va fer el 0-2. El partit
semblava decidit. Els locals van protestar dos penals més, no xiulats. Però una centrada del debutant
Moha (torna al Bítem, procedent del Camarles) va rematar-la Sergi Bel amb el cap, al segon pal. Un
minut més tard, una gran jugada local i gran gol d'Aleix Chavarria. Amb el 2-2, tot obert. El R. Bítem
va buscar la victòria i va demanar un altre penal. De la contra següent, l'Ampolla va marcar el 2-3
davant de les protestes del públic bitemenc. Parra, tècnic local, deia que “de les 10 jugades de pos-
sible penal a l’àrea de l’Ampolla, penso que 2 ó 3 van ser molt clares. L’equip va tirar de coratge i va
reaccionar, empatant. Però d’un penal a favor nostre es va passar al 2-3. L’Ampolla és un gran equip.
No necessita de situacions així”. Enric Alaixendri, tècnic de l’Ampolla, sobre les jugades polèmiques,
deia que “els jugadors comenten que no van haver tants penals com es reclamaven des de fora, tot
i que això sempre depèn del costat en el que es miren les jugades”. 

Victòria polèmica del líder l'Ampolla, a Bítem (2-3)

3A CATALANA. ELS LOCALS, MOLT MOLESTOS AMB L’ACTUACIÓ DE L’ÀRBITRE

La Cava no reacciona. Els seniencs, per la seua part, ben
posats, van agafar oxigen amb el triomf (0-3). David To-
rres, tècnic de la Cava, opinava que “va ser el partit més
dolent que ha disputat el CD la Cava estant com a entre-
nador i el resultat és curt perquè la Sénia va disposar de
moltíssimes ocasions per haver fet un resultat d'escàndol.
Va faltar compromís i actitud i queda clar que si l'equip no
és reforça la salvació serà molt complicada per quant és
una categoria on si ets feble els rivals no perdonen”. Serra-
no, tècnic de la Sénia, deia que “vam fer un partit molt
complet. Vam estar ben posats ja des del principi, i vam sa-
ber, mab la veloctat que tenim davant, guanyar-los l’es-
quena i acera ocasions. David va fer el 0-1 i ells, amb els
minuts, es van posar més nervisoso, perquè hi havia molt
en joc i més per ells jugtant a casa. A la represa, aviat, as-
sistència de David i Joan Zaragoza va marcar el 0-2. Ells
van tenir algunes arribades però nosaltres vam estar molt
seriosos en defensa, sense cometre errades. Un fet que ens
mancava. I amb el 0-3, obra de David, vam confirmar una
victòria molt important en tots els sentits”.

La Sénia ensorra a la Cava

VA VÈNCER 0-3

Ulldecona i Camarles van empatar(0-0). Els camarlencs
arribaven al partit en un gran moment de joc i resultats,
amb 4 victòries seguides. Teixidó, tècnic faldut, va aplicar
al seu equip, tancant els espais i el joc interior del rival. I
esperant les ocasions. I li va sortir bé. El Camarles va tenir
la pilota molts minuts, però l’Ulldecona, que tenia les bai-
xes dels Alberts (Arnau i Castells), va defensar-bé i va te-
nir, a més, les millors ocasions. Teixidó, diumenge la nit, a
Canal Terres de l’Ebre, manifestava que “baix el meu
punt de vista el Camarles té un equip i una plantilla supe-
rior a la nostra i no podíem sortir a jugar d’una altra for-
ma. L’equip va estar sensacional i penso que vam tenir
ocasions per guanyar, però valoro l’empat”. Cristian Ber-
tomeu, jugador del Camarles, també admetia que “vam
dominar més nosaltres però l’Ulldecona es va defensar
força bé i va disposar de les ocasions més clares”.   

Teixidó frena el Camarles

2A CATALANA. EMPAT SENSE GOLS, A ULLDECONA

El Perelló, encertat i
efectiu, va finiquitar el
derbi a la primera meitat,
amb el 3-0. Moha, Xixo i
Didac van marcar. A la re-
presa, el jove Didac, des-
tacat en el derbi, repetia i

Jordi va fer el gol visitant. El
ritme va baixar. La Cala, amb
els locals més acomodats, va
tenir més profunditat però no
va poder entrar en el partit.
Els caleros tenim diverseS bai-
xes diumenge. Molinos, tèc-

nic local, destacava “la pri-
mera meitat quan vam jugar
ben posats i vam encarrilar el
partit amb el 3-0. A la repre-
sa, el joc no va ser tan intens
i vam baixar el ritme. Victòria
important”. Subi, tècnic de la

Cala, deia que “el Perelló va
ser superior i va dominar tot
el partit, tant amb el vent a
favor com quan el va tenir en
contra. Nosaltres no vam
competir com deviem i el cert
és que ells ens van superar en

tots els sentits. Res a dir. Gran
victòria del Perelló. Merescu-
da. A seguir treballant i millo-
rant. Diumenge no vam estar
a l’altura”. El Perelló va jugar
ahir el partit pendent amb el
Roquetenc (vegeu plana 16).

El Perelló 
és superior i
s’emporta
el derbi

El Catalònia va perdre a casa contra el Morell, en un par-
tit amb doble valor de punts (1-3). Derrota, per tant, do-
lorosa. Nando Garcia, el tècnic, deia que “vam perdre amb
mereixements, contra un rival directe. No vam estar bé i a
casa hem de ser més forts. Va ser un cop dur. A la primera
meitat ens van penalitzar les errades, quan el rival va saber
aprofitar-les. Van ser errades no forçades que van compli-
car el partit, tot i fer un pal abans del descans. A la represa,
Leandro va fer l’1-2, però no vam poder generar més oca-
sions i, malgrat intentar-ho, no vam reaccionar. L’1-3 va
arribar amb un altre penal rigorós, en portem uns quants
en les darreres setmanes. No és excusa però va ser la
sentència”. Nando afegia que “hem de reflexionar d’a-
questa derrota i veure que podem ser millors que dissabte
i hem de treballar dur per a millorar perquè podem fer-
ho”. El porter Carlos va tornar a jugar. 

Derrota dolorosa del Catalònia

DAVANT D’UN RIVAL DIRECTE, EL MORELL (1-3)

L’Amposta va guanyar a la Canonja (0-1) i està a la ‘po-
mada’, a un punt del líder. Segons Albert Bel, el tècnic de
l’equip, “l'estat del terreny de joc ens va dificultar molt el
joc. Tot i això vam començar molt endollats i els primers
minuts ja vam disposar de clares ocasions, amb un penal
penal claríssim a Pàez. La primera part va estar controlada,
tenint el control del joc, la possessió i les ocasions. A la re-
presa, la Canonja va fer un pas endavant i ens va posar en
problemes en defensa. Va aconseguir tres clares accions
que haurien pogut decantar la balança. Van ser uns 15 mi-
nuts en què vam perdre el control. A partir d'aquí, els úl-
tims 15, vam recuperar l'equilibri i el control aconseguint
enllaçar una bona passada de Pau i un gran remat de Pàez
per tancar un partit molt complicat. Tres punts molt impor-
tants contra un rival competitiu”.

