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Les eleccions amb més participació de la història

L'independentisme revalida la majoria absoluta amb 70 escons, tot i que Ciutadans es converteix en la força més votada  (25%) i aconsegueix 37
diputats, tres més que Junts per Catalunya, que en suma 34 (21,6%). En tercer lloc, ERC amb 32 diputats i el 21,4% dels vots, seguit del PSC, amb
17 escons i el 13% dels vots. L'ANC celebra que "l'independentisme ha guanyat les eleccions" i s'ha "ratificat la república" votada l'1-O. Reclama
la "restitució del govern legítim de manera immediata, la llibertat dels presos i ostatges polítics" i la tornada de "l'exili" del president i els consellers.
La ciutadania de Catalunya ha revocat el 155, la suspensió de l'autonomia.          

P3

L'independentisme torna a
guanyar les eleccions
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L’opinió del diari queda reflectida
exclusivament a través de l’editorial.

Els articles de la secció d’opinió
expressen els criteris de qui els

signa i el diari no els fa seus
necessàriament.

ELS ARTICLES ANÒNIMS NO
SERAN PUBLICATS A MÉS EBRE

15.000 exemplars 

Aquest matí a Tortosa la directora territorial de Treball, Afers Socials i
Família, Rosanna Fatsini; el director de l’Institut Joaquin Bau, Joan
Serra i la presidenta de l’AMPA, Mar Lleixà, han lliurat 500 litres d’oli i
llet al coordinador del Banc dels Aliments a les Terres de l’Ebre, Òscar
Ologaray. El portaveu del Banc dels Aliments, Òscar Ologaray, ha
agraït les donacions tot remarcant que “aquest és el model que nosal-
tres sempre reivindiquem, la col.laboració continuada, entre institu-
cions, entitats, empreses i el Banc dels Aliments: perquè només junts
podem lluitar contra la fam i la pobresa”. En aquest sentit, la directora
territorial de Treball, Afers Socials i Famílies, Rosanna Fatsini, ha desta-
cat la col·laboració continuada que mantenen institucions i entitats
socials per ajudar la ciutadania ebrenca. 
Així Fatsini ha destacat que “és necessari seguir apostant en polítiques
socials, com estem fent, cal seguir implementant la renda garantida de
ciutadania i hem de poder-ho fer sense pals a les rodes ni impedi-
ments”.

Lliurament de donacions de llet i oli 
al Banc dels Aliments

A LES TERRES DE L’EBRE

Editorial
“Any nou, vida nova”

Tant de bo que el canvi de xifra del calendari gregorià sigui la gota que farà vessar el got de la nostra decisió de canvi.
Com cada any, un artista local ens dissenya la portada de l’últim Més Ebre de l’any. Aquest 2017, i degut al moment
de l’edició del setmanari «el 22D», la nostra felicitació figura a la contraportada, un lloc valuós que es mereix el quadre
que ens dedica el jove pintor ampostí Pep Casals. Una gran part de la seua obra presenta passió, energia i provocació,
com ho demostra la nostra “contra” d’aquesta setmana. La màxima que sempre acompanya a Pep Casals és “Fent el
camí de la vida coincidim un instant”. L’equip del Més Ebre desitgem coincidir molts i molts instants amb tots vatros
al llarg d’aquest 2018 i, que els canvis siguin sempre a millor. Tornem divendres 12. Bon Nadal i Feliç 2018!

Des de les regidories de Turisme i Ensenyament de l’ajuntament de
l’Aldea es valora molt positivament la Fira de Santa Llúcia “de la nos-
tra població d’aquest passat cap de setmana, amb la implicació màxi-
ma de l’Associació l’Aldea Comercial, les AMPA de la Llar d’Infants
Bressol del Delta, 21 d’Abril i Ma Garcia Cabanes, Antena Aldaia,
l’Esplai 4 Torres, i tots els col·laboradors i voluntaris que van fer de la
Fira de Santa Llúcia tot un èxit d’assistència. L’arribada del pare Noel
a la Fira, el taller de calcetins de Nadal, la cantada de Nadales dels
més menuts, el Pessebre Vivent, que es realitzava per
primer cop, i la xocolata calenta, van fer que el diumenge 17 de
desembre els aldeans sortissin de Fira”.

Fira de Santa Llúcia

A L’ALDEA

El diari digital ebredigital.cat, vinculat a la mateixa redacció i empresa que gestiona Canal
Terres de l’Ebre – i un mitjà nascut l’any 1997 de la ma del Setmanari L’Ebre-, recordarà l’any
2017 com el del seu llançament definitiu, pels molt importants registres d’audiència que ha
aconseguir en pràcticament tots els àmbits, així com també en les xarxes socials vinculades
als dos mitjans, siguin el diari o la televisió. Pel que fa al diari digital, les xifres són les
següents: més de 64.000 pàgines vistes cada mes de mitjana (de gener a novembre); i més
de 32.000 visites d’usuaris mensuals també de mitjana. Pel que fa als usuaris únics, durant
el més d’octubre van ser més de 31.000, segons les dades auditades per l’OJD (Organització
de Justificació de la Difusió). Un organisme que també certifica que al mes d’octubre es van
visitar durant tot el més de 89.000 pàgines del nostre diari digital. Pel que fa a les xarxes
socials els creixements són més importants en xifres absolutes, en aquelles que s’ha
començat més tard el procés de management. Així, l’Instagram de Canal Terres de l’Ebre
amb menys de 1.000 seguidors encara ha tingut un creixement superior al 60% entre 2017
i 2016; mentre que el facebook és més lògic o sostingut (més informació a la plana 4).

Les xarxes socials i el diari EBREDIGITAL.cat
registren creixements anuals molt elevats

CREIX UN 45% EL FACEBOOK, AMB 15.000 SEGUIDORS

Durant les festes de Nadal Canal Terres de l’Ebre
oferirà una programació especial on es podran
tornar a veure els millors programes i actes rea-
litzats durant aquest any, a més de diferents pro-
postes per gaudir de la millor música, teatre, gas-
tronomia i cultura ebrenca.
Dintre d’aquesta programació en destaca l’espe-
cial Benvinguts al 2018 per celebrar la revetlla de
cap d’any. La programació arrenca aquest dis-
sabte 23 de desembre a les 22h amb l’emissió de
l’especial de Nadal de l’Ebre Night Show, amb
moltes sorpreses i consells per gaudir d’aquestes
festes.

Programació 
molt especial pel Nadal

CANAL TERRES DE L’EBRE
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L'independentisme reva-
lida la majoria absoluta
amb 70 escons, tot i que
Ciutadans es converteix
en la força és votada
(25%) i aconsegueix 37
diputats, tres més que
Junts per Catalunya, que
en suma 34 (21,6%). En
tercer lloc, ERC amb 32
diputats i el 21,4% dels
vots, seguit del PSC, amb
17 escons i el 13% dels
vots. Catalunya en
Comú és la cinquena fà
amb 8 diputats i el 7%
dels vots, seguit de la
CUP amb 4 escons i el
4,34%. En últim lloc, el
PP també suma 3 escons
i el 4,2% dels vots.
D'aquesta manera, Junts
per Catalunya, ERC i la
CUP obtenen el 48%
dels vots. La participació
se situa al 81,84%.

L'independentisme revalida la majoria absoluta 
tot i que Ciutadans és la força més votada

La participació va superar el 81 %, històrica
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EN UN MINUT

*TORTOSA: avui diven-
dres 22 de desembre a
les 18.30h s’inaugura el
Nadal Jove.

*TORTOSA: demà dis-
sabte 23 de desembre, a
les 18.30 hores, tindrà
lloc al Teatre Auditori
Felip Pedrell un concert
de la banda Municipal
de Música de Tortosa a
benefici de Creu Roja
Tortosa, amb entrada
lliure per al públic
(donatiu voluntari de 5
€).

*JESÚS acollirà un any
més el pessebre monu-
mental de l’artista local
Ricard Príncep, al claus-
tre de l’Edifici de la
Immaculada.  El pesse-
bre s’inaugurarà demà
dissabte dia 23 de
desembre, a les 12.30
hores, i es podrà visitar
en funcionament des del
mateix dia 23 fins al 7
de gener, de 10 a 12 i de
18 a 20.

*ELS MOSSOS D'ES-
QUADRA van registrar
dimecres al matí una lli-
breria de Barcelona en
un operatiu contra la
pornografia infantil. Es
tracta de la segona fase
de l'operació que va per-
metre, l'agost del 2016 a
Tortosa després de l'avís
d'un centre de menors
tutelats, la desarticulació
d'un grup criminal.

Més Notícies

L'Ajuntament de Tortosa ha presentat
la nova programació teatral de l'Auditori
Felip Pedrell. De gener a juny, es podran
veure obres de primer nivell com E.V.A
de les T de Teatre sota la direcció de
Julio Manrique, 'Paradís Pintat' de la
pallassa Pepa Plana, 'Paraules
Encadenades' de Jordi Galceran dirigida
per Sergi Belbel, o 'Adossats' de Ramon
Madaula dirigida per Jordi Casanovas.
En total són 16 propostes, també de
petit format i familiars, així com l'aposta

per les obres audiovisuals del Cicle
Gaudí i els documentals. Una de les
principals novetats de l'any que ve és la
substitució del carnet de l'espectador,
que era anual, per tres tipus d'abona-
ments semestrals que ofereixen dife-
rents descomptes de fins al 40% sobre
el preu dels espectacles. Dansa, música,
cinema i els espectacles familiars com-
pleten una cartellera que han presentat
la regidora de Cultura, Dolors Queralt, i
la cap de l'àrea, Maria Josep Bel.

Els jugadors del CD Tortosa van estrenar samarreta
aquest cap de setmana amb la imatge, a la part de
davant, dels CSIT World Sport Games Tortosa 2019,
com a nou patrocinador de l’entitat. En la visita del
FC Andorra, els tortosins van lluir per primera vega-
da el nou spònsor, que anuncia els esperats jocs
esportius de 2019. Amb aquesta iniciativa,
l’Ajuntament manté l’aposta per promocionar un
esdeveniment esportiu al qual se li vol donar el
màxim relleu i difusió a nivell nacional. 
Així mateix, també diumenge, es va presentar
Merkamotor com a nou patrocini del CD Tortosa. El
logo de la firma, en aquest cas, apareix a la part de
darrera de la samarreta.

L'Ajuntament substitueix el carnet de l'espectador per diferents abonaments

Els CSIT World Sport Games
patrocinen el CD Tortosa

Propostes de la nova temporada teatral
del Felip Pedrell de Tortosa

També es va presentar el patrocini de Merkamotor

Cavalcada de Reis 2018 de Tortosa

Es farà a l’hort de Cruells
‘Girarà al voltant dels Parcs Temàtics’

El diumenge 7 de gener, a l’estadi de Tortosa, tindrà
lloc la fase prèvia de Tarragona de la Danone Nations
Cup, la competició més multitudinària del món per a
joves de 10 a 12 anys. Hi haurà 4 grups de 4 equips i
dos de cada grup disputaran les semifinals. Els guanya-
dors d’aquestes passaran a la següent fase. 

L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, ha acompanyat al regidor de Festes de
l'Ajuntament, Domingo Tomàs, en la presentació de la tradicional Cavalcada de
Reis tortosina, "tot un referent al territori i a nivell de pais", com ha expressat
Tomàs. La Cavalcada d'enguany girarà al voltant dels Parcs Temàtics, amb
carrosses que mostraran aspectes dels parcs Disney que hi ha arreu del món, del
parc dels Clicks de Playmobil, i d'un dels que tenim ben a prop, Port Aventura.
La desfilada 2018 arrencarà la tarda del 5 de gener a les 18.30 hores.

Danone Nations Cup 

Roda de premsa de presentació de la nova temporada del Felip Pedrell.
acn

Canal Terres de l’Ebre, el
canal de referència al
territori nascut de la unió
de les antigues L’Ebre TV
i de l’antic Canal TE (uni-
des al setembre de
2013), tanca l’any 2017
amb un nou creixement
d’audiència, per quart
any consecutiu. Amb
registres que el director
del canal, el periodista
Josep Maria Arasa, con-
sidera “molt positius i
esperançadors” perquè
“la tendència és clara-
ment a l’alça i estem
convençuts que creixerà
més”, referint-se a l’e-
fecte que ha tingut i té
encara en les enquestes

la probable confusió de
marques, per l’ús comú
del gentilici ‘Ebre’. A
desembre de 2017, així
no obstant, Canal Terres
de l’Ebre és vista pel
56’2% de la població i
supera en més de 12
punts percentuals el seu
seguidor local, Canal 21,
creixent la diferència en
prop de dos punts res-
pecte l’anterior estudi
efectuat al febrer d’a-
quest mateix any. Són
dades que certifica l’em-
presa especialitzada
Infortécnica, amb expe-
riència nacional i interna-
cional en el sector, i
també a les Terres de

l’Ebre. La consultora
acaba de fer una
enquesta telefònica a
339 persones de les qua-
tre comarques de
l’Ebre, i els resultats
situen Canal Terres de
l’Ebre “amb un share de
5’8%”, i un gran nivell
de coneixement de la
marca, “el 83’1%”.
També destaca que “més
de 102.000 persones
van seguir 19 minuts al
dia el canal, durant l’úl-
tim mes”. 
Creixen igualment regis-
tres com el número de
telespectadors i els
minuts de consum diari,
de l’ordre del 19% en un

any. En els últims dies
s’ha conegut també un
altre estudi d’audiència
limitat a les televisions
intel·ligents, les smart Tv,
facilitat per la consultora
KonoGrama, que permet
conèixer l’audiència
exacta en aquestes tele-
visions d’alta gamma, i
que extrapola després al
conjunt de la població
del territori. 
La dada més rellevant
d’aquest estudi és la que
situa en 28.300 persones
les que sintonitzen cada
dia Canal Terres de
l’Ebre, com a mitjana de
2017. És a dir, un 18’4%
de la població mira dià-

riament el canal, la qual
cosa representa un aug-
ment del 17% respecte
l’estudi de l’any 2016. 
De l’estudi d’aquesta
consultora igualment
experta en el sector des-
taquen algunes dades
d’impacte. 
Per exemple, que el dia
de major audiència va
ser el 3 d’octubre, quan
Canal Terres de l’Ebre va
emetre l’especial de les
càrregues policials a la
població, amb una
audiència aquell dia
d’entre 51.000 persones
i 44.000 persones, una
quarta part de la pobla-
ció. 

