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Els hospitals de titularitat municipal de les capitals del Baix Ebre i Montsià es desvinculen del grup Sagessa

La voluntat dels ajuntaments de Tortosa i Amposta d'abandonar la societat del grup Sagessa havia estat manifestada públicament de forma prèvia
i reiterada pels respectius alcaldes. De fet, eren compromisos que havien adquirit i que ja s’han fet realitat. La societat GINSA, AIE, integrada dins
del grup Sagessa, es desvincula definitivament de la gestió dels hospitals de titularitat municipal de Tortosa i Amposta. P3

FOTO: MÉS EBRE

Diumenge, Canal Terres de l’Ebre viurà una jornada de rècord, amb 6 hores

d’esport amb les transmissions dels partits Tortosa-Rapitenca (19.30 h) i

Ascó-Espanyol B (21 h). En acabar (22.35h), el programa Minut 91 analit-

zarà els dos partits i la resta de la jornada.

Ascó-Espanyol B i Tortosa-Rapitenca
es juguen a Canal Terres de l’Ebre

Tortosa i Amposta diuen
adéu a Sagessa

Tortosa i Amposta diuen
adéu a Sagessa
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El Nàstic de Tarragona i el Reus Deportiu han estat els guanyadors de
la fase prèvia de la Danone Nations Cup, que diumenge es va celebrar
a Tortosa. A la competició hi van participar setze equips de categoria
aleví de la demarcació de Tarragona. Els dos equips guanyadors dispu-
taran la fase final catalana que es disputarà el proper mes de febrer.
El Reus va superar al Torreforta per un ajustat 1-0 en una final molt dis-
putada i oberta. Per la tarda l’Amposta no va poder superar al Nàstic
que finalment s’imposava per 5-2. Al mes de febrer s’enfrontaran als
altres equips que s’han classificat de les altres demarcacions per decidir
el campió de Catalunya.
Enguany a més amb una novetat important, com és que el club que
surti campió de Catalunya accedirà directament a disputar el MIC'18
per esponsorització de Danone (informació d’ebredigital.cat).

Reus i Nàstic es guanyen el bitllet 
per la final de Catalunya 

DANONE NATIONS CUP

Editorial
La prescripció dels delictes o la porta per on «s’escapen» els delictes de “Guant Blanc”

Quina descripció més bucòlica la de «delicte de guant blanc». Són delictes que es cometen sense embrutar-se les mans... I quins són aquests delictes? En delictes de
«guant blanc» no hi ha intimidació, ni amenaces, ni ús de la força, ni armes, ni explosius... No hi ha cap tipus de violència. Però, oco, el temps és també una unitat de
mesura del delicte i cada delicte té el seu temps. Per exemple: el temps en què es fa i el temps en què es paga. "Oco al dato!”. Perquè aquest "temps" no sempre es
compleix. Quan el que ho fa no ho paga a temps, el crim arriba a la seva data de caducitat i prescriu. Després només queda la impunitat i l'oblit, la clausura d'un cas que
no tindrà judici, ni culpables, ni condemna. Però quan comença el compte enrere? El compte enrere comença quan es comet el mateix crim i el còmput només s'interromp
quan el procés es dirigeix contra l'autor. És una qüestió de matemàtiques. Per exemple: Defraudar més de 120.000 Euros a la Hisenda Pública és un delicte que caduca
al cap de cinc anys, igual que el suborn o la malversació. I quan prescriu un delicte? La prescripció d'un delicte ve donada perquè no es va tenir coneixement dels fets o
perquè no es va denunciar a temps. Sobta i resulta curiós comprovar les coincidències de molts d'aquests casos. 'Els Albertos', per exemple, van quedar absolts de les
acusacions d'estafa i falsedat en considerar el Tribunal Constitucional que els presumptes delictes havien prescrit. La denúncia contra ells es va presentar només un dia
abans de la data de caducitat...Per tant haurem d'estar a l'aguait de les prescripcions d'aquest 2018!.