L’Amposta referma la reacció amb
el triomf a la Canonja

0-1, AMB GOL DE PÀEZ AL MINUT 82

El Batea va guanyar el Reddis (2-1) i suma 3 punts d’or. Ja
arriba als 19, bona situació després d’un inici complicat. En
les darreres sis jornades ha guanyat 4 partits (13 punts de
18). Des de Batea, deien que “fou un partit molt entretingut
i disputat entre dos equips que en tot moment van voler ju-
gar la pilota. El Reddis, un conjunt molt jove, cal dir que va
fer molt bona imatge. La primera meitat va ser de domini al-
tern, amb ocasions per als dos equips. A la represa ja es va
veure a un Batea més intens, amb més ganes i coratge, do-
nant-ho tot i fent uns 40 minuts esplèndits passant per sobre
al rival, amb un Jordi Vilanova incommesurable. Tot això es
va veure reflectit al marcador amb el gol de Carles Llarch,
amb un tret per l’escaire des de la frontal de l’àrea. Aquest
jugador està fent una progressió espectacular. Poc després,
va produir-se el 2-0, obra de Jordi Vilanova (el millor jugador
del partit) amb un xut ajustat al pal. Van haver altres opcions,
com una de Marc Vilarroya, per poder fer el 3 a 0 però Sergi
Fuertes va evitar-la. Del 3-0 vam passar al 2-1, gol de Pol Be-
nito. Aquest gol i la insistència del Reddis van comportar
molt de patiment als darrers minuts però al final vam assolir
una victòria molt important que ens fa arribar al 19 punts”.

El Batea segueix progressant

VA SUPERAR UN INCÒMODE REDDIS (2-1)

El Gandesa va trencar la sequera de victòries i o va fallar
davant de l’Hospitalet, equip que és cuer a hores d’ara (5-
1). Gumiel (3), Dilla i Ripoll van marcar.
Guillermo Camarero, tècnic del Gandesa, deia que “el

partit es va decidir en els primers 10 minuts, l’equip va
sortir molt endollat, amb molta intensitat, recuperant la
pilota gràcies a la pressió que efectuava. Hi havia ganes de
guanyar després de 5 jornades sense fer-ho. I a la mitja
hora anàvem 4-0. Ells van fer un gran gol amb una volea
des de 40 metres. Però, tot i marcar, van optar per seguir
replegats i nosaltres, malgrat que a la represa vam baixar
la intensitat, vam ampliar l’avantatge amb el cinquè gol”.
Camarero valorava el triomf “pels jugadors i també per

a nosaltres, el cos tècnic, perquè ens fa recuperar la con-
fiança després d’unes jornades en què l’equip havia estat
irregular, amb fases de bloqueig en els partits. Diumenge
va alliberar-se i va trobar la victòria que mancava. Ara a
seguir treballant i a preparar la jornada següent, després
del descans, al camp de l’Amposta, un derbi que té doble
valor de punts, tal com està la taula a hores d’ara”.

El Gandesa torna a guanyar

DESPRÉS DE 5 JORNADES, VA GOLEJAR EL CUER (5-1)

3A CATALANA. VA GUANYAR LA CALA EN EL DERBI (4-1) 
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La zona de descens està candent
Jornada de molts gols (42) i important per veure que els

descensos es posen candents amb la victòria del Vilalba: 7
equips separats per 5 punts. Es confirma que viurem una
segona volta d'alt voltatge. L’Ampolla i el Móra la Nova  ja
són campions d'hivern. L’Ampolla porta dues setmanes
patint, la setmana passada va fer el seu primer empat i
diumenge va traure petroli a Bítem en un partit amb molta
polèmica i en el que els locals van acabar indignats, recla-
mant diversos penals, un d’ells amb el 2-2. D’un possible
3-2 i remuntada èpica es va passar al 2-3. Si la temporada
passada l’Aldeana va ser un dels equips destacats en

aquesta s'ha consolidat en el pòdium dels tres primers i
amb una gran reguralitat. Només un partit perdut. La fei-
na de Bartolo és de 10. Una dada curiosa: solament sis ju-
gadors han marcat gol. Si a la primera fase de la lliga era
el Sant Jaume l'equip revelació ara ho és Roquetenc que
ja és quart. A Santa Bàrbara va arribar la calma, el treball
dels nous entrenadors es nota. A Vilalba arriben els juga-
dors a parells. Aquesta setmana, dos més. Cotaina és un
home miracle traient jugadors sota les pedres, els dos úl-
tims són Brayan Murillo (lliga colombiana) i Alejandro Ma-
rin (San salvador). I, al final, primera victòria. Al Pinell com

a regal a reis preparen 3 fitxatges i potser la tornada d'Edu
Maestre. L’Ametlla, al Perelló, presentava moltes baixes,
acabo el partit amb 4 juvenils i debut d'Albert i Jordi Ca-
llau. El Perelló va ser molt superior. L’Arnes, 4 setmanes
sense puntuar i arriba un altre fitxatge, després de Victor
Panisello: Angel Herrera de l’Sporting Alcanyís. Aquesta
setmana, però, va perdre davant d'un Corbera que ja s'es-
ta adaptant i és que va renovar-se amb 14 fitxatges
aquesta temporada. Un dels equips aspirants a l’ascens s’-
ha quedat molt lluny. El R. Bítem només ha aconseguit 5
punts en 6 jornades. S’esperava més. 

L’opinió de Joaquin Celma

El Móra la Nova va sumar una nova victòria, va ser a Masdenverge. Dos gols d’Agustí van decidir
un partit en què els locals van vendre cara la derrota (0-2). Des de Masdenverge consideraven que
“el Móra la Nova va marcar aviat el 0-1 però vam reaccionar i el partit va estar igualat, si bé el po-
tencial ofensiu que tenen ells va determinar. A la represa, vam seguir ben posats, lluitant molt cada
pilota i fent les coses bé quan la teníem. Vam disposar de les nostres ocasions però la qualitat indi-
vidual va decidir i ells en tenen molta, amb Agustí que no falla. Res a dir. No era partit de la nostra
lliga, però estem satisfets perquè vam jugar-li de tu a tu a un gran equip com ho és el Móra la Nova”. 
Albert Lizaso, tècnic moranovenc, explicava que “vam haver de treballar molt perquè el Masden-

verge em va agradar, un equip que intenta jugar la pilota i que va lluitar moltíssim. Ens vam avançar
aviat, i això va ser important perquè la veritat és que ens va costar adaptar-nos al camp, de gespa
natural. El partit va estar molt igualat fins avançada la represa, quan Agustí va marcar el 0-2. Vam
haver de seguir treballant fins el final perquè ells van pressionar. Vam sumar una nova victòria, altre
cop molt treballada davant d’un bon rival”. 