També destaca, curiosa-
ment, que s’assoleixen
quotes superiors als
40.000 espectadors tants
si es fa una important
jornada castellera (com
la de l’1 de novembre), o
bé una reemissió del
concurs de retalladors
amb bous braus o el fes-
tival de bandes de músi-
ca d’Amposta al mes
d’agost. 
Pel que fa als programes
més coneguts desta-
quem l’informatiu L’Ebre
Notícies, el magazine
Plaça Major i el progra-
ma de cuina Som el que
mengem; també els més
valorats junt a Minut 91. 

Dos estudis d’audiència certifiquen que Canal Terres de l’Ebre creix
al 2017 per quart any consecutiu i supera en més de 12 punts a C-21
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AMPOSTA

La titular del jutjat nú-
mero 2 d'Amposta va or-
denar l'ingrés provisional
a la presó, comunicada i
sense fiança, de tres do-
nes d'un mateix clan fa-
miliar que van ser detin-
gudes en una operació
policial contra el blan-
queig de diners proce-
dents de la venda de dro-
gues a la mateixa ciutat.
A les tres empresonades
–que són àvia, mare i fi-
lla- la jutgessa els atri-
bueix els presumptes de-
lictes de blanqueig
procedent del tràfic de
drogues i organització
criminal. També tenen la
condició d'investigats els
sis detinguts restants en
l'operació desplegada
pels Mossos d'Esquadra,
amb el suport de la Poli-
cia Local. Els investiga-
dors preveien arrestar ini-
cialment onze persones,
però finalment només
van poder localitzar-ne
set. 

Presó sense
fiança

L'Ajuntament d'Amposta ha adjudi-
cat, durant aquest 2017, 18 projectes
per un import de més de 4,2 milions
d'euros. Un paquet d'obres per valor
de més de 210.000 euros ja estan aca-
bades, altres obres per valor de
975.000 euros estan en execució i la
resta, fins a 3,44 milions d'euros són
obres que s'han adjudicat en el tram fi-
nal de l'any i s'executaran durant el
2018. Enguany també s'han executat
obres per valor d'1,8 milions d'euros
que s'havien adjudicat al 2016. A més
a més, de cara l'any 2018 està previst
licitar la rehabilitació de l'antic edifici
del Sindicat i el nou Casal de Jubilats,
pressupostades en 2,5 milions d'euros
més. En total, des de 2016, l'Ajunta-
ment d'Amposta haurà licitat, adjudicat
i executat projectes amb una inversió
total de 9 milions d'euros. El consistori
les ha finançat amb romanents de tre-
soreria o a través de préstecs. 15 de les
18 adjudicacions fetes en el 2017, s'han
fet a empreses d’Amposta i el consistori
"té la voluntat de maximitzar les actua-
cions a la ciutat, però també distribuir-
les de forma equitativa, repartint els
projectes per tots els barris perquè se'n

pugui beneficiar gran part de la ciuta-
dania". Les orbes que s'executaran el
2018 són la urbanització del carrer Sant
Cristòfol, la reforma del pavelló polies-
portiu, la urbanització del carrer França
i de la urbanització Lope de Vega, l'eli-
minació de les barreres arquitectòni-
ques en alguns punts de la ciutat, la pa-
vimentació de diversos carrers i camins,
l'arranjament del camí de Mas de Mo-
linàs, l'ampliació del parc infantil dels
Xiribecs i la instal·lació i canvi d'enllu-
menats a la zona nord-est-centre. 

L'Ajuntament d'Amposta adjudica
una vintena d'obres

Per valor de 4,2 MEUR durant el 2017

Adam Tomàs, alcalde d’Amposta. 

"Espanyols, patireu"
Els Mossos van localitzar entre les restes de
la casa d'Alcanar un vídeo en què hi apareix
un dels autors dels atemptats de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra van localitzar entre les restes
de la casa d'Alcanar un vídeo en què hi apareix quatre
dels autors dels atemptats de Barcelona i Cambrils i un
d'ells, Mohamed, Hychami, -de 24 anys, nascut al
Marroc i criat a Ripoll- amenaça els ciutadans de
l'Estat mirant a càmera amb el missatge en àrab
"Espanyols, patireu", segons publica la revista
'Interviu'. Segons l’ACN, les imatges estan gravades a
l'interior de la casa d'Alcanar però també en surten de
la Torre Eiffel l'11 i 12 d'agost, pocs dies abans dels
atacs. Aquest fet es va comunicar de seguida a les
autoritats franceses, que ja han reaccionat amb la ins-
tal·lació d'un mur de vidre i metacrilat al voltant del
monument a prova de bales i resistent a les envestides
de camions i furgonetes.
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EN UN MINUT

*LA RÀPITA: en els darrers
dies s’han enllestit les
obres de reforma de l’a-
juntament de La Ràpita,
que han permès executar
noves distribucions i
modernitzar la planta
segona, on està ubicat el
saló de plens i diversos
despatxos municipals. 
Els treballs han consistit
també en la renovació del
mur façana de l’ajunta-
ment, on s’ha instal·lat
una porta automàtica
corredissa per fer més
accessible l’edifici.
L’actuació es va adjudicar
per 265.272,13 euros a
l’empresa Top Proyectos
SL. 

*LA RÀPITA: la magistra-
da del Jutjat d'Instrucció
número 3 d'Amposta va
ordenar presó provisional
comunicada i sense fiança
per als dos implicats en el
tiroteig de dimecres de la
setmana passada en un
bar de Sant Carles de la
Ràpita. 
El presumpte autor del
tiroteig i la seva exparella
es van acollir al dret a no
declarar.

*ELS PRODUCTORS DE
CLEMENTINES DE LES
TERRES DE L'EBRE estan
cansats que el consumi-
dor català relacioni aquest
cítric, com també ho fa
amb les taronges, amb el
País Valencià o Andalusia i
ignori l'existència d'un
potent sector del cítric
ebrenc. 
Animats a acabar amb
aquest desconeixement i
a impulsar el consum de
cítrics de les Terres de
l'Ebre, sobretot en l'àmbit
metropolità, cinc coope-
ratives i divuit productors
han donat inici a una
nova etapa del segell
Indicació Geogràfica
Protegida (IGP)
Clementines Terres de
l'Ebre, un distintiu de
qualitat que tenen adjudi-
cat des de 2001. 
Els citricultors volen donar
"visibilitat" a les clemen-
tines ebrenques en el
mercat català i espanyol i
acabar amb una dinàmica
de comercialització i dis-
tribució que els empeny a
exportar, per tot el món,
el 90% de la producció.

Més notícies

El plenari extraordinari de l’Ajuntament de Deltebre va aprovar nova-
ment el concurs de contractació dels serveis bàsics d’imatge de poble
entre els quals es troba, entre altres serveis, la gestió directa de la
recollida d’escombraries. Aquest punt fou aprovat amb els vots favo-
rables del Partit Demòcrata i Esquerra Republicana, i amb l’abstenció
de la CUP. L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, va manifestar que “amb
l’aprovació d’aquest punt tornem a fer un pas endavant en la nostra
voluntat d’oferir un millor servei al municipi amb un servei més ampli
i amb millors condicions, i amb l’objectiu de reduir la taxa d’escom-
braries per al 2019 i 2020. Entre l’estalvi econòmic i la millora respec-
te a la proposta del COPATE, l’Ajuntament s’estalviarà més d’1 ME
però, a més, tindrà unes millores valorades en 600.000 euros”.

L’Ajuntament de La Ràpita va aprovar en la sessió ordinària
celebrada aquest dimarts el pressupost municipal per al
2018. Contenció de la despesa i equilibri amb la política de
reducció d’impostos són les línies que, segons ha destacat el
govern rapitenc, marquen aquest nou pressupost, que s'ele-
va a 11.246.843 euros, molt en la línia de l'any anterior.
L'executiu rapitenc destaca també que en l'exercici del 2018
seguirà amb el seu objectiu de reduir l'endeutament, amb
una amortització de 372.276 euros, de manera que “passem
d'un percentatge del 52% a principis de la legislatura a
menys del 19%". Pel que fa a inversions, el pressupost de
l'any vinent contempla una partida de 264.562 euros. Tots
els grups li van donar suport a excepció de Convergència i
Unió.

Deltebre reafirma la proposta de
gestionar la recollida d’escombraries
El ple va aprovar novament el concurs de contractació

La Ràpita aprova el pressupost
Tots els grups li van donar suport a excepció de CiU

Els Mossos
d'Esquadra han
detingut un home i
quatre dones com a
presumptes mem-
bres d'un grup
especialitzat en
robatoris amb
violència a domicilis,
dos robatoris amb
violència i vuit furts
arreu de Catalunya.
Els arrestats tenen
entre 20 i 61 anys i
són de nacionalitat
xilena i veïns del
Prat i Cornellà de
Llobregat. Segons
l’ACN, la investiga-
ció es va iniciar a principis d'aquest any arran d'un furt que
es va produir el 25 de gener a Ripoll, on dues dones i un
home van sostreure els diners a una dona d'edat avançada
quan sortia d'un caixer d'una entitat bancària. També se’ls
considera autors de vuit furts pel mètode de la taca come-
sos durant els mesos de gener, febrer, abril, novembre i
desembre a les comarques del Ripollès, Vallès Oriental,
Vallès Occidental, Baix Llobregat i Maresme on van sos-
treure més de 7.500 euros. A més, en dues ocasions, el 31
de gener a  la Ràpita i l’1 de desembre a Barcelona, van
utilitzar la violència per assegurar-se l’èxit en el furt. En
aquests dos casos van aconseguir sostreure 8.200 euros.

Entre els furts, en van cometre un a la Ràpita

Cau un grup criminal especialitzat en
robatoris amb violència a domicilis

El plenari de Deltebre també va
servir per a modificar el cartipàs
municipal de la corporació i es va
donar compte de la creació d’una
nova regidoria de Promoció i
Diversificació Industrial per tal de
dur a terme els treballs d’amplia-
ció del polígon, així com de la
gestió de l’oferta de sòl industrial
que se’n derivi. En aquest sentit,
l’alcalde Lluís Soler va atorgar
aquestes funcions al regidor a l’o-
posició del Grup Municipal
d’Esquerra Republicana, Carles
Aliau, amb una dedicació del
90% i una retribució anual bruta
de 24.900€. L’alcalde va explicar
que “aquesta proposta de fun-
cions del cartipàs municipal assig-
nades a regidors dels grups de l’o-
posició està oberta per tal que la
resta de grups també s’hi puguin
sumar per enriquir la pluralitat i la
sinergia de treball coordinat”.
Paral·lelament, el tinent d’alcalde
de Dinamització Social i
Participació Ciutadana, Carlos
Serra, es dedicarà exclusivament a
l’Ajuntament i assumirà noves
funcions d’Atenció a la
Ciutadania, demanant excedència

a la seva dedicació de docent. Al
ple, Soler va aclarir que “tot i
aquestes modificacions, el cost
previst en càrrecs electes de l’ac-
tual mandat representa un estalvi
del 14% respecte l’anterior”.
La CUP de Deltebre ha enviat un
comunicat acusant l'alcalde, Lluís
Soler, d'assegurar-se la majoria
absoluta al consistori (fins ara li
faltava un regidor per aconseguir-
la) ‘pagant un sou de 24.900
euros bruts anuals a un regidor de
l'oposició que li podria garantir la
governabilitat’.  D’altra banda, i
segons ebredigital.cat, l’executiva
local d’Esquerra a Deltebre havia
votat dies abans contra aquesta
proposta d'assumir funcions de
govern. La falta de disciplina del
regidor republicà ha despertat el
rebuig del seu propi partit.
‘Segons fonts de la formació,
s’hauria demanat la seua expul-
sió. S’espera que ERC expliqui la
seua postura oficial avui’. 
Cal destacar que al ple no va
assistir cap dels cinc representants
dels CE-Socialistes per Deltebre,
el primer grup de l’oposició, ni
tampoc el Partit Popular.