L'Ajuntament d'Amposta ha aprofitat les vacances nadalenques per
fer obres d'arranjament als patis d'alguns centres educatius de la ciu-
tat. En concret, s'ha substituït tota la grava existent al pati de l'Escola
Miquel Granell Miquel Granell per arena-saulo, aconseguint un terra
més agradable per a les activitats que es realitzen al pati. També
s'han arreglat les pendents. El pressupost de les obres ha estat d'a-
proximadament 24.000 euros.
Aquests dies també han finalitzat les obres al pati del col·legi Col·legi
Public Soriano Montagut, adequant una zona d'aparcament interna
per a professors i alliberant aparcaments a l'exterior del centre.
També s'ha acabat de arreglar una nova sala psicomotricitat.

Millores 
als col.legis 

AMPOSTA

El sindicat de Mossos d'Esquadra USPAC denuncia la "deixadesa", l'"abandonament" i
les "males praxis" de la Direcció General de la Policia i el cap del sector dels agents de
Trànsit de Móra d’Ebre. En un comunicat, el sindicat critica les condicions de "precarietat
laboral, sumades a les pèssimes gestions i planificacions per part dels seus comanda-
ments", des que la Generalitat té "en ment abandonar el sector de Móra d’Ebre, sense
reemplaçar efectius ni dotar-ne de nous", assenyalen. L'USPAC demana a la Comissaria
General de Mobilitat i a la Direcció General de Policia que "no menyspreïn" aquest sector
de trànsit i que "garanteixin la seguretat viària a les comarques de la Ribera d'Ebre i de
la Terra Alta" amb "un servei de qualitat". 
El sindicat enviarà la denúncia a tots els alcaldes de les poblacions afectades per l'"aban-
donament d'aquest sector".

El sindicat de Mossos USPAC denuncia la 
"deixadesa" de la Direcció General amb el sector de

Trànsit de Móra d’Ebre

SEGONS L’ACN

L’Ajuntament
d’Amposta vol
mostrar el seu
condol a la
família, amics i
membres de
l’Escola Agrària
d’Amposta per
la sobtada pèr-
dua del seu
director, Manel
Acero, i que va
morir dilluns als 53 anys d’edat.

Ens ha deixat 
Manel Acero

DIRECTOR DE L’ESCOLA AGRÀRIA D’AMPOSTA
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Els hospitals de titularitat municipal de Tortosa i
Amposta es desvinculen del grup Sagessa

‘De forma definitiva’

La societat GINSA, AIE,
integrada dins del grup
Sagessa, es desvincula
definitivament de la ges-
tió dels hospitals de titu-
laritat municipal de
Tortosa –Hospital de la
Santa Creu de Jesús i
Clínica Terres de l'Ebre- i
Amposta –Hospital
Comarcal així com els
centres i serveis de la
Fussmont, com la
residència d'avis-.
L'assemblea general de
la societat, amb repre-
sentants de totes les ins-
titucions que la compo-
sen, ha anunciat que els
seus membres van arri-
bar a un acord mutu el
passat 27 de desembre
que autoritza la sortida
de l'accionariat. 
Mentre que en el cas
dels centres tortosins la
desvinculació es va fer

efectiva el passat 31 de
desembre, en el cas
d'Amposta va ser ahir
dijous, 10 de gener. 
Amb motiu d'aquesta
sortida, que suposarà
"una disminució del
23%" de la seva factu-
ració, GINSA anuncia en
el mateix comunicat una
reestructuració de la
societat "a les necessi-
tats actuals". 
Això, addueix, suposarà
extingir cinc contractes
de treball i recol·locar 33
professionals –la majoria
dels serveis i manteni-
ment- als diferents cen-
tres del grup.
Actualment, la societat
disposa d'una plantilla
formada per 350 treba-
lladors. 