Agustí lidera una nova victòria del Móra la Nova

3A CATALANA. DOS GOLS DEL CRAC DE MIRAVET, A MASDENVERGE (0-2)

El Roquetenc (14 punts de 18) és quart. Sensacional temporada, fins ara, de l’e-
quip de Vallès. Ahir dimecres, es va recuperar el partit al Perelló (2-2). Manel va fer
el 0-1 però Joab empatava abans del descans. A la represa, Quim va assolir l’1-2.
Però ja al final, el jove Didac, inspirat darrerament, aconseguia el 2-2 definitiu. Mo-
linos, tècnic del Perelló, lamentava que “ens ha passat en altres jornades. Dominem
i tenim ocasions però no les transformem. I el Roquetenc, que va fer bé el seu par-
tit, es va avançar de córner. Joab va empatar abans del descans. Però a la represa
vam seguir dominant i creant noves oportunitats. Ells, però, es van tornar avançar
amb l’1-2. I al final vam salvar un punt”. El Perelló és vuitè amb 20. Miquel Cam-
pos, cap de premsa del Roquetenc, deia que “va ser un partit molt intens i vistós,
amb ocasions repartides, pals i altres rematades. Ells van empatar al final amb me-
reixements. I, tot i que vam fer un travesser al 94, l’empat, fou just”.  

El Roquetenc és quart

AHIR DIMECRES VA EMPATAR AL PERELLÓ (2-2) EN PARTIT RECUPERAT

L’Aldeana va guanyar al camp d’un Olímpic que s’havia
recuperat. Dos gols matiners, de Reverté i Àlex, van enca-
rrilar el triomf. L’Olímpic va reduir distàncies però a la repre-
sa, Robert i Reverté, van decidir amb l’1-4. Pol va marcar el
2-4. Piqué, un dels tècnics de l’Olímpic, deia que “l’Aldea-
na, per a mi, ha estat el millor equip que ha passat pel nos-
tre camp. Nosaltres no vam estar tan encertats com els da-
rrers partits però, malgrat això, vam tenir intensitat i vam
lluitar. La clau és que, tot i que sabíem que eren potents en
accions a pilota aturada, ens van marcar aviat dos gols i ja
vam anar a remolc. No obstant, destacar la lluita fins el fi-
nal, davant d’un bon rival que va merèixer la victòria. Des-
tacar que el partit va ser correcte, amb un bon arbitratge”. 
Bartolo, de l’Aldeana: “el partit va començar molt bé, al

minut 16 ja anàvem 0-2, gols de Reverté i Àlex Alegre.En
general, vam recuperar la millor versió del nostre joc. Estic
content. Vam fer un gran partit”. Els aldeans són tercers.

L’Aldeana amplia la ratxa

L’OLIMPIC VEU FRENADA LA DINÀMICA (2-4)

L’Alcanar va explotar diumenge, golejant el Jesús i Maria
(5-0). Partit complet dels canareus després d’unes jornades
irregulars. Són sisens. David Burgos, tècnic de l’Alcanar, co-
mentava que “defensivament vam estar força bé, sent el
segon partit que no rebem cap gol. A més, vam tenir eficà-
cia en les ocasions i, amb el marcador favorable, vam fer
mal a la contra. El J. i Maria va estar ben posiconat i, tot i
el marcador advers, va lluitar i cal dir que va tenir opcions
per entrar en el partit en moments determinats del mateix.
Per nosaltres, el resultat ens va força bé per a recuperar
confiança i per a millorar”. Ito Galve, del Jesús i Maria, ex-
plicava que “el resultat final va ser molt inflat perquè vam
fer mèrits per marcar algun gol. A més, en moments pun-
tuals haguéssim pogut entrar en el partit, però l’Alcanar va
ser molt efectiu i va resoldre millor les ocasions. Res a dir.
Passar pàgina i ja pensar en el proper partit contra l’Ampo-
lla”. Adrià (2), De la Torre, Calero i Pau van marcar.

L’Alcanar passa per sobre 

VA GOLEJAR 5-0, EL JESÚS I MARIA

El Roquetenc va vèncer al camp del Godall i ja porta 3
victòries seguides, pujant a la Tercera plaça. Gran temporada
i exitosa aposta del club, amb bons resultats fins al moment.
Diumenge, els de Vallès van guanyar 2-3. El pichichi Cama-
rero va fer el 0-1. Ell va asssitir a Ivan que va fer el 0-2. I
Quim, abans del descans, assolia el 0-3. A la represa, el local
Jofre va marcar els gols locals. Segons Antoni Paredes, dele-
gat del Godall, “vam començar adormits i el Roquetenc,
més ben posat, va aprofitar-ho. A la represa vam millorar i
Jofre va fer dos gols. Vam poder empatar però el Roquetenc
també havia pogut marcar el quart gol. En global, victòria
merescuda del Roquetenc”. Des de Roquetes, es comentava
que “vam ser molt efectius a la primera meitat, i a la represa
vam poder sentenciar. No vam fer-ho i el Godall va apretar
fent dos gols i creant incertesa fins el final. Bona feina i ofici
de l’equip i gran victòria, tercera seguida”.

El Godall cau a casa

EL ROQUETENC VA IMPOSAR-SE, 2-3

El Santa Bàrbara va guanyar el Sant Jaume (5-2) en un
partit en què va ser letal. D’aquesta forma, s’allunya de la
zona més compromesa. Segons Robert Avinyó, un dels en-
trenadors del S. Bàrbara, “partit jugat de tu a tu, davant
d’un bon equip. Però vam ser efectius i al minut 25 ja
guanyàvem 3-0. Abans del descans, Eric va marcar el 3-1 i
el Sant Jaume va pressionar molt. A la represa, ells van sortir
forts, però la clau va ser marcar el 4-1. Ells van insistir i van
tenir altres opcions fent el 4-2. Al final, Amado va aconse-
guir el 5-2. La veritat és que el resultat és enganyós. Ells ens
van apretar però nosaltres diumenge vam ser resolutius, fent
també altres oportunitats”. Anton, del S. Jaume, deia que
“en 15 minuts se’ns va anar el partit, amb el 3-0. Vam co-
mençar adormits. I ja vam anar a remolc. Tot i això, l’equip
va reaccionar i va tenir ocasions, però amb el marcador ad-
vers ja vam jugar precipitats. Vam fer 2 pals i vam tenir altres
possibilitats, però ells a la contra van decidir”.