Un regidor d’ERC a Deltebre l’assumeix i crea desacord en el seu partit

Modificació del cartipàs municipal amb 
la creació d’una nova regidoria

FOTO: ebredigital
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EN UN MINUT

*JOAN PIÑOL, alcalde
de Móra d’Ebre, amb
una fotografia de la faça-
na de l’Ajuntament, al
seu facebook, ha aclarit
que “aquesta és la imat-
ge REAL de la façana de
l’Ajuntament. Ens des-
vinculem absolutament
de qualsevol fotomun-
tatge que hagi aparegut
a les xarxes socials”, en
referència a una fotogra-
fia de la façana de
l’Ajuntament en la que
es veu una pancarta amb
un llaç verd i en la que
s’indica: ‘LLIBRETA
PÈSOLS PROLIFICS’.
Piñol ha explicat que es
tracta d’un fotomuntat-
ge i que, com es compro-
va a la fotografia penja-
da, no correspon a la
realitat actual de la faça-
na del consistori.
*DEMÀ dissabte, a les
19h, tindrà lloc al Casal
d'Horta el concert de
Nadal de la Banda de la
Terra Alta.

Més notícies

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre ha donat un
nou impuls al programa d’ocupació juvenil Garantia
Juvenil, després d’un any i mig d’incorporar una tèc-
nica comarcal a l’Oficina Jove per gestionar aquest
projecte d’àmbit europeu per reduir l’atur juvenil.
Així doncs, 13 joves s’han incorporat a l’administració
pública de la comarca per tenir la primera experiència
laboral i durant sis mesos treballaran aprenent al cos-
tat dels tècnics del Consell i dels ajuntaments impli-
cats. Al Consell de la Ribera d’Ebre es van rebre un
total de 19 sol·licituds per ocupar les quatre places
ofertes: una d’auxiliar administratiu, una d’administratiu, una de tècnic de medi ambient i
una de tècnic de comunicació. A aquests quatre perfils que s’ha incorporat al Consell, s’hi
sumen els sis joves que ja estan treballant als ajuntaments.

13 joves troben feina a l’administració 
pública de la Ribera d’Ebre

El programa de Garantia Juvenil, 'Joves en pràctiques', donarà feina
durant 6 mesos a 11 joves de la Terra Alta que estaven a l'atur. La
iniciativa impulsada pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)
ajuda aquells joves que han finalitzat els seus estudis i que encara no
exerceixen la seva professió i els possibilita adquirir competències i
habilitats professionals amb un període de pràctiques remunerades.
El Consell Comarcal de la Terra Alta ha ofert dos llocs de feina i un
altre en cadascun dels ajuntaments d'Arnes, Batea, Bot, Caseres,
Corbera d'Ebre, Gandesa, el Pinell de Brai, la Pobla de Massaluca i
Vilalba dels Arcs. Els llocs de treball que més s'han ofert ha estat
d'auxiliar administratiu però també de tècnic de turisme, bibliotecari,
arxiver o biòleg. Els contractes es van iniciar el 30 de novembre i
acabaran el 29 de maig de 2018.

El programa 'Joves en Pràctiques' 
ocupa onze nois i noies

De la Terra Alta
Gràcies al Garantia Juvenil

L’església de Miravet fou
l’escenari escollit per a la
presentació del nou oli
gurmet de la Ribera
d’Ebre: “Dolium ja està
disponible per ser incor-
porat a les nostres cui-
nes”. Segons informa
ebredigital.cat, una ini-
ciativa que neix de la
col·laboració de dife-
rents productores, coo-
peratives i l’assessora-
ment del Consell
Comarcal de la Ribera
d’Ebre.  
L’objectiu d’aquest pro-
jecte és posicionar-se
dins el mercat com un
producte d’alta qualitat.
Tal com explica la presidenta del
Consell Comarcal, Gemma Carim:
“Aquest és un producte que busca ser
diferent de la resta. És un oli per un
públic més gurmet i que vol traspassar
fronteres més enllà de la comarca”.

Dolium vol remarcar quins són els seus
orígens. L’oli reuneix tots els atributs
característics de les varietats de l’oliva
riberenca.
És per aquest motiu que des del seu
gust, fins al seu nom, fan d’aquest  oli
un producte 100% riberenc.

La Ribera d’Ebre presenta Dolium,
l’oli gurmet de la comarca

‘Producte d’alta qualitat’
El ple del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre ha
aprovat aquesta setmana un pressupost de
5.975,190,77 euros per l’any 2018. La proposta ha
tirat endavant amb el suport de tots els partits que
conformen el govern comarcal: PDeCAT, ERC i la
FIC, i amb l’única abstenció del PSC. Aquest pres-
supost suposa un increment d’un 8,6% més res-
pecte al que es va aprovar l’any passat, això és un
total de 472.586,76 euros extra dels que es dispo-
sen per aquest 2017. L’augment correspon sobre-
tot a l’increment dels recursos destinats a políti-
ques socials, entre elles la posada en marxa d’un
nou servei per a famílies amb risc d’exclusió social:
el Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS), així
com noves partides per incorporar més personal a
l’equip bàsic d’atenció o per a l’aplicació del Pla
d’Igualtat. El principal contribuent és la
Generalitat, amb 3.623.206,29 euros que serviran
per desplegar les polítiques del Govern català a la
comarca, això és un 5% més de recursos respecte
a aquest any. La partida més gran d’aquests diners
(37%) corresponen al Contracte Programa de
Serveis Socials a la comarca, amb 1.334.990 euros.
A més del Govern català, també s’ingressaran
764.375,63 euros procedents d’altres administra-
cions locals, com la Diputació, els Ajuntaments
riberencs, organismes autònoms o consorcis, com
l’Administració Oberta de Catalunya (AOC), això
és un 16,3% dels ingressos comarcals. L’objectiu és
millorar la qualitat de vida dels riberencs/ques.

Pressupost de gairebé 
6 milions d’euros

Del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

ebredigital.cat
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ULLDECONA

A mitjans del passat
mes d’octubre el marge
lateral de la Bassa del
Montsià, a Ulldecona,
va cedir i posteriorment
es va ensorrar per la
pressió exercida per les
arrels de la vegetació
existent a la zona que
limita amb l’àrea de
lleure annexa. Aquesta
mateixa setmana han
acabat ja les obres de
restauració encarrega-
des per l’Ajuntament,
amb una inversió apro-
ximada de 5.000 euros
i executada per
Olegario Gavaldà. El
marge s’ha refet amb la
mateixa pedra i s’ha
aprofitat els treballs per
netejar també la vege-
tació i evitar així que en
un futur tornin a pro-
duir-se esfondraments.
La bassa del Montsià
pertany al complex de
zones humides de les
Basses de la Foia
d’Ulldecona.

Més
notícies

L'alcalde de Santa Bàr-
bara, en declaracions a la
ràdio municipal, ha sortit
al pas d'algunes crítiques
que ha tingut els darrers
dies el canvi de sentit que
s'ha donat a la costereta
que, des del carrer Major,
dóna accés al carrer Prín-
cep i que formaria part
de la reordenació circu-
latòria que es vol imple-
mentar, aprofitant les
obres d'arranjament i re-
novació dels carrers.
Blanch, a la Plana Rà-

dio, començava admetent que, adaptar-se als canvis requereix sempre
un període d'adaptació que no tots els veïns acaten a la mateixa velo-
citat, però que al final, com ha passat a altres carrers que ja han estat
senyalitzats, "ens hi acabarem acostumant". Blanch afegia que cal po-
sar ordre circulatori al poble per donar resposta, precisament, a les ma-
teixes crítiques que fem els veïns quant ens queixem de que, "este po-
ble pareix l'Oeste, aquí tot hom fa el que vol". Quant al cas concret
de la costereta del carrer Príncep, recordava que, de sempre, havien
estat unes escales, que fa un temps es van eliminar per donar accés des
del carrer Major fins als carrers Aire i Victòria, transformant-les en una
rampa. Blanch deia que “les característiques urbanístiques del nostre
poble fan complicat travessar-lo d'un extrem a l'altre, i que, per fer-ho,
solament disposem de quatre accessos aptes per a vehicles. Amb
aquesta nova ordenació de la circulació, es fa imprescindible que dos
siguin en un sentit i les altres dos, en el contrari.

Alcanar ha celebrat aquest dissabte la V Gala Esportiva Canareva
i Casenca amb l’objectiu d’homenatjar els esportistes que han des-
tacat durant el 2017. La cita més important del món esportiu
canareu ha aplegat més de 300 persones al Centre Cívic. 
Millor Esportista: Manel Royo. Esdeveniment esportiu més relle-
vant de l’any: I Open Nacional de Taekwondo Ciutat d’Alcanar.
Trajectòria significativa:  Santiago Blanco. Categoria Promesa
Esportiva: Èric Atencia, del Club Taekwondo Atencia.
Mencions especials: Mateu Matamoros, porter de futbol sala.
Víctor Forner, practicant spartan race. Geni Batiste, primera abso-
luta dels 10 km del Circuit Running Series. Aleix Saumell, amb 12
anys s’ha proclamat campió d’Enduro. Iker Garcia, del Moto
Esport Club Alcanar. Edgar Callarisa, aleví de l’Alcanar (72 gols).

‘Cal posar ordre a la circulació de
vehicles per dintre de la població’

V Gala Esportiva 
Canareva i Casenca 

Així ho ha indicat l’alcalde de Santa Bàrbara, Alfred Blanch Gairebé 100 persones van rebre un reconeixement

Alfred Blanch, alcalde de Santa Bàrbara.

ebredigital.cat
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Dins del seu pla anual de Responsabi-
litat Social Corporativa, L’Onada Serveis,
organització capdavantera en el sector
de la 3r edat, va establir un acord de
col·laboració amb la Fundació Plegadis.
Es tracta d’una fundació que neix sota la
missió de fomentar la formació mediam-
biental, facilitar i impulsar l’estudi orni-
tològic i l’anellament científic. Plegadis
esdevé una fundació basada en el com-
promís amb la preservació de la biodiver-
sitat i el medi ambient, cosa que va im-
pulsar la voluntat de L’Onada Serveis a
adherir-se al seu projecte de Responsabi-
litat Social Ambiental.
Ambdues entitats van detallar, doncs,

un programa d’activitats i accions socials
conjuntes per dur a terme al llarg d’a-
quest any 2017. De manera que es van organitzar i impulsar un diferents jornades d’activitats am-
bientals, per part de la Fundació Plegadis, a un total de 14 centres residencials de L’Onada Serveis
i 5 llars de L’Onada Bressol.
Una gran experiència en tots els aspectes, ja que la Fundació Plegadis ha apropat la màgia de l’or-

nitologia a infants, persones grans i persones amb discapacitat psíquica a través de sessions d’ane-
llament científic, tallers de caixes niu, instal·lacions de menjadores d’ocells i, també, proveint menjar
a les aus.
Tot plegat, el projecte de Responsabilitat Social Ambiental s’ha desenvolupat amb gran èxit al

llarg d’aquest 2017 i, per tant, les dues entitats es mostren satisfetes amb el programa establert i
les sensacions obtingudes. Per aquest motiu, ja han anunciat la seva intenció de mantenir i poten-
ciar el programa d’activitats durant el transcurs de l’any 2018.

La Fundació Plegadis apropa l’educació
ambiental als centres de L’Onada Serveis

S’han realitzat activitats dirigides a infants, persones grans i usuaris amb discapacitat psíquica

De l’Aldea: ja es coneixen els resultats

La regidoria de Participació Ciutadana de l’ajuntament de
l’Aldea ha informat del resultat de les votacions dels pressu-
postos participatius. De les propostes, les millores a l’avingu-
da Catalunya (N-340) va tenir 35 vots; el nou camí d’accés
al Col·legi 21 d’Abril, 14; la climatització i les cambres higiè-
niques Carpa Esplai, 34; l’enderroc Pont de la Via, 35; 
els ajuts municipals per a activitats extraescolars, 6; les
noves instal·lacions esportives a les places municipals, 7; la
rotonda d’accés al col·legi 21 d’abril, 14; l’arranjament
rotonda Polígon Estació de Mercaderies, 0; l’enllumenat i
parasols a la Torre de la Candela, 3; domotització Torres:
Candela, Burjassénia i l’Ermita, 1; nou ferm Espai Jove (plaça
Ajuntament), 5. Total vots: 154.
Dels 154 vots totals s’han repartit amb 44 vots presencials i
110  des de l’app mòbil. 
Hi ha hagut empat entre dos opcions: millores a l’avinguda
Catalunya (N 340) i enderroc del Pont de la Via, amb 35
vots cadascuna. Aquest resultat obliga a dividir la partida de
80.000 € i destinar la meitat a cada projecte.