Transició
Segons l’ACN, de

moment i per fer efecti-
va la transició, GINSA ha
anunciat que continuarà
prestant els "serveis
indispensables" durant

el temps "estrictament
necessaris" per facilitar
el traspàs i migració de
sistemes que "garanteixi
la correcta prestació dels

serveis públics d'aques-
tes entitats i un procés
de desconnexió progres-
siu i ordenat"

La voluntat dels ajun-
taments de Tortosa i
Amposta d'abandonar
la societat del grup
Sagessa havia estat
manifestada pública-
ment de forma prèvia i
reiterada pels respec-
tius alcaldes. Els
escàndols judicials i
financers a l'entorn del
conglomerat de gestió
sanitària capitanejat
per l'Ajuntament de
Reus, o la destitució
del director general
que va deixar sense
gerent el centre
ampostí, van acabar
per deteriorar la con-
fiança dels ajunta-
ments ebrencs, titulars
dels centres hospitala-
ris i sociosanitaris que
gestionava. En el cas
d'Amposta, la societat
prestava serveis valo-
rats en 1,6 ME, que el
consistori està ja tre-
ballant per assumir
amb la creació d'una
nova estructura de
compres o el sistema
informàtic. Així, seran
els mateixos ajunta-
ments els que, de
moment, continuïn
assumint la gestió dels
centres després de que
la proposta efectuada
pel conseller destituït,
Toni Comín, de crear
una empresa pública
territorial que ho assu-
mís, davant la impossi-
bilitat jurídica que fos
l'ICS directament, no
va acabar de convèn-
cer els municipis.

DESCONFIANÇA

Desig
d’abandonar la
societat

Els veïns del nucli històric de Tortosa i el sindi-
cat CATAC han conegut aquest dimecres, a la
regió sanitària de les Terres de l'Ebre, el projec-
te del nou edifici d'aparcaments i espai reservat
de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. La
seva redacció està a concurs i planteja un edifici
amb les plantes inferiors d'aparcaments, uns
10.000 metres quadrats amb capacitat per a
400 cotxes, i 4.000 metres quadrats d'espai
reservats a futurs usos ambulatoris i adminis-
tratius. Com ha explicat el gerent de la regió
sanitària de l'Ebre, Ismael Piñas, l'espai es des-
tinarà a modernitzar i reubicar les consultes

externes i els gabinets d'exploració i proves
mèdiques, tal com preveu el pla funcional de
l'Hospital de Tortosa. Els veïns i el sindicat sani-
tari s'han mostrat mot satisfets amb el desen-
volupament d'un servei que venen reclamant
des de 2014 per descongestionar i millorar la
mobilitat i l'accés de l'actual hospital. El presi-
dent de l'associació de veïns del nucli històric,
Josep Baubí, ha fet una valoració "molt positi-
va" del projecte i s'ha mostrat satisfet perquè
modernitzarà l'Hospital Verge de la Cinta i li
garantirà un adequat servei per a dues o tres
dècades més.

Les obres del nou edifici d'aparcaments 
de l'Hospital de Tortosa podrien licitar-se a final d'any

Els veïns i el sindicat sanitari s’han mostrat ‘molt satisfets del projecte’

Hospital Comarcal d’Amposta

Josep Baubí.

El Ple d’aquest ajuntament, en sessió de data 30/11/2017, va desestimar les al.legacions, d’acord amb l’informe jurídic emès que consta en l’expedient, i va aprovar provisio-
nalment el Pla de Millora Urbana “Los Codonyers”, d’Alcanar.

Així mateix, va suspendre l’atorgament de llicències d’edificació i parcel·lació a les finques que no estan edificades i es troben dins de l’àmbit del pla de millora, que tindrà una
durada màxima d’un any, d’acord amb els articles 73 i 74 del TRLUC, tot fent pública aquesta suspensió mitjançant anunci al tauler d’edictes i a la pàgina web de la Corporació,
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de més tiratge de la província.