Explosió de gols del S. Bàrbara

VA GUANYAR 5-2 EL SANT JAUME

Primera victòria del Vilalba

DERBI AMB DOBLE VALOR, AL PINELL (1-3)

El Corbera va guanyar l’Arnes en un altre derbi amb doble
valor per la permanència (3-0). Artur Avila, tècnic del Cor-
bera, “partit molt travat a la primera meitat, amb molt mig-
campisme i poques ocasions. Nosaltres vam marcar arran
d’una acció a pilota atrurada. A la represa, la clau va ser fer
dos gols seguits. Amb el 3-0 l’Arnes va intentar-ho però Miki
va evitar les seues ocasions. Triomf molt important”. Roger,
de l’Arnes: “nova derrota que ens deixa tocats. No obstant,
crec que vam donar la cara i vam portar el pes del joc en
moltes fases, tenint opcions aviat, amb Sergi i Nil, que va fer
un pal. Vam competir bé. Però arran d’una falta que, per a
mi no era, va haver una jugada desafortunada i 1-0. Ens
vam refer i abans del descans vam fer diverses aproxima-
cions. Però a la represa, en dos contres en dos minuts, ens
van marcar. Vam tornar a generar 4 ó 5 ocasions, però el seu
porter va evitar-les. Preocupats però amb il.lusió per poder-
ne sortir”. Àngel Herrera (Sporting Alcanyís) va debutar. 

Oxigen per al Corbera

L’ARNES S’ESTANCA PER BAIX, AMB 4 DERROTES

El Vilalba va assolir la primera victòria de la lliga, al camp
del Pinell (1-3). Triomf amb doble valor, que dóna esperan-
ces al cuer, el Vilalba, i que complica al Pinell que, limitat
per les baixes, només ha sumat 3 punts de 15. Blai, delegat
del Pinell, deia que “vam fer una bona primera meitat, mar-
cant Cristian l’1-0 al minut 5. Haguéssim pogut decidir per-
què vam ser superiors a la primera meitat, amb opcions cla-
res. Però a la represa, tot va canviar. El Vilalba va fer 3
canvis mentre nosaltres, sense moure la banqueta, ens vam
anar ensorrant i al final va passar el que es veia venia: re-
muntada del Vilalba. Resultat just a la represa, després de
perdonar al primer temps”. Cotaina, del Vilalba, deia que
“van haver dues parts. Vam començar adormits, ells van
marcar aviat arran d’un córner i van tenir una altra opció
clara. Nosaltres no vam estar bé. A la represa, amb l’entrada
de Brayan i Yassine, que hem fitxat fa poc, ens vam impo-
sar, remuntant i aconseguint una victòria molt necessària”
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Victoria agònica del Club Handbol Amposta
Lagrama davant un equip que també es
jugava molt: l’Handbol S. Joan Despí (24-
21). Partit televisat en directe pel Canal
Terres de l'Ebre i per la xarxa.cat, en el que
cada equip va tenir una part, i en el que es
va arribar a un final molt apretat. La primera
va ser per les locals, molt posades en el joc.
Al descans es va arribar amb un clar 16-9.
Però a la represa, les visitants van reaccionar,
empatant a 20 a manca de 10 minuts. En el
darrer tram del duel, bona reacció amposti-
na, amb ferma defensa i atac efectiu que
van propiciar un parcial de 4-1 que va decidir una victòria agònica i que feia falta per
la confiança de l’equip per a poder sortir de la part baixa de la taula. 

Arriba la victòria

HANDBOL AMPOSTA (24-21). DIVISIÓ D’HONOR PLATAC BÀSQUET CANTAIRES LES VINYES DEL CONVENT (67-80)

Derrota en el derbi
El Cantaires Tortosa no
va oferir la seua millor
versió a casa contra el
Club Bàsquet Tarragona
(67-80). El duel de la
demarcació se’l van
endur els jugadors de
Berni Àlvarez que van
tindre sempre el marca-
dor a favor. Els tortosins
van jugar dos quarts per
oblidar i tot i l’esforç des-
prés de la represa, no van
poder remuntar l'electrò-
nic. (ebredigital.cat)

RESULTATS DE LA JORNADA

Infantil Mixte. CH Vilaseca-CE Tortosa 8-13. Nova victòria de l’equip, aquesta més
ajustada que el partit anterior. Infantil masculí. CET-CH Martorell 19-28. Els visi-
tants, molt posats, van imposar-se. A la represa, van decidir el partit. Cadet femení:
CET-CH Vilanova 29-22. Primer temps igualat però a l’inici del segon, un parcial de
7-1 va sentenciar. Es va notar també la recuperació de jugadores que havian estat
baixa. Acaba la primera fase, amb aquesta jornada. Cadet masculí: CET-CH Parets
30-36. Partit molt obert i també trencat que es va decantar del costat visitant en
el darrer parcial. Juvenil Masculí. CET-la Salle 13-39. Derrota contundent en un
partit en el que es van notar les baixes per lesió amb solament 7 jugadors de camp
dels quals 4 eren cadets. Sènior femení: Ascó-CET 16-34. Inici amb domini local
però reacció tortosina abans del descans, i sentència definitiva a la represa. Sènior
masculí. Agramunt-CET 26-26. Empat amb sabor a derrota perquè els avantatges
eren visitants fins avançada la represa. Al final, es va salvar un punt des dels 7
metres.

Victòria de
l’Handbol Club
Perelló, dissabte, a
casa del Club
Handbol Sant Esteve
Sesrovires (21-38).
Partit  en què les
locals “ens van sor-
prendre amb una
defensa estil
minihandbol, a mig camp. Això va propiciar molts d'es-
pais i oportunitats”. I ahir, “en un partit espectacular de
les jugadores”, el Perelló va vèncer el Palautordera (29-
21). Foto: Facebook Handbol Club Perelló.

Centre Esports Tortosa

HANDBOL. LLIGA CATALANA

L’Handbol Perelló assoleix
dues victòries seguides

CLUB VOLEI
ROQUETES

L'equip sènior mascu-
lí va rebre al C.V.Bar-
berà.
Va començar el partit

amb molt bon peu,
però a mesura que ana-
va avançant, el joc
ofensiu de l'equip va
anar minvant i va fer
que el rival s'imposés fi-
nalment per 1-3 amb
parcials (25-21,17-
25,10-25 i 20-25). El
cadet masculí es va des-
plaçar al camp dels
Monjos. Gran partit i
gran victòria, 1-3 amb
parcials (22-25,25-20,
22-25 i 25-27).
El juvenil i cadet fe-

mení van rebre a l'Esco-
la Elisabeth. Partits d'in-
fart que no es van
decidir fins al cinqué set
quan es van imposar els
equips roquetencs per
3-2, parcial juvenil (25-
18,25-27,25-22,19-25 i
15-10). El cadet  va
vèncer amb aquests
parcials: (25-19,22-
25,25-23,13-25 i 15-6).
Aquesta pròxima jor-

nada, el juvenil i cadet
masculí rebran al
C.V.Hospitalet.