Pressupostos participatius
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Isabel Carrasco

Dolors Barceló
TIVISSA: RIBERA D'EBRE

El pessebre vivent de Tivissa compleix 25 anys

PARLEM AMB

Passejar pels carrerons de Tivissa és des-
cansar cos i ment. La vila, situada sobre
un turó, ens ofereix una panoràmica fas-
cinant d'una gran part de la Ribera d'Ebre
on es pot gaudir d'una àmplia gamma de
colors que ens ofereixen les plantacions
d'arbres fruiters al llarg de l'any amb
cada canvi d'estació. Un paisatge que
inclús en plena letargia hivernal ens cap-
tiva. Imprescindible visitar la plaça del
Mercat que ens transporta a l'època
medieval, el castell i com no, l'Església
Arxiprestal de Sant Jaume on podem
descansar als bancs que rodegen la bal-
conada de la plaça Baranova i gaudir de
la pau, del silenci, del paisatge i com no,
fer petar la xarrada amb els tivissans i
tivissenques que amb la seua hospitali-
tat fan sentir al foraster com si fos casa.
Fent una mica d'història ens remuntarem
a l'any 1223 a Greccio, un municipi de
l'Úmbria italiana on els experts coincidei-
xen que va ser Sant Francesc d'Assís qui va
idear el primer pessebre vivent de la histò-
ria. Si bé a casa nostra la tradició d'esceni-
ficar el pessebre està documentada des del
segle XIV, no fou fins a l'any 1956 que
s'organitzà el primer pessebre vivent
modern, el qual tingué lloc a Engordany, a
Andorra. Des de llavors, els pessebres
vivents han evolucionat fins a arribar al
concepte actual, i un bon exemple és el
pessebre vivent de Tivissa, que organitza
la Fundació Esforç, i que enguany celebra
el seu 25è aniversari.
Avui parlarem amb Dolors Barceló que ens
farà una pinzellada d'aquest quart de segle
del pessebre de Tivissa

Més Ebre: Aquests Nadals es celebra els
25 anys del Pessebre Vivent de Tivissa i
vostè hi ha participat activament des de l'i-
nici.
Dolors Barceló: Sí, des de l'inici. I ja fa 25
anys!
ME: Un pessebre vivent situat en un espai
peculiar i únic.

DB: Doncs, com deia, fa 25 anys vàrem
intentar ajudar a viure el Nadal als petits i
als joves que venien a l'esplai i vam fer una
adaptació dels Pastorets de Folch i Torres en
un saló que la Parròquia tenia. Des del pri-
mer moment anàvem combinant les esce-
nes amb el ball i la música per fer-ho més
atractiu per a ells i per als pares, però degut
a les males condicions d'aquell saló ho
vàrem traslladar a la seu de l'esplai inten-
tant fer els Pastorets en diferents escenaris
per la primera planta de la casa. Va ser un
èxit total. I així es va anar ampliant als altres
pisos de la casa, que per cert és molt gran.
ME: I participen més de 60 actors
DB: Sí, ara en són uns 60 però quan vàrem
començar eren 110!
Després la natalitat del poble va anar bai-
xant... A primers de novembre fem una
crida per tots aquells/es que hi vulguin par-
ticipar, ens trobem amb els pares i mares i
organitzem els quadres, els personatges i
els dies d'assaig. No és fàcil perquè els nens
i nenes d'avui en dia tenen moltes activitats
extaescolars, però ens en sortim.
La majoria dels seus pares ja van sortir quan

eren jovenets.
ME: Els pessebres vivents han evolucionat
fins a arribar al concepte actual. Quins són
els canvis més significatius que ha pogut
observar al llarg d'aquests anys?
DB: Com us he dit la nostra intenció va ser
fer uns Pastorets adaptats, però les cir-
cumstàncies ens han anat portant a també
adaptar-nos nosaltres als nens o nenes que
venen, als joves, als organitzadors que cada
vegada ho tenen més difícil perquè són
pares amb fills molt petits
I treballant, gràcies a Déu. Per a nosaltres
l'objectiu sempre ha estat ajudar a viure el
veritable i tradicional Nadal. Amb tants
anys un dels reptes més difícil ha estat tenir
una continuïtat a pesar del canvi d'actors,
de generacions i crec que de moment, s'ha
aconseguit. Nosaltres no som professionals,
no volem impressionar, però si volem arri-
bar al cor. És un pesebre ideal per a les
famílies amb nens i nenes amb gent amb
cor i ulls d'infant. És un pesebre que es pot
visitar encara que plogui o faci molt fred
per què està a l'interior. És un Pessebre
diferent!!!

Un dels canvis més notori ha estat l'expo-
sició que tenim de pesebres de diferents
cultures i curiositats que hem aconseguit.
També tenim el nostre pesebre amb molsa,
suro, amb pedres i amb les típiques figures
que van cap a la cova. Pessebres tallats
amb troncs d'arbre, de llepolies, de sucre,
de ganxet, de fulles de panotxa, de fang,
de paper...

ME: En altres poblacions ha estat compli-
cat seguir amb aquesta tradició però sem-
bla que a Tivissa els canvis generacionals
no han afectat.
DB: Bé, jo diria que sí que han afectat.
Abans teníem més actors adolescents i ara
és difícil engrescar-los, però n'hi ha. Solen
estar de dimonis a l'infern o al ball que
representen donant el missatge. Pares que
representen als Reis Mags, i sempre hi ha
alguna parella amb el seu nadó represen-
tant la Sagrada Família a la Cova.
La majoria són nens i nenes d'edat escolar
lo que li dóna un encant especial.

ME: Quines novetats han introduït per
celebrar aquest aniversari?
DB: Hem intentat fer-ho notar, evident-
ment. L'ambientació de la casa ens parla
tota ella dels 25 anys. Tenim la col·lecció de
tots els cartells i es veu clarament l'evolució.
També hi ha una exposició de fotos anti-
gues d'aquells primers artistes... Hem fet el
que hem pogut. Algunes coses encara
estan per acabar de concretar.
ME: Els dies per visitar el 25è Pessebre
Vivent de Tivissa són:
Els dies 25, 26 i 30 de desembre i l'1 de
gener a partir de les 18h30 al carrer Abadia
6 (veure Més Ebre recomana pàg. 22).
DB: Sí, i tant de bo engresqui a molta gent
a veure i viure aquestes festes a través d'a-
quests Pessebres Vivents, que trobem en
diferents indrets de Catalunya i que ens
enriqueixen i entendreixen. Això és el
Nadal no? Enriquiment interior i tendresa.
Bones Festes a tots i totes!
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Avui és dia de bons desitjos. També de comiat perquè no tornarem fins
el divendres dia 12 de gener. Així mateix, d’agraïments. Sí, per tots els que ens seguiu
cada setmana, tant al Canal Terres de l’Ebre, a Minut 91, com a Més Ebre. Els resultats
de les audiències són el millor premi a la feina feta, a moltes hores de dedicació. Però,
a més de tots els millors desitjos, una darrera opinió sobre l’actualitat del CD Tortosa.
Hi ha dues formes d’enfocar-la. Una, a través dels que veuran la mitja botella buida.
Els que consideraran que no es van fer bé els deures quan tocava, amb la planificació,
i que ara s’estan pegant pals de ceg i que la situació, a més de complicada a la clas-
sificació, és caòtica amb un vestidor en el que hi ha novetats gairebé cada setmana.
I ara ho paga un tècnic que no té la culpa i el motiu aparent torna a ser que hi ha ju-
gadors que no estan d’acord amb ell. Ni amb ell, ni amb l’anterior....i amb el proper?.
D’altra banda, estaran els que veuran la mitja botella plena. I que creuran que cal va-
lorar que la directiva no és immobilista, com va poder passar en altres èpoques, i que
està fent tot el possible, sense tenir ja marge d’errada, per buscar, independentment
que la culpa no sigui tota del tècnic, noves solucions per intentar salvar la categoria,
com sigui. Mitja botella plena o buida. Opinions diverses. Gràcies i Bon Nadal.

La mitja botella

El 12 de novembre de 2010 vaig fer la meva primera
columna a Més Ebre, la meva idea era escriure només una
vegada i sense adonar-me’n sóc un fix cada setmana en
aquest diari del que n’és l’alma mater   el Superman
Michel. El que va començar com una aventura d'escriure
sobre l'actualitat del futbol ebrenc un dia, ha anat deri-
vant amb noves seccions cada any: equip de la setmana,
els equips per puntuació, Top Secret, anàlisi per categoria
cada setmana, Megacracs i l’última: galeria d'equips de
futbol base ebrencs. Com veuen, no puc parar. Si l'ésser
humà cada any creés alguna cosa nova en la seva vida,
potser aconseguiria la plenitud. Sempre ho dic, sóc crític
amb les meues columnes setmanals, també constructiu i
positiu i això també ho faig en la meva vida diària, amb
la meva feina, amb les meves relacions d'amistat i afecti-
ves, en els meus entrenaments, dimarts i dijous, de 90
minuts cada sessió en el Retiro de Madrid amb Victor
Garcia, subcampió del món de 3000 m, i la seva dona
Rocío, amb l’escola de runing VG. Aquests dies només
tinc un objectiu: ser feliç, fer la Sant Silvestre el 31 i
començar l'any amb metes per complir com ser competi-
tiu. Si no es compleixen, no serà un fracàs; serà un apre-
nentatge. Gràcies amics lectors, aficionats al futbol,   juga-
dors, entrenadors, directius, amics i enemics, que sigueu
tots molt feliços i si cada setmana podeu seguir les sec-
cions de Més Ebre, em dono per satisfet. Gràcies. Bon
Nadal i Bon any.

L’opinió de Joaquin Celma. 

Crear, ser positius 
i molt feliços

L’Ascó va guanyar al camp del Sant-
feliuenc (0-3) en el darrer partit del
2017. Una victòria molt important
perquè, a més de permetre conservar
la segona plaça, té un valor afegit per
la confiança de l’equip, per recuperar
bones sensacions després dels darrers
resultats. 
Al principi de la temporada parlà-

vem de que la categoria es presentava
força competitiva, amb els equips ca-
talans que havien baixat de la Segona.
Es deia que les primeres sis places se-
rien cares. I així és. Excepte el líder,
l’Espanyol B, que juga la seua lliga, la
competició està força equilibrada i
això dóna més mèrit a la situació ac-
tual de l’Ascó. Per tant, fins al mo-
ment, bona planificació i una primera
volta exitosa. L’Ascó, pressupostària-
ment i per plantilla, ha de ser un equip
capdavanter però no sempre és fàcil
poder estar entre els dos primers i més
enguany. Ara falta seguir en la matei-

xa línia en la segona volta que co-
mença el dia 7 de gener a la Pobla. A
Santfeliu, el pichichi Sergi Moreno,
amb una rematada acrobàtica,

Cheikh, amb un gol marca de la casa,
i Peke, amb un altre gol esplèndit, van
marcar i van signar una victòria molt
valuosa en tots els aspectes.  

L’Ascó acaba el 2017 en la segona plaça
TERCERA DIVISIÓ

Triomf convincent en el darrer partit de l’any, al camp del Santfeliuenc (0-3)

El Bellvitge, penúltim, va guanyar el primer partit

Desfeta rapitenca (4-0)

PRIMERA CATALANA

La Rapitenca va perdre al camp del penúltim, el Bellvitge,
que només havia sumat sis empats. Però davant de la Ra-
pitenca va obtenir la primera victòria (4-0). I va ser per una
golejada que va deixar en evidència a l’equip rapitenc que
afrontava un partit que havia de ser un impuls. Isaac Fer-
nandez aclaria que “vam començar bé, amb opcions per fer
el 0-1. Però la lesió de Mata va transtocar els plantejaments
i després no vam estar a l’altura defensivament. Les errades
ens van penalitzar molt. Amb el 2-0, vam arriscar i el rival
va saber aprofitar-ho. El resultat és molt advers però millor
que arribe ara, abans del descans. Després de 4 partits, ja
coneixem del tot a l’equip i els problemes que té. Treballa-
rem per a millorar i rectificar-los”.

Partit solidari a
Jesús (12 h) 

DISSABTE 30 DE DESEMBRE

El dissabte dia 30 de de-
sembre, a les 12 h, al camp
de la Santa Creu de Jesús,
es disputarà un partit soli-
dari entre el primer equip
del Catalònia i el del Torto-
sa. La recaptació anirà des-
tinada a la família d’Aaron
Sentís, noi de 12 anys de
Deltebre amb paràlisi cere-
bral i per qui el club jesu-
senc ha organitzat aquesta
jornada solidària. 

Gabi

La derrota del Tortosa
contra l’Andorra (1-3) va
tenir conseqüències. El ma-
teix diumenge per la nit, el
president comunicava al
tècnic Nacho Pérez que es-
tava destituït. Nacho porta-
va 6 jornades amb l’equip,
amb 1 victòria, 3 empats i 2
derrotes. El motiu aparent
seria que part del vestidor
no estaria del costat del tèc-
nic. Aquesta podria ser la
conclusió després d’haver
parlat amb part de la planti-
lla el diumenge, en acabar
el partit, quan jugadors co-
braven la mensualitat co-

rresponent. El partit amb
l’Andorra ja va ser acciden-
tat abans de començar
quan a l’escalfament, Didí,
un dels darrers fitxatges, es
va lesionar. I al minut 15,
Sam fou expulsat per una
falta a la frontal de l’àrea.
De la falta va venir el 0-1.
Tot i que Puig va empatar
acte seguit, l’Andorra es va
tornar a avançar abans del
descans i va decidir a la re-
presa, quan va tenir més es-
pais i opcions a la contra. El
Tortosa, a manca de dues
jornades pel final de la pri-
mera volta, és setzè amb 11

punts. Nacho, coordinador
del futbol base, va agafar
l’equip després de la desti-
tució d’Àngel Garcia. La si-
tuació ja era complicada i la
gestió posterior també ho
ha estat, amb l’arribada de
jugadors de Barcelona que
només entrenen un dia.
Gestionar tot plegat no era
fàcil però ell va acceptar-
ho. La directiva, ja contra-
rellotge, vol fer una altra
aposta mentre hi hagi
temps per aconseguir una
permanència que, tot i estar
al desembre, es veu llunya-
na a hores d’ara. En els da-

rreres dies s’han accelerat
les gestions per fitxar un
entrenador. Teixidó podia
haver estat una opció, però
el tècnic ha manifestat que
seguirà a l’Ulldecona. Hi ha
gestions efectuades però,
de moment, sense concre-
tar-se.
De moment, José Maria

Lleixà, delegat, va entrenar
ahir el primer equip i, si no
hi ha res de nou, el dirigirà
a Jesús en el partit solidari
del dissabte dia 30 de de-
sembre (12 h). 
Té l’ajuda de Manolo

Hierro.