El present expedient restarà a disposició de les persones interessades al departament d'Urbanisme, en horari de 9:00 a 14:00h, de dilluns a divendres, al C/ Generalitat, núm.
10, d’Alcanar.
Alcanar, 8 de gener de 2018 L'ALCALDE,

Alfons Montserrat Esteller

AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALCANAR
Montsià (Tarragona)
Codi Postal 43530 - C.I.F. - P 4300400 A
Registre Entitats: 01430043

ANUNCI
d’aprovació provisional del pla de millora urbana Los Codonyers

ebredigital.cat
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EN UN MINUT

*L’AUDIÈNCIA PRO-
VINCIAL DE TARRAGO-
NA ha condemnat a set
mesos de presó una
dona per furtar 144 pro-
ductes d’un supermercat
de l’Ametlla de Mar. La
sentència rebaixa la ini-
cialment imposada pel
jutjat penal de Tortosa,
que condemnava l’auto-
ra a tretze mesos de
presó. Els fets van passar
al setembre de 2015 en
la superfície comercial
de l’entrada de la pobla-
ció.

*L’AMETLLA DE MAR:
la Confraria de
Pescadors Sant Pere es
troba a l’expectativa del
pla de cogestió que la
Generalitat vol impulsar
al golf de Sant Jordi. Fa
un mes, el Departament
d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació va
anunciar la intenció
d’implantar al territori
aquest model pesquer.
Però el sector vol con-
crecions i creu que cal-
dran ajudes econòmi-
ques.

* El PERELLÓ: condem-
nat a un any de presó
per construir un habitat-
ge il.legal. L’Ajuntament
li havia donat permís per
fer les obres d’un
magatzem d’ús agrícola,
“no pas per fer-se una
casa”.

Més Notícies

La tensió política entre
Catalunya i Espanya s’ha
fet notar de nou a
l’Ajuntament de Tortosa.
Dilluns, l’aplicació de l’ar-
ticle 155 de la
Constitució va eclipsar
bona part del debat en el
primer ple de l’any a la
capital del Baix Ebre.
Segons ebredigital.cat, el
PSC va ser l’ase dels cops
dels partits independen-
tistes. Com ja havia pas-
sat en la sessió del mes
passat, el PDeCAT, ERC, i
la CUP van retreure als
socialistes la seva compli-
citat amb el Partit
Popular a l’hora de fer
política a Catalunya.
D’altra banda, al ple es
va aprovar el reglament
del servei de transport
adaptat i l’estudi de la
implantació de nous sis-
temes de sonorització
dels semàfors per a invi-
dents. 

Ferran Bel, l'alcalde,
també es va comprome-
tre a nomenar en breu un
nou Defensor del
Ciutadà, una vegada
Movem Tortosa va recla-
mar una sessió extraor-
dinària perquè el
Defensor de la
Ciutadania pugui donar
compte de les queixes
recollides. Movem va
denunciar que fa cinc
anys que el plenari no
convoca a aquesta figura
que té per objectiu aten-
dre les queixes i consul-
tes dels veïns de Tortosa.
En canvi no van prospe-
rar, entre d’altres, la
moció dels socialistes per
a la creació d’un carnet
jove local, ni la del PP
sobre la millora del web
municipal en la trans-
parència dels documents
sobre subvencions.
Noves queixes
El PSC, al dia següent, va

emetre un comunicat en
el que deia que “una
vegada més el ple de
l’Ajuntament de Tortosa
va mostrar la manca de
democràcia i la inco-
herència del govern de
CiU i els Republicans de
Tortosa que es van negar
novament a debatre les
propostes presentades

pel grup municipal socia-
lista, que corresponien a
temes locals i de ciutat. I
ho van fer tornant a acu-
sar al PSC d’haver propi-
ciat l’aplicació de l’article
155 a Catalunya, però en
canvi van debatre les
mocions del Partit
Popular, que és qui ha
aplicat el 155, i fins i tot

van aprovar-ne una.
Junts X NO es neguen de
nou a debatre propostes
nostre d’ambit local”.
Roig agraeix a la CUP
que hagi debatut les
mocions però els acusa, a
ells i a CiU i ERC, “de ser
els veritables còmplices
del PP per l’aplicació de
l’article 155”.