4A CATALANA

El Tivenys va assolir una victòria èpica, remuntant un 0-2 contra el líder Flix. Els visitants, al primer temps amb el vent
a favor, van controlar el partit i van avançar-se amb el 0-2, amb un gol des del centre del camp de Joseba i un altre de
Pere, a la sortida d'un córner. A la represa, però, el líder va confiar-se i el Tivenys, amb coratge i orgull, va remuntar amb
gols de Pere (2) i un de Francesc. Malgrat la derrota, els flixancos segueixen líders. El Tivenys és sisè i diumenge disputarà
el partit contra el Ginestar (suspés amb el 0-0 al minut 7). L’Ascó va haver de treballar molt per superar la Fatarella que
va fer un bon partit i que va complicar-li el triomf als de Roca (2-0). La Rapitenca va golejar el cuer, el Benissanet per 0-
9 amb 4 gols d’Aleix que ja és el pichichi amb 19. David (3) i Tornel (2) van marcar els altres gols. El Deltebre, molt fort com a visitant en el que portem de lliga, va vèncer en el derbi
a Camarles. Un partit molt disputat en què l’eficàcia visitant va decidir (1-3). El Deltebre és cinquè, a 3 punts del líder. La categoria està apassionant. Xavi Arasa va debutar amb l’Ebre
Escola amb una victòria, 3-1 contra el Xerta. El Ginestar, en ratxa golejadora, va superar el Perelló per 7-3 amb 4 gols de Carlos, el darrer fitxatge procedent de l’Olímpic. Anselm va
marcar el gol del triomf del Cata a Batea (0-1). Ahir, en partits de recuperació, la Fatarella va guanyar a Xerta (1-4) i el Camarles al Perelló (1-3). 
A la imatge, celebracions del Tivenys, al vestidor, dissabte, després del partit.

El Tivenys guanya el líder Flix (3-2)

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

PUBLICITAT
610 20 33 25
publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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PRÒXIMA JORNADA (16 i 17)
Dissabte  

Tivenys-Batea (15.30 h)

Catalònia-Ascó (16.30h)

Flix-Deltebre (16.30h)

Amposta-Camarles (17.30h)

Diumenge

Xerta-Perelló (12h)

Ginestar-Benissanet (16h)

Fatarella-Ebre Escola (17h)

RESULTATS
11a jornada 4a catalana

Tivenys-Flix 3-2

Benissanet-Rapitenca 0-9

Batea-Catalònia 0-1

Camarles-Deltebre 1-3

Ebre Escola-Xerta     3-1

Ginestar-Perelló  7-3

Ascó-Fatarella 2-0

Recu. Xerta-Fatarella      1-4

Recu Perelló-Camarles       1-3

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Flix                           50      12      27

2. Ascó                        28        9      27

3. Rapitenca                 61      15      26

4. Amposta                   32      15      26

5.  Deltebre                  28      15      24

6. Fatarella                   21      18      20

7. Tivenys                     25      19      18

8. Ebre Escola              18      21      15

9. Ginestar                   30      37      15

10. Camarles                22      20      14

11. Catalònia                18      28      13

12. Batea                     16      33        9

13. Perelló                      9      40        3

14. Xerta                      16      44        2

15. Benissanet                6      54        0

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Tortosa Ebre-Porqueres

(dissa 16, 17 h)

Pontenc-S Cugat

Cerdanyola-Sabadell

S Pere-Fontsanta

Planadeu-Vic

F At Vilafranca-Estartit

Molins-AEM

S Gabriel-S Andreu

RESULTATS

12a jornada

Pontenc-S Gabriel       4-2

AEM-S Pere 2-4

Sabadell-S Andreu        0-1

Estartit-Tortosa E sus

Vic-F At Vilafranca             3-0

Porqueres-Cerdanyola 1-1

S Cugat-Molins 0-1

Fontsanta-Planadeu               2-3

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. S Pere                      56      12      30

2. Vic                           30      10      29

3. Estartit                     15      10      20

4. Pontenc                    27      24      19

5. S Cugat                    14      10      18

6. Porqueres                 17      14      18

7. S Gabriel                  25      21      17

8. AEM                         31      24      16

9. S Andreu                  18      18      16

10. Fontsanta               23      22      15

11. Cerdanyola             24      24      14

12. F At Vilafranca        28      31      14

13. Molins                    28      20      13

14. Sabadell                 10      17      10

15. E Planadeu             21      39        6

16. Tortosa E              6     77       3

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA

(16 i 17)

Pardinyes-Alcanar

Ginestar-Ascó

Ulldecona-Olimpic

Arnes-J i Maria

La Pana-Tortosa Ebre

RESULTATS

9a jornada

Gandesa-Arnes 2-1

Tortosa E-Ginestar     2-3

Alcanar-la Plana    7-3

Olimpic-S Jaume     2-7

J i Maria-Ulldecona        0-2

CLASSIFICACIÓ

Equip                              GF  GC   P

1. Alcanar                  48     17     24

2. Ulldecona               40     10     21

3. S Jaume                43     25    17

4. La Plana                29     19    16

5. Gandesa                28     26    15

6. J i Maria                20     24    10

7. Ginestar                 12     37    10

8. Ascó                      20     14       9

9. Arnes                    12     25       9

10. Olimpic                15     29       7

11. Pardinyes             15     30       7

12. Tortosa E               8     34       4

Femení 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA
(16-12)

Ametlla-J i Maria

Aldeana-Tortosa

Catalònia-Amposta

Vinaròs-Rapitenca

Alcanar-S Jaume

Canareu descansarà

Perelló-Ulldecona

Roquetenc-Delta de l’Ebre

RESULTATS
10a jornada

Alcanar, descansava

S Jaume-Roquetenc   0-9

Tortosa-Ametlla 5-4

Ulldecona-Canareu  4-2

Amposta-Aldeana 2-1

J i Maria-Perelló      9-2

Delta de l’Ebre-Vinaròs   0-4

Rapitenca-Catalònia       2-0

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Roquetenc             32       6    24

2. Rapitenca               32     15    21

3. Vinaròs                  35     15    21

4. Amposta                35     14    21

5. Alcanar                  32     13    19 

6. Tortosa                  34     33    18

7. Ulldecona               26     22    16

8. Aldeana                 17     13    12

9. Canareu                 20     30    12

10. Ametlla                24     18    11

11. Catalònia             19     24       9

12. J i Maria              24     30       7

13. Delta de l’Ebre       9     41       3

14. Perelló                 16     57       3

15. S Jaume                7     31       3

Veterans

PRÒXIMA JORNADA (16 i 17)
Dissabte

Alcanar-S Bàrbara (16h)
M Nova-Pinell (16.30h)

Roquetenc-Olimpic (16.30h)
Diumenge  

Vilalba-Corbera (15h)
S Jaume-Perelló (15.30h)

Arnes-Godall (15.30h)
Masdenverge-Ametlla (15.30h)

Aldeana-R Bítem (16.30h)
J i Maria-Ampolla (17h)