Nacho Pérez, destituït com a tècnic del CD Tortosa

DE MOMENT, NO HI HA NOU MISTER. HI HA GESTIONS AVANÇADES PERÒ NO CONCRETADES

Els jugadors de l’Ascó celebren la victòria, dissabte.

Nacho Pérez, extècnic del primer equip del Tortosa,
aclaria que “en primer lloc vull agrair la possibilitat
que m’ha donat el president Arturo Llorca, per entre-
nar al meu club, al meu equip.....durant sis setmanes
de molt de treball, de molta responsabilitat, de molt
de compromis, i sobretot sis setmanes creient que
érem capaços de salvar l’equip”. Nacho afegia que
“la meva sorpresa va ser al finalitzar el partit, diumen-
ge, quan el president em fa saber que estic destituit,
ja que ‘tot’ l’equip no em vol.....per mi va ser molt dur
sentir aquestes paraules, que jo li respecto, però que
les poso en dubte perquè no crec la causa sigui exac-
tament com ell diu. Cadascú que tregui les seues con-
clusions. Jo segueixo creient amb aquests jugadors, i
estic convençut que si segueixen treballant com ho
han fet fins ara,  salvaran la categoria. Gràcies CD
Tortosa”. Nacho seguirà vinculat com estava en el
futbol base.

Nacho: ‘dubto del motiu’
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Victòria de l'Ulldecona al camp de la Cava en la darrera
jornada de l'any. Els falduts arriben al descans a la part al-
ta de la taula. La Cava, 1 punt de 15, no ha trobat el re-
vulsiu necessari i no surt de la zona de descens. S'està a
l'espera d'incoporar diversos jugadors i això ha de passar
aquests Nadals. El partit, a la primera meitat, va estar
marcat pel fort vent. Impedia jugar. La Cava va tenir una
gran ocasió amb rematada al pal. L'Ulldecona, en una
contra, va fer el 0-1 amb una gran jugada culminada amb
qualitat per Arnau. Fins el descans, intents locals però
molt condicionats pel vent, amb algun tret que va inquie-
tar a Reolid, porter visitant. A la represa, amb l'entrada de
Sergi Castaño, i assumint riscos, la Cava va millorar. L’Ull-
decona va perdre intensitat defensiva. Els caveros van
apretar i Roger va tenir una ocasió. Amb els minuts, el
partit es va trencar, la Cava no va poder seguir pressio-
nant amb insistència i l'Ulldecona, a la contra, va acabar
perdonant altres oportunitats a través de Miquel i de Na-
cho, que en va disposar de dues.

L’Ulldecona ensorra més a la Cava

ELS LOCALS SÓN PENÚLTIMS (0-1)

El Camarles va guanyar la Pobla i acaba l’any en la se-
gona plaça (4-3). El partit estava encarrilat per als locals
amb el 4-1 però a darrera hora els visitants van ajustar-lo.
Xavi Cid, tècnic del Camarles, deia que “partit marcat pel
vent; a la primera meitat el vam tenir a favor. Vam co-
mençar bé, pressionant dalt i Cristian, amb un xut fort de
fora de l’àrea, va fer l’1-0, tenint Rosales i Aleix altres
ocasions. Amb els minuts i fins el descans, ells van tenir
més domini de la pilota i el partit es va igualar. A la repre-
sa, arran d’un gran gol, ens van empatar. Però l’equip es
va connectar i durant uns 20 minuts va passar per sobre
al rival, posant-nos amb el 4-1, i gaudint d’altres opcions.
No obstant, al final vam desconnectar i la Pobla va fer el
4-2 i, arran d’un penal dubtós, el 4-3. El balanç del que
portem de temporada és molt positiu, tot i que hem de
millorar en les irregularetats que tenim durant els partits”.

El Camarles acaba l’any segon

2A CATALANA. TRIOMF CONTRA LA POBLA (4-3)

El R Bítem va guanyar a darrera hora al camp de l'Aldeana en un partit clau en la lluita per la ter-
cera plaça (2-3). Els visitants sabien el que volien i a la primera meitat van pressionar molt amunt,
dificultant la creació dels locals. Els de Bítem recuperaven la pilota prop de la porteria aldeana i així
Emili, amb un gran tret des de fora de l’àrea, va establir el 0-1. Els bitemencs dominaven el partit i
arran d’una altra contra, Dani Porcar va ampliar l’avantatge. L'Aldeana, però, va reduir distàncies
amb el gol de Didac i va entrar en situació. El partit, fins el descans, es va igualar. A la represa, el R.
Bítem va sortir amb convicció. I va perdonar diverses ocasions per haver decidit el partit. L'Aldeana,
amb orgull i més amb el cor que amb el cap, va empatar (gol de Reverté). I cal dir que va tenir el
3-2 en els millors moments del partit, quan aquest va trencar-se i els dos equips volien guanyar. Ac-
ció per la dreta i passada de la mort que Vizcarro, a porteria buida, no va aprofitar. Del 3-2, amb
aquesta ocasió claríssima, s'arribava al 2-3 definitiu amb un contra visitant ben culminada per Dani
Porcar, superant al porter Sergi Auré i establint el gol que acosta al conjunt de Parra a la tercera
plaça que ocupa l’Aldeana. La derrota és la segona de l’Aldeana (primera a casa) i frena el seu im-
puls de les darreres setmanes. Els pichichis Àlex i Robert foren baixa. 

El Roquetenc tanca l'any
amb set jornades sense per-
dre (17 punts de 21) i és
quart. Va golejar (4-1) l'O-
limpic, un equip irregular que
s'ha tornat a estancar amb
dues derrotes seguides i que

està en zona compromesa.
Els visitants van començar
millor, tenint opcions. Però va
ser el Roquetenc qui es va
avançar amb gol d'Ivan Ara-
sa. Els morencs, però, van
empatar a través de Quim Vi-

la. A la represa, el partit va
estar molt obert, amb un
Olímpic que jugava bé i que
tenia arribada. El Roquetenc,
més a la contra, també avisa-
va. Un tret d'Otero des de la
frontal fou desviat per un de-

fensa visitant. Això i el vent
van ajudar poc a Nogales,
porter de l'Olímpic. Fou el 2-
1 que va fer mal als visitants.
I el Roquetenc va decidir.
Arran d'un córner, va arribar
el 3-1 i ja al final, en una con-

tra letal de Quim, Otero va
establir el 4-1. Gran moment
d'un Roquetenc que, tot i la
renovació soferta i amb una
política ajustada a les possibi-
litats pressupostàries, està
que se’n surt.

Gran partit entre l’Aldeana i el R. Bítem

Gran 
moment del
Roquetenc

3A CATALANA. ELS LOCALS PERDONEN EL 3-2 I DANI PORCAR VA FER EL 2-3

El Cata afrontava un partit de sis punts en la lluita per la
permanència, en la visita al cuer, l’Hospitalet. Un gol de Le-
andro amb una canonada a l’escaire va valdre una victòria
molt important (0-1). Nando Garcia, tècnic del Catalònia,
deia que “va ser un partit marcat pel fort vent en el que vam
anar de menys a més, agafant, amb els minuts, el domini i
fent bones arribades per banda. Leandro va marcar un gran
gol i, abans del descans, vam disposar de diverses ocasions
clares per decidir. A la represa, amb el vent en contra, el par-
tit es va descontrolar i, tot i que l’Hospitalet no va crear opor-
tunitats clares, el resultat era ajustat i per això vam patir, i
més quan a darrera hora, amb superioritat numèrica, vam fer
contres per sentenciar, sense poder aprofitar-les. Al final, 0-1
i tres punts molt valuosos contra un rival directe. Bona feina
i cal valorar el compromís dels jugadors per assolir una victò-
ria que era clau per acabar l’any amb millors sensacions”.

Golàs d’or de Leandro

VICTÒRIA VITALICIA DEL CATA A L’HOSPITALET (0-1)

Segon triomf seguit de la Sénia que s’estabilitza i acaba
l’any amb 22 punts, en la desena plaça. Callarisa va liderar
la victòria amb un hat-tric. Important també la recuperació
de Gerard, després de la sanció. Serrano, tècnic de la Sénia:
“va ser un partit molt disputat i obert, davant d’un Reddis
que és un gran equip, que té molts recursos, sobre tot
ofensivament. Sabíem que ells sempre intenten jugar la pi-
lota, i per això vam treballar per fer una pressió alta per re-
cuperar pilotes i crear ocasions. Però als primers minuts, ells
van marcar el 0-1. La clau va ser empatar acte seguit. El gol
d’Albert ens va donar força i fins el descans vam pressionar
bé, robant pilotes i tenint opcions. Així, David va marcar
dos gols. Amb el 3-1, a la represa, vam continuar igual. Da-
vid va fer el 4-1 que ja encarrilava el partit. El Reddis va
marcar el 4-2 però al final, Joan va establir el 5-2. Content
pel gran treball i per la gran victòria per acabar l’any”.

La Sénia s’estabilitza

GOLEJADA AL REDDIS (5-2). HAT TRIC DE CALLARISA

El Batea va perdre al camp del Cambrils U, equip que
acaba l’any com a líder del grup. Els terraltins van acabar
molt molestos per l’arbitratge. I és que fins el minut 70,
guanyaven 0-1, amb el gol de José Luis. Des de Batea
deien que “el partit, malgrat que el Cambrils va fer 5 can-
vis al descans, el teníem controlat i fins i tot Joel va poder
marcar el 0-2. Però al minut 69, un penal més que dubtós
va canviar-ho tot. En dos minuts, l’àrbitre va mostrar dues
targetes a Jordi Vilanova. Malgrat tot plegat, l’equip es va
defensar amb ordre, ben tancat al darrera. No va ser fins
al minut 89 quan arran d’un embolic dins de la nostra
àrea, ells van fer el 2-1. Llavors si que el partit es va tren-
car i en els 7 minuts de temps afegit per l’àrbitre, el Cam-
brils va marcar dos gols més”. El club terraltí considera
que “en un partit sense cap influència arbitral, no ha-
guéssim perdut. I al final, vam caure golejats en temps
afegit. Tot i això, destacar el treball i el plantejament del
partit al camp del líder”. El Batea ha fet dues incorpora-
cions. Cristian Paradas ja va debutar. Va estar al Roda i
ara jugava al Salou. També ha fitxat David Duran, del Vi-
laseca.

Malestar del Batea, a Cambrils

ELS TERRALTINS HAN FET DOS FITXATGES

Un gran gol de Gumiel (89’) va valdre tres punts amb
doble valor per al Gandesa al camp de l'Amposta. Partit
obert, molt disputat en el que els locals, a la segona mei-
tat, van tenir més opcions, una molt clara de Paez que va
evitar Joseph sota els pals. Rojas, porter gandesà, va estar
sensacional i va aturar les rematades locals. Però de l'1-0
es va passar al 0-1 a darrera hora, amb un golàs de falta
directa de Gumiel que manté connectat al Gandesa a la
zona alta de la taula. L’arbitratge no va agradar a l’afició
local, pel criteri en les targetes i per una jugada de gol
anul.lada al final al local Pau. Albert Bel, tècnic de l’Am-
posta: “vam jugar per a guanyar, tenint entre 10 o 12 oca-
sions. Ens va mancar l’efectivitat necessària i això i un gran
llançament de falta de Gumiel ens va penalitzar”. Cama-
rero, del Gandesa: “a la represa, l’Amposta va dominar
més i nosaltres ens vam haver de defensar més enrera.
Crec que vam acusar el desgast físic de la primera i per
això ens va faltar fluidesa per aprofitar les contres. L’Am-
posta va tenir més opcions però Rojas va estar formidable.
I, al final, una genialitat de Gumiel va valdre el triomf”.

Triomf amb doble valor del Gandesa

GRAN GOL DE GUMIEL, DE FALTA (MINUT 89). (0-1)

3A CATALANA. 17 PUNTS DE 21 I ELS DE ROQUETES QUE ACABEN L’ANY QUARTS

Setmana moguda
Borrasca a les banquetes Chacon i Dani Sereno deixen les del Roda de
Barà i Torrembarra i és que la pressió dels ascendits (Canonja,
Torrreforta, La Sénia i Pobla, fora del descens) han fet efecte.
Resultat enganyós del Batea que fins al minut 85 empatava 1-1 a

Cambrils i en tres minuts tres gols amb pèssim arbitratge. El Catalònia
havia de guanyar si o si i quarta victòria en les últimes set jornades.
Surrealisme total: la Cava és penúltim. Cinc fitxatges per arribar amb
jugadors de categories superiors. L’Ulldecona porta 10 punts més que la
passada campanya pel Nadal. Perfecció absoluta del Camarles a casa,
amb vuit partits guanyats, els mateixos que la passada campanya i ja
són tretze els jugadors que han marcat. La Sénia impacable després de
la crisi de sis jornades amb només un punt. Darrers 5 partits, 3 victòries
amb un Calllarisa que és l'artífex del 50% dels gols. No està sent efectiu
l’Amposta que porta 8 punts menys que la temporada passada a la
mateixa jornada i només dues victòries en les darreres 6 jornades.