RESULTATS
14a jornada, Tercera catalana
Masdenverge-M Nova    0-2

Perelló-Ametlla             4-1

Pinell-Vilalba                 1-3

Godall-Roquetenc          2-3

Alcanar-J i Maria           5-0

R Bítem-Ampolla           2-3

S Bàrbara-S Jaume       5-2

Corbera-Arnes              3-0

Olimpic-Aldeana            2-4

Rec Perelló-Roquetenc  2-2

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Ampolla                   14    45     8   40

2. M Nova                   14    56   18   39

3. Aldeana                   14    28   15   31

4. Roquetenc               14    26   24   25

5. R Bítem                   14    30   20   23

6. Alcanar                    14    39   22   22

7. S Jaume                  14    16   21   22

8. Perelló                    14    24   19   20

9. J i Maria                  14    19   33   18

10. S Bàrbara              14    30   25   17

11. Ametlla                  14    24   31   15

12. Godall                   14    23   31   14

13. Olimpic                  14    26   31   12

14. Pinell                     14    13   35   12

15. Corbera                 14    14   25   11

16. Arnes                    14    18   37   11

17. Masdenverge         14    18   40   10

18. Vilalba                   14    14   28     8

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA (16  i 17)
Dissabte 

la Cava-Ulldecona (16 h)
Cambrils U-Batea (16h)
Morell-Roda berà (17h)

Hospitalet-Catalònia (18h)
Diumenge

Camarles-P Mafumet (11.30h)
Torreforta-Vendrell (12 h)
la Sénia-Reddis (16h)

Torredembarra-Canonja (17h)
Amposta-Gandesa (17h)

RESULTATS
14a jornada, Segona catalana

P Mafumet-Torreforta      0-2

Catalònia-Morell             1-3

Vendrell-Torredembarra    4-2

Canonja-Amposta           0-1

la Cava-la Sénia           0-3

Ulldecona-Camarles     0-0

Gandesa-Hospitalet        5-1

Batea-Reddis                 2-1

Roda Berà-Cambrils U     1-3 

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Cambrils U              14    32   13   29

2. Camarles             14   39  17  28

3. Amposta              14   28  14  28

4. Vendrell                   14    36   27   28

5. Ulldecona             14   23  17  25

6. Torreforta                14    23   19   25

7. Gandesa              14   30  19  24

8. Reddis                     14    24   17   23

9. Canonja                   14    18   18   21

10. la Sénia             14   30  25  19

11. P Mafumet             14    23   22   19

12. Batea                 14   24  25  19

13. Roda Berà             14    19   26   15

14. Torredembarra       14    19   29   15

15. Catalònia           14   17  34  13

16. la Cava              14   19  34  11

17. Morell                    14    22   35     9

18. Hospitalet              14    14   49     6

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

El Tivenys va remuntar
un 0-2 i va doblegar el
líder de Quarta catalana,
el Flix, en una represa
esplèndida dels locals 

PRÒXIMA JORNADA (16 i 17)
Santfeliuenc-Ascó (dissabte 18 h)

P Mafumet-Espanyol
Gavà-Cerdanyola
Europa-Vilassar
Prat-Vilafranca

Hospitalet-Palamós
Figueres-S Andreu

Santboià-Granollers
Terrassa-Castelldefels

Reus-Horta

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                             J                        G                      E                      P                    GF                  GC                           P 
1. Espanyol                          18             15             3             0            40           12               48
2. Ascó                            18              9            6            3          25          20             33
3. S Andreu                         18               9             5             4            31           11               32
4. Hospitalet                        18               9             4             5            32           17               31
5. Terrassa                          18               7             9             2            29           17               30
6. Vilafranca                        18               9             3             6            28           22               30
7. Prat                                 18               8             5             5            32           18               29
8. P Mafumet                       18               8             5             5            17           13               29
9. Europa                            18               8             4             6            22           23               28
10. Reus                             18               7             5             6            22           24               26
11. Horta                            18               7             3             8            26           27               24
12. Figueres                        18               7             2             9            23           21               23
13. Castelldefels                  18               6             5             7            19           18               23
14. Santboià                        18               5             8             5            13           12               23
15. Santfeliuenc                   18               4             7             7            15           18               19
16. Cerdanyola                    18               4             5             9            13           25               17
17. Palamós                        18               4             3           11            17           32               15
18. Granollers                      18               4             1           13            14           29               13
19. Gavà                             18               3             3           12            13           45               12
20. Vilassar                         18               2             4           12              7           34               10 

Tercera divisió RESULTATS
18a jornada, Tercera divisió

Ascó-Santboià                              1-1
Castelldedefels-P Mafumet            2-0
Vilassar-Gavà                                1-1
Vilafranca-Europa                          4-1
Horta-Hospitalet                           2-2
Granollers-Figueres                       0-3
Espanyol-Santfeliuenc                   3-0
Cerdanyola-Terrassa                     0-0
Palamós-Prat                                0-2
S Andreu-Reus                              6-0

PRÒXIMA JORNADA (16 i 17)
Bellvitge-Rapitenca (diss 18 h)

Lleida-Alpicat

S Cristobal-S Ildefons

Martinenc-Valls

Borges-Sants

Tortosa-Andorra (diu 17 h) 

Vilaseca-Igualada

Balaguer-V Alegre

Almacelles-Viladecans

RESULTATS
14a jornada, Primera catalana

Alpicat-Tortosa 2-0

Andorra-Vilaseca sus

S Ildefons-Martinenc 0-1

Rapitenca-S Cristobal 1-1

V Alegre-Almacelles 0-1

Lleida-Borges 3-1

Valls-Balaguer 1-4

Igualada-Bellvitge 1-0

Viladecans-Sants 1-0

Primera catalana

Una formació del Tivenys, d’aquesta temporada.

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Martinenc                14    34   11   32

2. Viladecans               14    19     9   29

3. Almacelles               14    27   16   28

4. S Cristobal              14    29   17   26

5. Sants                      14    15   16   26

6. Alpicat                     14    14   12   22

7. Lleida                      14    25   24   22

8. Igualada                  14    18   17   21

9. Balaguer                 14    22   21   19

10. Rapitenca          14   11  15  18

11. Borges                  13    16   22   18

12. Andorra                 11    11     8   17

13. S Ildefons              14    19   17   15

14. V Alegre                14    19   21   13

15. Vilaseca                13    11   19   12

16. Tortosa              14   15  31  11

17. U Bellvitge             14    11   24     6

18. Valls                      13    12   28     3

Remuntada
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L’EQUIP TITULAR 
DE LA JORNADA Equip de la setmana

CF BATEA

Top Secret

JOAQUIN CELMA

*L’Amposta va guanyar un gol gràcies a Ivan Paez, aquest noi mereix ser titular només ha
jugat la meitat de partits a l'onze inicial i és el tercer golejador de l'equip i a només dos gols
d'Ivan Gonzalez.
*Cada setmana hi ha malestar per arbitratges. Aquesta setmana, entre altres, li va tocar al
Remolins-Bítem, no van xiular-li penals que ho eren.
*El que és el futbol i la igualtat existent avui en dia. L’Ascó, 8 últimes jornades i només una
victòria. Però manté la 2a plaça. Així està la categoria.