JOAQUIN CELMA
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L’Ampolla i el Móra la Nova, els millors de Catalunya

S'acaba l'any a Tercera catalana. Fins ara, en aquesta
temporada, 66 partits guanyats pels locals, 39 visitants i
33 empats. El que confirma la gran igualtat amb 508 gols,
3,7 per partit. I amb dos equips de rècord. No hi ha qui
pari a l’Ampolla i al Móra la Nova. Batran totes les mar-
ques. Només guanyant els partits de casa, tenen la pro-
moció assegurada. Només hi ha dos equips invictes a Ca-
talunya: l’Ampolla i el Barça. I el golejador ‘Bota d’Or’ al
futbol estatal és Agus amb 31 gols. L'equip de Lizaso ja en
porta 64. I no sol va marcar Agus 3 gols, sinó que 5 dels
seus companys ho van fer. I va ser la quarta jornada que

fa més de 5 gols. Gran Aldeana. Va igualar el 0-2 contra
el R-Bítem però al final va perdre el seu primer partit a ca-
sa, segon de la campanya. Els de Parra es recuperen i una
altra vegada van pel bon camí. Aquest Roquetenc està
molt inspirat i dos dels seus jugadors que no havien mar-
cat ho van fer: Otero i Jordi Valls. I quart partit consecutiu
guanyant. L’Alcanar per fi desperta. 8 últimes jornades i
només una derrota, i a Móra la Nova i per la mínima. A
l’Ametlla estan enfadats amb els àrbitres. Dos partits en 3
jornades en què els xiulen ‘penals inventats’. No està ara
fí el Jesús i Maria que és el pitjor equip en les últimes sis

jornades. I no ha guanyat ni un partit, en aquestes jorna-
des, només dos empats. Excepte Vilalba, hi ha nou equips
només separats per sis punts per al descens amb la qual
cosa viurem una segona volta d'alta tensió. Anècdotes de
la jornada: es va començar 7 minuts més tard el partit Al-
deana-R Bítem a la segona part ja que els jugadors locals
es van quedar tancats en el seu vestidor i no podien sortir.
I debut del cadet de 15 anys del Sant Jaume, Arnau. I des-
tacar a Didac, que porta 4 gols en tres partits amb el Pe-
relló de Molinos, que es col·loca com un dels equips en
més forma en les últimes sis jornades.

L’opinió de Joaquin Celma

El Móra la Nova va tancar un any de somni golejant el Pinell (8-0), amb tres gols d’Agustí -en porta
31-. Els altres van fer-los Fuertes, Genís, Frede, Oriol i Clúa. Els moranovencs van assolir l’ascens en
la campanya passada, només perdent un partit. I ara, amb el nou projecte, tornen a fer història. Al-
bert lizaso, tècnic del Móra la N., deia que “vam poder dominar el joc i ja abans de que ells es que-
dessin amb deu vam encarrilar el partit. Ells a la contra també van tenir una opció. Abans del descans
vam decidir amb el 3-0. A la represa van arribar els altres gols i altres ocasions. L’equip tenia ganes
d’aconseguir una victòria còmoda després de les darreres jornades quan ens ha costat més. Sap greu
que hagi estat contra el Pinell, on vaig entrenar i on vaig estar força bé. També cal dir que tenia mol-
tes baixes”. Blai, delegat del Pinell: “vam començar bé tenint dues opcions, però en dues contres el
Móra la Nova va matar el partit. Després arriba una acció en què un jugador local pega una patada
sense pilota a un nostre. El nostre es rebota i s’hi torna. L’àrbitre no veu l’acció del local, quan estava
de cara, i si que interpreta la del nostre quan estava d’esquena. Amb superioritat numèrica, ells en-
cara van jugar més còmodes i van marcar més gols”. L’uruguià Juan Vertiz va debutar amb el Pinell.

El Móra la Nova acaba un any de somni amb golejada

3A CATALANA. ÉS SEGON. ANY PER A LA HISTÒRIA. DE RÈCORD (8-0)

L’Ampolla acaba l’any com a líder després de guanyar al camp del Jésus i Maria,
equip que no havia perdut a casa fins ara. Ito Galve, director esportiu del J i Maria,
s’enfrontava contra l’equip de la seua població. Ell deia que “fou un partit jugat de
tu a tu, contra l’equip amb més qualitat de la categoria. El resultat no reflecteix el
que va passar al camp, però a la represa, amb el 2-1, ens va mancar més ofici per
conservar més minuts l’avantatge. Amb el 2-3 i sense Sufi, substituit per les moles-
ties, ja no van poder aguantar. Dir que al minut 55, Gallego havia de ser expulsat
perquè va soltar el peu a Fluixà sense pilota. Pel demés, felicitar a l’Ampolla i al
nostre equip, que va acabar altre cop amb 5 juvenils”. Enric Alaixendri, tècnic de
l’Ampolla, deia que “la clau fou que a la segona meitat vam empatar a dos poc
després de rebre el 2-1, amb gol de Gallego. Poc després, Perelló va marcar el 2-3
i llavors ja ens vam imposar i van arribar dos gols més, també de Gallego”. Desta-
car els dos primers gols del duel, arran de faltes directes de Sufi i de Samu. 

El líder l’Ampolla torna a ser letal

VA REMUNTAR AL CAMP DEL JESÚS I MARIA (2-5). HAT TRIC DE GALLEGO

L’Alcanar va recaccionar a la segona meitat i va acabar
golejant el S Bàrbara, amb gols d’Adrià (2), Ismail i De la To-
rre (2). El S. Bàrbara es va avançar en dues ocasions al pri-
mer temps, a través de Roda i de Callau, però a la represa
va sortir de la confrontació. Els canareus refermen la millora
de les darreres setmanes. Del partit, David Burgos, tècnic lo-
cal, comentava que “vam començar freds i al primer temps
vam anar a remolc del marcador. Però a la represa, vam do-
minar amb la possessió de la pilota i vam imposar-nos, fent
els altres gols”. Robert Avinyó, un dels tècnics del S. Bàrba-
ra: “vam fer una molt bona primera meitat, avançant-nos
en dues ocasions. El 2-2 poc abans del descans va fer mal.
I a la represa vam començar ben posats però en una contra
l’Alcanar va marcar el 3-2 i nosaltres llavors ja vam sortir del
partit. Ells es van imposar a la segona meitat”. El Santa Bàr-
bara incorpora a Ferran Cid, que estava al juvenil de la Ra-
pitenca. Ximo Martí ha anunciat que deixa el futbol. 

L’Alcanar reacciona (5-2)

ADRIÀ I DE LA TORRE SENTENCIEN A LA REPRESA

El Perelló va golejar al camp del Sant Jaume (0-4). D’a-
questa manera, referma la millora de les darreres sis jorna-
des quan només ha perdut un partit i n’ha guanyat 3.  Des
de Sant Jaume es reconeixia que “el Perelló va ser superior
i va merèixer la victòria. El gol al minut 44 de la primera
meitat ens va fer mal. I els intents de reacció de la represa
es van esvair aviat amb el 0-2. Res a dir. Nosaltres ara no
estem en un bon moment i el descans ens ha d’anar bé per
a reconduir la situació”. Cal esperar per veure com es pot
reconduir l’estat actual i si el tècnic Anton continua. 
Segons Molinos, del Perelló, “va ser un partit en què ens

vam adaptar bé i que vam poder controlar. Va ser impor-
tant marcar el 0-1, poc abans del descans, gol de Raül.  A
la represa, aviat, Didac va fer el 0-2 i vam seguir amb molta
serietat en l’aspecte defensiu i Xixo i Raül van ampliar l’a-
vantatge. A diferència d’altres partits, en aquest vam ser
molt efectius”. El Perelló és setè amb 23 punts. 

El Perelló explota a Sant Jaume

EL TÈCNIC LOCAL, ANTON, ES PLANTEJA NO SEGUIR

L’Arnes, amb gol de Miquel, va salvar un punt a darrera
hora contra el Godall en un duel amb doble valor  en la lluita
per la permanència (1-1). Segons Roger, tècnic de l’Arnes,
“després de quatre jornades sense puntuar, vam poder em-
patar. Estem en dinàmica negativa perquè penso que merei-
xiem guanyar i és que vam ser superiors. Vam jugar molt po-
sats des de l’inici i vam tenir opcions clares però ells van
avançar-se amb un golàs de Xescu. A la represa, vam sortir
amb molta empenta, vam tornar a tenir altres ocasions i els
vam tancar a la seua àrea. Però ara estem negats. I el seu
porter va estar sensacional. Al final, vam trobar premi amb
el gol de Miquel arran d’un córner. Un punt és poc però estic
satisfet per les sensacions. Joan Subirats, tècnic del Godall:
“amb un gran gol de Xescu vam fer el 0-1 i vam acabar el
primer temps tenint més possibilitats. A la segona meitat
ells, que estan ben adaptats al seu camp, ens van tancar i
van apretar, empatant al final. Cal valorar el punt”.

L’Arnes salva un punt

VA EMPATAR AL FINAL CONTRA EL GODALL (1-1)

El Masdenverge va assolir una remuntada amb doble valor
en la lluita per la permanència, contra la Cala (4-3). L’equip
local considerava que “la primera meitat va ser anivellada,
tenint ocasions que no vam aprofitar. Ens vam avançar al fi-
nal però ells a la represa van remuntar. Vam empatar però
ens van tornar a marcar i en 3 minuts vam poder capgirar el
marcador i sumar els 3 punts”. Cristian, amb dos gols, el da-
rrer de penal protestat pels visitants, va decidir. Subi, tècnic
de l’Ametlla: “la primera meitat va ser anivellada, però no-
saltres vam estar força bé. Van haver-hi opcions pels dos
equips i ells van marcar al 44 en una contra. La represa va
ser boja. Ens vam posar amb l’1-2, ens van empatar amb un
golàs però Toni va marcar el 2-3. A falta d’un quart l’àrbitre
va ser protagonista. D’una falta claríssima a favor nostre no
xiulada, contra local i 3-3. I el penal posterior que ens xiula
no va ser-ho. Penal de festes, el jugador local subjecta el
nostre i cauen els dos. I era fora de l’àrea. Així es va acabar”.

Remuntada del Masdenverge (4-3)

MALESTAR CALERO PEL PENAL QUE VA DECIDIR

Derbi amb doble valor, a Vilalba

SALVA DEBUTA AMB EL CORBERA I MARCA (0-1)

Dissabte, abans del partit entre l’Al-
canar i el Santa Bàrbara, es va fer un
minut de silenci en record a José Maria
Arasa ‘Magallanes’, directiu durant
moltes temporades del Santa Bàrbara,
que ens va deixar als 86 anys. Era un
dels directius que més anys havia estat
al club, ja en l’epoca d’Albert Lleixà
com a president, a finals del 70, i tam-
bé a les juntes posteriors de Silverio Marco. Així mateix, va
ser delegat de l’equip de veterans que va haver-hi a S. Bàr-
bara. César Roig, exdirectiu del club planer, recordava a Jo-
sé Maria dient que “va ser una persona d’entrega, compro-
mís i implicació al CF S. Bàrbara. Un fidel seguidor i
col.laborador. Sense dubte ens ha deixat un home de futbol
i, sobre tot, un gran amant del seu Santa Bàrbara, el club del
seu cor al que sempre va ajudar i estimar”.

Ens ha deixat José Maria Arasa

DIRECTIU DEL S. BÀRBARA DURANT MOLTS ANYS

El Vilalba, cuer, va perdre una bona ocasió per reduir
distàncies contra un rival directe, el Corbera. Els visitants,
amb gol del debutant Salva, han encadenat dues victòries
en dos partits en què no han rebut cap gol, contra equips
de la part baixa (0-1). Cotaina, tècnic del Vilalba, admetia
que “va ser dels partits més fluixos que hem fet. A la sego-
na meitat, ells van dominar més i van arribar amb més pos-
sibilitats. Nosaltres no vam estar ben posats, ni vam jugar
amb la intensitat adequada. I el Corbera va estar millor i va
merèixer guanyar”. Artur Avila, tècnic del Corbera, comen-
tava que “els dos equips ens jugàvem molt. La clau va ser
que nosaltres de les 3 ocasions que vam tenir en vam apro-
fitar una mentre que el Vilalba en va tenir dues i no les va
aprofitar. Una d’elles va evitar-la Miquel amb una bona in-
tervenció. Important la victòria, perquè té doble valor, con-
tra un rival directe, i perquè és la segona seguida, un fet
que ens dóna confiança per als propers partits”. 
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4A CATALANA

La lliga de Quarta acaba
l’any generant moltes
emocions. Set equips a la
part alta separats per 8
punts. El líder Flix va vèn-
cer un rival directe, el Del-
tebre (4-3). Els de Narcís
van haver de remuntar i
van marcar el quart gol en
un temps afegit que va
molestar als visitants: “al
descompte del primer
temps ens van empatar a 3
i al final es va afegir fins
que va arribar el quart
gol”. El Flix és líder amb els
mateixos punts que l’Ascó
que no va perdonar en la
seua visita al Catalònia,
golejant per 1-7. L’Ampos-
ta, en bona dinàmica de
resultats, va vèncer el Ca-
marles (3-0) i és tercer, un
punt darrera dels líders. La

Rapitenca, que va descan-
sar, és quarta a 3 punts de
l’Amposta. El Deltebre és
cinquè, a sis dels líders. La
Fatarella s’enganxa als pri-
mers classificats amb el
triomf contra l’Ebre Escola i
el Tivenys, en el partit boig
de la jornada, va guanyar
el Batea (6-5) i és setè a 8
punts dels dos primers. Se-
gons el president del Ti-
venys, David Montardit,
“érem 12 i, a més, ens
pensàvem que havíem
guanyat abans de jugar. A
la primera part el Batea ens
va fer 5 gols i va estar mi-
llor. A la represa vam reac-
cionar i vam remuntar el 3-
5, fent 3 gols”. Per últim,
el Ginestar, en línia ascen-
dent, va golejar el cuer, el
Benissanet (8-1).