*Laia Alegre, era l'ullet de Miguel Alegre. És ballarina i està en 5è de dansa. La set-
mana passada em vaig oblidar de parlar-ne d’ella en repassar la nissaga dels Alegre. 

*Teixidó va eliminar el Barça i el València a la Copa del rei amb el Novelda i el Guadix i la set-
mana passada Garcia Sanjuan, exmister de la Rapitenca, va eliminar al rei de Copes: el Bilbao,
a la catedral.
*Si hagués seguit Àngel Garcia, hagués seguit Virgili?. Que cadascú posi la resposta que vul-
gui, jo la tinc molt clara.
*Moha volia jugar més al Camarles i va demanar la baixa. Un rodamón: Rapitenca, Tortosa,
la Cava, Camarles i ara torna al R-Bitem.
*L'únic equip de l’Estat que ha guanyat 14 partits seguits és el Catllar, conegut pel Cosmos,
amb jugadors amb llarga història: Pedra, Luis Garcia, Denis Coch, Vates, Pena, Ionita... aquest
equip jugaria millor a la Tercera divisió que a la regional. Següent fitxatge: Virgili. El mister d'a-
quest equip és Jose Mora que està casat amb una dona colombiana molt bella que ho és tant
com Sakira.
*Això del Móra la Nova no té nom: entre la temporada passada i aquesta porta disputats 48
partits i només n’ha perdut dos. Ha marcat 162 dianes i ull perquè aquesta temporada va camí
de fer més gols que la temporada passada, que van ser-ne 106. I té al davanter rècord, Agustí,
que està setmana ha sortit a l’Sport. 
*33 dies per jugar només dues jornades. Una barbaritat de dies descans.
*Interessants els següents tres partits de la Rapitenca amb equips de la part baixa: Bellvitge,
Vila-seca i derbi contra el Tortosa. Ull a la dada només 5 jugadors han marcat gol aquesta
temporada a l'equip de la Devesa.
*La quarta catalana està més emocionant que mai per a l'ascens.

Foto superior: vestidor del Roquetenc després de guanyar a Godall, diumenge (2-3).
Són quarts. Baix, vestidor del Perelló, després de superar la Cala, en el derbI (4-1). 
A la foto de l’esquerra: dos jugadors veterans, carismàtics, dels que tenen més qua-

litat del nostre futbol, Cristian Bertomeu i Gustavo.

GUILLEM (Ampolla)

AMADO (S Bàrbara)

IVAN PAEZ (Amposta)

AITOR (Camarles)

OTERO (Roquetenc)

REVERTÉ (Aldeana)
FREDE (M Nova)

JAUME (Corbera)

DIDAC (Perelló)

GUMIEL (Gandesa)

CALLARISA (la Sénia)
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GALERIA D’EQUIPS DE FUTBOL BASE. 
Avui: Escola Delta

JUVENIL CADET

INFANTIL ALEVÍ PREFERENT

ALEVÍ B ALEVÍ C

Secció coordinada per Joaquin Celma. Propers equips: CD Tortosa. 

Nº4
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VALORACIÓ

INGREDIENTS PER A 4 PERSONES:

· 1Massa de pasta de full
· 8 cullerades de salsa beixamel
· 1 porro
· 100 g de gambes pelades
· Formatge ratllat
· Farina, oli i sal

Un aperitiu que es pot menjar fred o calent i posarà un toc di-
ferent a un sopar amb amics.

PREPARACIÓ:

Escalfarem el forn a 180 graus, folrarem motlles per 'tarta-
letes' amb la massa de pasta de full i en punxarem el fons.
Picarem la part blanca del porro i la sofregirem fins que es-
tigui daurada, hi afegirem les gambes i ho remenarem una
mica abans d'afegir-hi la beixamel. Ho barrejarem tot bé.
Amb aquesta barreja farcirem les «tarteletes», hi empolsa-
rem el formatge ratllat per sobre i ho gratinarem al forn du-
rant 5 minuts. Deixarem que es refredin una mica abans de
desmotllar-les. 

TT AA RR TT EE LL EE TT EE SS   DD EE   GG AA MM BB EE SS
Aquesta recepta
d'aperitiu m'a-
grada per dife-
rents motius:
d'una banda,
des del punt de
vista purament
organitzatiu, es pot tenir preparat i servir al
moment desitjat; això fa que les persones
que cuinen puguin estar pels seus comen-
sals. De l'altra banda, està cuinat al forn, no
és fregit, que a la nit costa de més de dige-
rir. Us recomano reduir l'oli emprat per fer
el sofregit i la beixamel.
Ara bé, des del punt de vista nutricional, cal
tenir en compte tot el sopar. Aquesta
recepta ja ens aporta proteïnes d'origen
animal, així doncs us aconsello plats on els
ingredients principals siguin productes
vegetals amb coccions a la planxa, al vapor
o al forn. 

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

UU NN   RR EE GG AA LL   SS OO LL II DD AA RR II   PP EE RR   AA QQ UU EE SS TT   NN AA DD AA LL

LES POLSERES CANDELA ESTANT FETES A MÀ I SÓN L'ESFORÇ DELES POLSERES CANDELA ESTANT FETES A MÀ I SÓN L'ESFORÇ DE
MOLTES FAMÍLIES I AMICS AMB UN OBJECTIU COMÚ, LA INVESTIGACIÓ DELMOLTES FAMÍLIES I AMICS AMB UN OBJECTIU COMÚ, LA INVESTIGACIÓ DEL
CÀNCER INFANTIL A L'HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU DE BARCELONA.CÀNCER INFANTIL A L'HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU DE BARCELONA.

EL MÉS EBRE, UN ANY MÉS, TORNAR A COL.LABORAR AMB AQUESTAEL MÉS EBRE, UN ANY MÉS, TORNAR A COL.LABORAR AMB AQUESTA
INICIATIVA SOLIDÀRIA SENT PUNT DE VENDAINICIATIVA SOLIDÀRIA SENT PUNT DE VENDA

TROBARÀS LA TEVA POLSERA CANDELA A:TROBARÀS LA TEVA POLSERA CANDELA A:

MÉS EBRE - C/ CERVANTES 13, TORTOSA  MÉS EBRE - C/ CERVANTES 13, TORTOSA  
TEL - 610 203 325TEL - 610 203 325
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

PASSATEMPS

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

FLORS

SOLUCIÓ

Àries
20/3 al 19/4

Rebràs i donar  molt  amor  a través  de les rela-
cions socials. Respecte a la teva salut, busca l’e-
quilibri, no vulguis  anar  més  de pressa  del que
realment pots.