Lliga apassionant

El passat dia 06 de De-
sembre, al camp de l'Aube
de Jesús i Maria, és va dis-
putar la 3era edició del
TORNEIG AVATARS CUP
2017, en categoria pre-
benjamí i benjamí. Hi van
participar 16 equips en to-
tal, de categoria primera
divisió i preferent, amb
clubs com el CF REUS, TO-
RREFORTA, LA CANONJA,
L'AMPOSTA, LA RIERA, EL
TORTOSA. LA CANONJA
va ser el campió en catego-
ria Benjamí i en categoria
pre-benjamí el VINARÓS
UNITED. Juanjo Serrano i
Aleix Franch, coordinadors
del centre de tecnificació
AVATARS ACADEMY i or-
ganitzadors del torneig,
van fer-ne una molt bona
valoració. 

Torneig
Avatars Cup

El remer tortosí Xavi Vela Maggi fou elegit millor esportista de
l’any en la categoria absoluta en la gala dels Premis Esportius
Baix Ebre 2017, que va tenir lloc aquest dissabte al pavelló
municipal del Perelló. L’atleta Laia Monforte Melich, que
competeix amb el Club Atletisme Terres de l’Ebre, va ser dis-
tingida com a millor esportista en la categoria federada esco-
lar, i la patinadora Dana Gil Bertomeu, del Club Patinatge
Perelló, va obtenir el premi a la millor esportista escolar 2017.
La gala, que organitza anualment el Consell Comarcal del
Baix Ebre i el Consell Esportiu del Baix Ebre, va aplegar més
d’un miler de persones que van omplir el pavelló municipal
del Perelló, on al llarg de dues hores es van lliurar trofeus als
més de 700 esportistes premiats en aquesta edició. En el
decurs de la gala, l’associació esportiva Xino-Xano de
Deltebre va rebre el premi a la millor entitat per la seva tasca
de promoció esportiva, el Club de Rem Tortosa fou distingit
amb el premi a la millor entitat pels seus èxits en la competi-
ció esportiva, i el Km Vertical del Trail Roquetes va ser reco-
negut amb el premi al millor esdeveniment esportiu de l’any.
També va ser distingit l’entrenador del CF Catalònia, Fernando Garcia Seoane, amb el premi a la millor tasca tècnica o docent en el camp de l’es-
port i van rebre mencions especials el Moto Club Tortosa, amb motiu del seu cinquantenari; Carlos Alós Ferré, campió de la Copa de Futbol amb
l’equip Kairat Almaty de Kazakhstan; i, a títol pòstum, Amar Bouazzaoui Margalef, jugador de 14 anys de la secció de bàsquet de l’Ametlla.
La gala es podrà tornar a veure pel Canal Terres de l’Ebre demà dissabte a les 16 hores i el diumenge a les 9 h.

Premis Baix Ebre 2017
LLIURAMENT, DISSABTE PASSAT AL PERELLÓ

ORGANITZAT PEL CD TORTOSA

CAMPUS FUTBOL NADAL 2017

Al proper Campus de
Nadal organitzat pel CD
Tortosa els dies 27, 28, 29
de desembre i el 2, 3, 4, 5
de gener, hi ha vàries acti-
vitats programades per tal
que tots els xiquets i
xiquetes que ho desitgin
puguin gaudir del futbol
en totes de les seves ves-
sants, incloent-hi xerrades
d’algun jugador
emblemàtic de la primera
plantilla del Club.
Tanmateix, hi ha prevista
una estada  a la pista de
gel instal·lada al centre de
la ciutat, en col·laboració
de TORTOSA +,
Federació de Comerç i de
Serveis de Tortosa. 
Per més informació,
podeu trucar al tlf. del
club:  620 960 809.

C BÀSQUET CANTAIRES LES VINYES DEL CONVENT (92-100)

El Club Bàsquet Cantaires les Vinyes del Convent va vèncer en el
darrer partit de l’any, a la pista del C.B. QUART-GERMANS CRUZ (92-
100).  Quan pitjor estava el partit, gràcies a l’encert dels locals, el con-
junt tortosí va exhibir la millor cara en defensa per acabar sentenciant
la segona victòria de la temporada lluny del pavelló de Ferreries. Un
darrer quart on es va evidenciar la millora del joc de contenció, i que
va permetre capgirar el marcador i consumar el triomf per 92 a 100
en la darrera jornada del 2017, un altre any de somni per al club en el
que ha pogut progressar i fer un altre pas endavant per estar en un
lloc capdavanter. Els de Claudio César Prieto van anar de menys a més
davant un rival molt encertat en el tir durant els dos primers quarts.
La bona reacció i la gran victòria propicien un tancament immillorable
per a un 2017 en què s’ha fet història. 

Triomf per acabar l’any

HANDBOL AMPOSTA (30-20). DIVISIÓ D’HONOR PLATA

Primer partit de la segona volta i derrota contundent i merescuda
del CH Amposta davant d'un gran equip, el Morverdre, que va
demostrat perquè és el líder de la categoria. 
Les locals ja van encarrilar el partit als primers 10 minuts. Va haver-
hi una reacció ampostina fins el descans, al que es va arribar amb el
15-11.  A l’inici de la represa, com a l’inici del partit, imposició del
líder i parcial 7-2 que va deixar el marcador amb un clar 22-13. Ja
no va haver-hi resposta. L’Amposta, minvat animicament a hores
d’ara, va baixar la intensitat i, tot i que el darrer parcial va ser més
ajustat (8-7), el líder, efectiu a la contra, va acabar jugant amb
comoditat, assolint un triomf merescut. L’Amposta, en zona de des-
cens, busca reforçar-se. Ha fitxat a Erika Graciani (21 anys), lateral
i extrem dret, internacional de Puerto Rico. 

Derrota a la pista del líder

TRIOMF DE

L’HANDBOL CLUB

PERELLÓ

Victòria del sènior de
l’Handbol Club Perelló
a casa del CH Canove-
lles (21-22, parcial 10-
13). Partit novament
d’infart, amb alternati-
ves i que a manca de 3
segons per al final, “pi-
lota per les locals i l'en-
trenador demana un
minut. Era gairebé im-
possible marcar, però
les perelllonenques
vam defensar bé i, a
més, ens vam endur la
victòria”. Un triomf va-
luós que allunya del
descens. Proper partit,
per Sant Antoni, a ca-
sa, contra el Granollers.
En festes.
Pel que respecta la

2a Catalana, el sènior
femení del Centre Es-
ports Tortosa, dir que
va guanyar el Cerdan-
yola per 30-26 i que,
d’aquesta forma, ja s’-
ha classificat per la pro-
moció d’ascens. El sè-
nior masculí continua
acumulant victòries
amb la que va aconse-
guir a Lleida contra el
Pardinyes per 21-22.
Triomf agònic. El cadet
masculí va superar el
Cambrils per 40-23 i el
juvenil va perdre a Cas-
tellbisbal per 36-19.
L’infantil masculí va
guanyar a S. Joan Des-
pí per 19-26. 
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte (6-01)

Perelló-Fatarella (16.30h)

Ebre-Catalònia (18h)

Dissabte (7-01)

Flix-Batea (16h)

Benissanet-Xerta (16h)

Deltebre-Amposta (16h)

Ascó-Tivenys (16.30h)

Camarles-Rapitenca (17h)

RESULTATS
13a jornada 4a catalana

Tivenys-Batea 6-5

Flix-Deltebre 4-3

Catalònia-Ascó 1-7

Amposta-Camarles 3-0

Xerta-Perelló 4-3

Rapitenca, descansava

Fatarella-Ebre E        3-2

Ginestar-Benissanet           8-1

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Flix                           54      15      30

2. Ascó                        35      10      30

3. Amposta                   35      15      29

4. Rapitenca                 61      15      26

5. Deltebre                   31      19      24

6. Fatarella                   24      20      23

7. Tivenys                     31      24     22

8. Ginestar                   38      38     19

9. Ebre Escola              20      24     15

10. Camarles                22      23    14

11. Catalònia                19      35      13

12. Batea                     21      29        9

13. Xerta                      20      47        5

14. Perelló                    12      44        3

15. Benissanet                7      62        0

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Esc Valls-Cornellà

Floresta-Castelldefels

Cambrils U-Ebre Escola

Vilanova-Reus

S Ildefons-Mollerussa

Ascó-Vilaseca

Blanca Subur-F Vilafranca

Rapitenca A-Prat

RESULTATS

13a jornada

Mollerussa-Rapitenca A 2-3

Reus-Floresta 1-4

Ebre E-F A Vilafranca     1-1

Vilanova-Cornellà 3-7

Vilaseca-Esc Valls     2-1

Prat-Ascó 0-1

B Subur-S Ildefons                2-0

Castelldefels-Cambrils U           avui

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Floresta                    25        9      28

2. Cornellà                    35      18      25

3. B Subur                    34      19      25

4. Prat                         27      19      25

5. F At Vilafranca          32      21      23

6. Cambrils Unió           23      15      20

7. Vilaseca                   29      27      20

8. Reus                        21      17      18

9. Castelldefels             27      19      16

10. Rapitenca A        20     25     16

11. Ebre Escola         21     33     16

12. Vilanova                  40      40      14

13. S Ildefons               20      31      14

14. Ascó                   20     27     13

15. Esc Valls                13      33        5

16. Mollerussa              13      47        4

Preferent Juvenils. Grup 1

PRÒXIMA JORNADA

(13-01)

Ascó-la Plana

Olimpic-Arnes

Gandesa-Ginestar

Tortosa Ebre-Pardinyes

S Jaume-Ulldecona

RESULTATS

10a jornada

Pardinyes-Alcanar 2-12

Ginestar-Ascó 2-10

Ulldecona-Olimpic 4-1

Arnes-J i Maria    1-2

la Plana-Tortosa E         2-2

CLASSIFICACIÓ

Equip                              GF  GC   P

1. Alcanar                  60     19     27

2. Ulldecona               44     18     24

3. Ascó                      43     16     18

4. Gandesa                28     26     18

5. S Jaume                43     25     17

6. La Plana                31     21     17

7. J i Maria                22     25     13

8. Ginestar                 14     47     10

9. Arnes                    13     27       9

10. Olimpic               16     33       7

11. Pardinyes             17     42       7

12. Tortosa E             10     42       5

Femení 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA
Rapitenca-Roquetenc

Tortosa-Catalonia

J i Maria-Aldeana

Sant Jaume descansa

Delta de l’Ebre-Alcanar

Amposta-Vinaròs

Canareu-Perelló

Ulldecona-Ametlla

RESULTATS
11a jornada

Canareu descansa

Perelló-Ulldecona            4-3

Ametlla-J i Maria             4-0

Aldeana-Tortosa              4-1

Alcanar-s Jaume           20-0

Catalònia-Amposta          1-6

Vinaròs-Rapitenca           1-0

Delta Ebre-Roquetenc     sus

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Roquetenc             38       8    27 

2. Amposta                41     15    24

3. Vinaròs                  36     15    24

4. Alcanar                  52     13    22

5. Rapitenca               32     16    21

6. Aldeana                 27     16    18

7. Tortosa                  35     37    18

8. Ulldecona               29     26    16

9. Ametlla                  28     18    14

10. Canareu               20     30    12

11. Catalònia             22     36       9

12. J i Maria              24     34       7

13. Perelló                 20     60       6

14. Delta de l’Ebre     11     47       3

15. S Jaume                7     51       3

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
Diumenge (7-01)  

J i Maria-S Bàrbara (11.30h)

Godall-Vilalba (15h)

Perelló-Alcanar (15.30h)

Masdenverge-S Jaume (15.30h)

Pinell-Ametlla (15.30h)

Rem Bítem-Roquetenc (16h)

Ampolla-Aldeana (16h)

Corbera-M Nova (16.30h)

Olimpic-Arnes (17h)

RESULTATS
14a jornada, Tercera catalana
Alcanar-S Bàrbara         5-2

M Nova-Pinell               8-0

Roquetenc-Olimpic        4-1

Vilalba-Corbera             0-1

Arnes-Godall                 1-1

Masdenverge-Ametlla    4-3

S Jaume-Perelló            0-4

J i Maria-Ampolla          2-5

Aldeana-R Bítem           2-3

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Ampolla                   15    50   10   43

2. M Nova                   15    64   18   42

3. Aldeana                   15    30   18   31

4. Roquetenc               15    30   25   28

5. Rem Bítem              15    33   22   26

6. Alcanar                    15    44   24   25

7. Perelló                    15    28   19   23

8. S Jaume                  15    16   25   22

9. J i Maria                  15    21   38   18

10. S Bàrbara              15    32   30   17

11. Ametlla                  15    27   35   15

12. Godall                   15    24   32   15

13. Corbera                 15    15   25   14

14. Masdenverge         15    22   43   13

15. Olimpic                  15    27   35   12

16. Arnes                    15    19   38   12

17. Pinell                     15    13   43   12

18. Vilalba                   15    14   29     8

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte (6-01)

Vendrell-Camarles (18h)
Diumenge (7-01)

Canonja-Torreforta (11.45h)
Catalònia-Amposta (12h)
la Sénia-Ulldecona (12 h)
Reddis-Cambrils Unió (12h)

Gandesa-Torredembarra (16h)
Batea-Morell (16h)

Hospitalet-Roda Berà (16.15h)
P Mafumet-la Cava (16.30h)

RESULTATS
15a jornada, Segona catalana

la Cava-Ulldecona        0-1

Cambrils U-Batea           4-1

Morell-Roda Berà            2-1

Hospitalet-Catalònia       0-1

Camarles-P Mafumet     4-3

Torreforta-Vendrell           1-2

Torredembarra-Canonja   1-2

Amposta-Gandesa        0-1

la Sénia-Reddis              5-2 

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Cambrils U              15    36   14   32

2. Camarles             15   43  20  31

3. Vendrell                   15    38   28   31

4. Amposta              15   28  15  28

5. Ulldecona             15   24  17  28

6. Gandesa              15   31  19  27

7. Torreforta                15    24   21   25

8. Canonja                   15    20   19   24

9. Reddis                     15    26   22   23

10. la Sénia             15   35  27  22

11. P Mafumet             15    26   26   19

12. Batea                 15   25  29  19

13. Catalònia           15   18  34  16

14. R Berà                  15    20   28   15

15. Torredembarra       15    20   31   15

16. Morell                    15    24   36   12

17. la Cava              15   19  35  11

18. Hospitalet              15    14   50     6

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

El Camarles acaba l’any
en segona plaça. 

6 equips separats per 5
punts. Categoria del tot

oberta. 

PRÒXIMA JORNADA 
Santfeliuenc-Granollers

Gavà-Terrassa
P Mafumet-Ascó (diu 7, 12h)

Santboià-S Andreu
Figueres-Horta

Hospitalet-Vilafranca
Prat-Vilassar

Europa-Cerdanyola
Espanyol-Castelldefels

Reus-Palamós

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                             J                        G                      E                      P                    GF                  GC                           P 
1. Espanyol                          19             16             3             0            42           13               51
2. Ascó                            19            10            6            3          28          20             36
3. S Andreu                         19             10             5             4            34           13               35
4. Hospitalet                        19             10             4             5            37           18               34
5. Terrassa                          19               8             9             2            31           18               33
6. Prat                                 19               9             5             5            34           18               32
7. Vilafranca                        19               9             3             7            28           24               30
8. P Mafumet                       19               8             5             6            18           15               29
9. Europa                            19               8             4             7            23           26               28
10. Reus                             19               7             6             6            24           26               27
11. Santboià                        19               6             8             5            14           12               26
12. Horta                            19               7             4             8            28           29               25
13. Figueres                        19               7             2           10            25           24               23
14. Castelldefels                  19               6             5             8            20           20               23
15. Cerdanyola                    19               5             5             9            15           25               20
16. Santfeliuenc                   19               4             7             8            15           21               19
17. Palamós                        19               4             3           12            18           37               15
18. Granollers                      19               4             1           14            14           30               13
19. Vilassar                         19               3             4           12            10           35               13
20. Gavà                             19               3             3           13            13           47               12

Tercera divisió RESULTATS
19a jornada, Tercera divisió

Hospitalet-Palamós                       5-1
Santfeliuenc-Ascó                         0-3
Santboià-Granollers                       1-0
Figueres-S Andreu                        2-3
Gavà-Cerdanyola                           0-2
Europa-Vilassar                             1-3
Prat-Vilafranca                              2-0
P Mafumet-Espanyol                     1-2
Terrassa-Castelldefels                   2-1
Reus-Horta                                   2-2

PRÒXIMA JORNADA  (7-01)
Andorra-Lleida

Rapitenca-Vilaseca (12h)

Sants-Almacelles

Borges-Alpicat

Valls-S Cristobal

Igualada-Tortosa (17h)

S Ildefons-Bellvitge

V Alegre-Martinenc

Viladecans-Balaguer

RESULTATS
15a jornada, Primera catalana

Bellvitge-Rapitenca 4-0

S Cristobal-S Ildefons 2-0

Martinenc-Valls 3-1

Borges-Sants 0-1

Lleida-Alpicat 0-0

Balaguer-V Alegre 1-1

Tortosa-Andorra 1-3

Vilaseca-Igualada 0-2

Almacelles-Viladecans 1-1

Primera catalana

Dinar de Nadal del Camarles, després de guanyar la Pobla.

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Martinenc                15    37   12   35

2. Viladecans               15    20   10   30

3. S Cristobal              15    31   17   29

4. Almacelles               15    28   17   29

5. Sants                      15    16   16   29

6. Igualada                  15    20   17   24

7. Alpicat                     15    14   12   23

8. Lleida                      15    25   24   23

9. Borges                    15    19   24   21

10. Andorra                 13    15   12   20

11. Balaguer               15    23   22   18

12. Rapitenca          15   11  19  18

13. S Ildefons              15    19   19   15

14. V Alegre                15    20   22   14

15. Vilaseca                14    11   21   12

16. Tortosa              15   16  34  11

17. Bellvitge                15    15   24     9

18. Valls                      14    13   31     3

Segona catalana
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JOAQUIN CELMA

De dalt a baix i, d’esquerra a dreta: 1) Formació del Masdenverge davant de la porteria on està 
el póster de Manel darrera/ Celebracions de la darrera victòria: 2) Móra la Nova 3) la Sénia. 

4) Amposta B. 5) l’Ampolla. 6) Gandesa. 7)  Flix i 8) Alcanar.

1 2

3 4

5 6

7
8
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GALERIA D’EQUIPS DE FUTBOL BASE. 
Avui: CF La Sénia

JUVENIL CADET 

ALEVÍ A ALEVÍ B

BENJAMÍ BLAU PREBENJAMINS

FOTOS: CARLOS LÓPEZ

Nº6

BENJAMÍ GROC

Secció coordinada per Joaquin Celma. Propers equips: C At Móra la Nova. 
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Fotos: Ferran AlmendrosFOTOS: CARLOS LÓPEZ

Escude l la  de  ga l e ts  i  carn  d ' o l l a

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

INGREDIENTS PER A 4 PERSONES:
· 4 l d'aigua
· 500 g d'ossos de vedella (garró o os del moll)
· ½ gallina
· 1 orella de porc
· morro de porc
· 1 peu de porc
· 1 os de pernil
· 4 ossos d'espinada dessalats
· 4 braons de xai
· 1 bola de sagí (optatiu)
· 200 g de cigrons
· 4 patates
· 2 cebes
· 1 nap
· 1 porro
· 4 pastanagues
· 1/4 de col d'hivern
· 1/4 de kg de botifarra negra prima
· 200 g de carn magra de porc picada
· 1 ou
· 2 grans d'all
· 1 branca de julivert
· molla de pa blanc
· farina
· galets
· sal

Per Nadal la tradició a Catalunya mana una bona escudella amb galets i després la carn d'olla. L'escudella és un brou molt complet que es fa amb tota mena de carns (vedella, porc, gallina, bull negre,
bull blanc...), així com amb la tradicional pilota (carn picada, all i julivert), patates i cigrons.
De primer, es serveis el brou amb els galets i la carn es serveis en una safata, i en un altre les verdures, els cigrons i les patates.
Fer l'escudella el dia de Nadal és tot un ritual. Ens dóna una mica de feina amb la preparació, però després ho podem deixar preparat i escalfar a l'hora de servir. Segur que la vostra escudella i carn
d'olla serà el plat estrella d'aquest Nadal. 

PREPARACIÓ:
Poseu en remull els cigrons el dia abans. Renteu els ossos de vedella, la gallina i la carn de porc, i poseu-ho tot en una olla al foc amb aigua freda. Quan arrenqui el bull, traieu l'escuma, po-
seu-hi els cigrons i deixeu-ho coure a foc suau 2 h. Afegiu-hi la bola de sagí (optatiu). Mentrestant, feu la pilota amb la carn magra picada, els alls picolats, el julivert també picat, l'ou i la molla
de pa remullada i un polsim de sal. Formeu pilotes grosses i enfarineu-les. Quan faci 2 h que l'olla bull, afegiu-hi les verdures netes i tallades, la botifarra i la pilota. Quan sigui tot cuit, separeu
la carn de l'olla i la bola de sagí (optatiu) i poseu els galets a l'olla. Deixeu-ho bullir, tasteu-ho de sal i ja ho podeu servir, primer l'escudella i després la carn d'olla tallada.

Bon  Na da l!
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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

Àries
20/3 al 19/4

Avui pots viure certa  tensió amb la teva parella,
potser per no explicar els teus plans amb ante-
lació. Respecte a la teva salut; els ronyons i la
zona lumbar poden ser objecte d’inflamacions.

Estàs en un moment  ideal per construir coses
en comú amb la teva parella. En qüestió de salut,
si t’esforces només 20 minuts al dia fent esport
de seguida agafaràs  una forma física òptima. 

Taure
20/4 al 19/5

Temes com llibertat i independència tindran un nou
sentit per a tu, les teves experiències  sentimentals
poden ser enriquidores. No deixis  que res aliè als
teus interessos entorpeixi la teva bona marxa.  

En assumptes d’amor intentaràs donar regna
solta a les teves fantasies. Respecte a la teva
salut has de ser el més objectiu possible. Evita
cometre imprudències, la teva salut ho agrairà.  

Bessons
20/5 al 21/6

Has de tenir  una mica més d’habilitat  i tacte
referent  a les teves  relacions  familiars . El
millor  és que  pensis  en la teva felicitat  dei-
xant  que sigui  el sentit  comú el que et guií.

La teva història d’amor l’estàs  portant al teu
terreny. Sentiràs que afines amb més precisió. És
important que t’oblidis de les aparences. Millor
estar sa per dins que aparentar-ho per fora.

Cranc
22/6 al 21/7

Certes converses amb la teva parella et faran
replantejar-te les coses des del començament.
Vés amb compte amb les dietes inadequades
o amb el consum de fàrmacs.

Perquè tot et funcioni bé en l’amor, deixa’t
portar per la qual cosa sents i és el més
natural possible. Respecte  a la teva salut,
és temps  de neteja.

Lleó
22/7 al 22/8

Aprendràs dels sentiments propis i aliens, una
cosa que a curt termini resultarà molt positiva
en la teva vida sentimental. La teva vitalitat és
molt forta i els teus bioritmes en alça.

Aquari
20/1 al 18/2

Avui et  ve de gust passar un dia amb la teva
parella, sense viure cap tipus de problema.
Respecte a la teva salut  no has de  deixar
que  la mandra s’imposi en la teva vida.

Verge
23/8 al 21/9

El factor sort t’arriba a través de la parella,
els contactes socials o els amics, així
doncs, és el moment ideal per potenciar la
teva vida social. 

Peixos
19/2 al 20/3

Avui viuras experiències de tipus amorós que
trenquin amb l’establert. Respecte a la teva salut,
has d’evitar que el teu cos engreixi  de forma  gra-
dual. Preocupa’t per les teves despeses.

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 DISCRECCIÓ
25€ (Iva inclòs)

Posibilitat de parking cobert
Sant Carles de la Ràpita
977071658

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 

ES CEDEIX ESTABLIMENT 
DE VENDA D'ALIMENTS PER A ANIMALS

Es cedeix negoci d'animals de companyia i venda d'ali-
mentació per a animals i altres productes i complements
d'animals. Realitza una comercialització dels seus pro-
ductes al detall (mitjançant l'establiment) i a l'engròs (a
altres establiments).
Presenta exclusivitat de productes de qualitat com són
mixtures d'ocells d'importació de Bèlgica i menjar per a
gossos i gats nacional. Comercialitza amb animals com
peixos i ocells, complint amb la normativa.
El local de titularitat pròpia del cedent té 110 metres qua-
drats distribuïts entre 55 metres d'establiment i 55
metres de magatzem. El propietari ofereix la possibilitat
de negociar un període inicial de carència de la quota del
lloguer.
El preu del traspàs inclou el mobiliari, l'estoc de produc-
tes i el fons de comerç. El cedent es compromet a fer un
acompanyament del traspàs de l'activitat.

Telèfon 639825181 Deltebre 

COMPRO VEHICLES, MOBLES 
I ESTRIS ANTICS.

PAGAMENT AL COMPTAT
691 30 22 41

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT

977 279 290
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!