Per a millorar  la teva vida  en  parella  tant  la
calma  com  l’harmonia  són  fonamentals. El tràn-
sit  de Venus  per la teva casa dotze  et convida
a la reflexió.

Taure
20/4 al 19/5

A través de la teva creativitat  és on   millor  et pots
expressar  dintre  de la teva vida  sentimental.
Salut: no  perdis  el sentit  de la realitat. Cuida’t,
ningú o farà  per  tu.

Hi ha  més intel·ligència i habilitat  en les teves
relacions. La teva autoestima  està  bastant  alta
i la deixes veure  amb la  teva actitud a l’hora  de
seduir.

Bessons
20/5 al 21/6

En l’amor no t’agrada  ser superficial  o banal.
Els teus  sentiments  sempre són  profunds.
Salut; pensa  que tot el que signifiqui desen-
volupar el teu costat més jovial.

Et faran  sentir  que ets  un ésser especial. Tant
la teva  autoestima  com  la teva  libido pujaran
intensament. Salut:  hauries  de millorar les teves
defenses.

Cranc
22/6 al 21/7

En assumptes d’amor el teu tacte i la teva  sen-
sibilitat  et serviran  per a assolir  el que  et pro-
posis. Salut: per a poder funcionar, el teu cos
ha d’estar en plena forma.

No provoquis en tu mateix  tensions  i busca l’har-
monia  en les teves relacions. Estàs  en una etapa
excel·lent  per a dedicar-li més temps a la cura del
cos.

Lleó
22/7 al 22/8

Moment de deixar-te  dur per  la imaginació  i
per les ganes  de viure  noves experiències
sentimentals. Salut:  pensa que un bon mas-
satge  tots els dies t’ajuda a descansar.

Aquari
20/1 al 18/2

Aplica’t  a fons, i intenta resoldre  els assump-
tes que ara  et preocupen. Salut: no et miris  en
el mirall  pensant  que ets perfecte  o acabaràs
patint  contrarietats.

Verge
23/8 al 21/9

Un excés  de confiança  en l’amor  pot oca-
sionar-te algun tipus de disgust. Intenta
mantenir el cap fred. Salut: L’enrenou  que
duus  pot arribar  a ser molt estressant.

Peixos
19/2 al 20/3

En assumptes d’amor no deixis  que resolguin a
l’atzar. Salut: procura  que res  t’alteri  i et posi
nerviós, pot crear-te situacions d’estrès. Intenta
ser natural.  

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01
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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

HABITACIÓN

POR HORAS

MÁXIMA 

DISCRECIÓN

WHATSAP P

609  76 1  2 06

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 colec-
ción 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 ..

Dos chicos
calientes,

cariñosos.
Atendemos

mujeres
pasivas y
parejas
por 20€

698 672 930 

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu

espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat
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L'organització dels CSIT
World Sport Games 2019,
que s'han de disputar a
Tortosa i en diversos
municipis del conjunt de
les Terres de l'Ebre, ha fet
aquesta setmana un pas
més amb la constitució de
les subseus i la signatura
del conveni per a la crea-
ció del comitè organitza-
dor. Els municipis
d'Amposta, Deltebre,
Gandesa, Móra d'Ebre i
Sant Carles de la Ràpita
seran subseus i acolliran la
celebració d'activitats

esportives en diferents
disciplines. Dissabte dia 2
es va signar oficialment
l'acte institucional de pro-
tocol a l'Espai Sant
Domènec, on els munici-
pis anteriorment citats es
van constituir oficialment
en subseus dels jocs.
L'acte va comptar amb la
presència del Secretari
General de l'Esport de la
Generalitat de Catalunya,
Gerard Figueras, el presi-
dent de la Unió de
Consells Esportius de
Catalunya (UCEC), Jaume

Domingo, la representant
del CSIT, Valeria
Gherardini, els alcaldes de
Tortosa, Ferran Bel,
Amposta, Adam Tomàs,
Deltebre, Lluís Soler,
Gandesa, Carles Luz, Sant
Carles de la Ràpita, Josep
Carles Caparrós, i la regi-
dora de l'Ajuntament de
Móra d'Ebre, Maria
Rodríguez, en representa-
ció de l'alcalde, Joan
Piñol.

El titular d'Esports del
Govern català va destacar
el repte que suposa per a
Tortosa, les Terres de l'Ebre
i el conjunt de Catalunya
l'organització d'aquests
jocs. "Com a país, des de
les olimpíades de Barcelona
92, tenim un prestigi inter-
nacional en l'organització
d'esdeveniments esportius.
Estic convençut que
aquests també seran uns
jocs referents." Figueras va
agrair la generositat dels
municipis ebrencs que aco-
lliran com a subseus dife-
rents competicions.

L'alcalde de Tortosa va rei-
terar l'oportunitat que
representa aquest esdeve-
niment per a Tortosa i
l'Ebre en l'àmbit de l'es-
port, però també en el de
la promoció turística i la
cohesió social. "Volem fer
els millors jocs de la història
del CSIT", va afegir Bel,
després d'agrair el compro-
mís dels alcaldes del terri-
tori, dels consells esportius,
de la Generalitat i de la
UCEC. L'alcalde va afegir
que els jocs de 2019 comp-
taran amb un equip de
voluntaris que han de con-
tribuir a l'èxit de l'esdeve-
niment. Ferran Bel també
va recordar als membres
del govern empresonats i
va desitjar que es recuperi
ràpidament la normalitat
institucional i democràtica
al país.
El president de la UCEC va
avançar que abans dels
jocs de 2019, en què es
preveu la participació d'uns
7.000 esportistes, hi hau-
ran els jocs esportius popu-
lars, que se celebraran

l'any vinent a Tortosa, i on
es preveu l'assistència
d'entre 3.500 i 4.000
esportistes. Jaume
Domingo va dir que l'es-
forç organitzatiu és molt
important ja que "ens exi-
gim uns estàndards de
qualitat molt elevats". En
aquest sentit va expressar
l'intens treball d'equip que
hi ha, des del primer dia, al
darrera de l’organització
dels CSIT de Tortosa 2019.
Finalment, la representant
internacional del CSIT,
Valeria Gherardini, va

recordar la trajectòria d'un
organisme, format per 42
països, que treballa per la
millora de la cohesió social
mitjançant l'esport ama-
teur. Gherardini va afegir
que l'elecció de Tortosa i
Terres de l'Ebre com a seu
de la propera edició dels
jocs es va produir gràcies a
la infraestructura esportiva,
la capacitat d'acollida del
territori, la referència de
Barcelona, però sobretot
"per l'aposta i el treball
conjunt del territori i les
institucions".

Els CSIT World Sport Games Tortosa 2019 tindran com a subseus

Amposta, Deltebre, Gandesa, la Ràpita i Móra d'Ebre  

ACTUALITAT

FOTO:  La Cala RTV