La tensió política entre Catalunya i Espanya va tornar a centrar la polèmica

L'aplicació del 155 acapara 
el debat en el ple de Tortosa

L’Ametlla de Mar és el municipi tarragoní amb 
més deute per habitant

L’Ametlla de Mar segueix encapçalant el rànquing de municipis tarragonins amb més deute per habitant. La Cala,
juntament amb Cunit i Creixell, són els municipis de la demarcació, que van acabar l’any 2016 amb un deute per
habitant més alt, segons el balanç del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. Un balanç que fa referència únicament
als deutes financers. Per liquidar totalment les obligacions financeres, cada ciutadà hauria d’abonar 2.366 euros,
un 3% menys que fa 2 anys. Enguany, el consistori destinarà 1.800.000 euros només a pagar crèdits bancaris,
interessos i la hipoteca de la residència. Segons la notícia de la Cala Ràdio, el regidor d’Hisenda, Antonio Espuny,
lamenta l’herència rebuda de l’anterior govern i assegura que estan treballant per reduir el deute.

Ple de Tortosa.
ebredigital.cat

Els més de 30 centres
gestionats per L’Onada
Serveis han mostrat, una
vegada més, la seva
implicació i solidaritat
amb La Marató de TV3
registrant enguany una
xifra extraordinària.
Residències, centres de
dia i llars d’infants es van
coordinar per tal d’obte-
nir fons i poder col·labo-
rar en aquesta darrera
edició de La Marató, de
2017, dedicada a la
investigació de Malalties
infeccioses. Cadascun
dels centres va dur a
terme diferents activi-
tats, dins i fora dels equi-
paments, amb la finalitat

d’oferir a tots els ciuta-
dans la possibilitat de
col·laborar amb les múl-
tiples accions.
Treballadors i residents,
petits i grans, tots ells,
d’una manera o d’altra,
han realitzat una gran
tasca solidària deixant el
nom de L’Onada Serveis
ben amunt.  
Pel que fa a les activitats
es van realitzar per tots
els gustos i en tots els
centres residencials i llars
d’infants de L’Onada
Serveis. Les activitats
més destacades que es
van fer són el Bingo, la
xocolatada i els menjars
solidaris, on s’hi van

sumar els centres de Sant
Cosme, Sant Antoni,
Sant Fruitós, Gandesa,
Riudoms, La Ràpita,
Besòs Mina, Tortosa i
Tarragona; també es van
organitzar mercadets
amb productes de sego-
na mà als centres de
Berga, Riudoms,
Deltebre, Santpedor,
Besòs Mina i l’Aldea; a
més de la venda de
tiquets pel sorteig de
paneres de Nadal de tots
els centres i, com a nove-
tat, a Caserres es van
organitzar jocs i tallers a
la plaça del poble i a
Alcanar va tenir lloc la
venda de dibuixos i reci-

tació de poemes musi-
cals.  Per la seva banda,
les escoles bressols de
L’Onada Serveis van fer
tasques del més elabora-
des, ja que van ser els
mateixos xiquets i xique-
tes de les llars els que
van fer torrons artesans
per tal de vendre’ls -a
més de castanyes,
esmorzars i calendaris-, a
les famílies i al poble,
com és el cas de les llars
de l’Aldea, Gandesa i La
Ràpita; també ho va fer
la llar de Deltebre, però
aquesta, a més, va parti-
cipar en un concert soli-
dari amb la col·laboració
de l’Espiga d’Or i David

Roman. Tot plegat va
esdevenir un rècord
històric de recaptació per
L’Onada Serveis, ja que
parlem de 18.474 euros,
una xifra extraordinària.
Recordem que l’any pas-
sat es va aconseguir un
total de 12.250 euros, de

manera que ens trobem
davant d’un resultat
històric sobre el qual la
directora general de
L’Onada Serveis, Cinta
Pascual,  assegura que
“Tot l’equip humà se
sent molt satisfet amb la
feina feta”. 

L’Onada Serveis fa una recaptació històrica amb 
més de 18.000 euros per La Marató de TV3

Bingo solidari.
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El pantà d'Ulldecona, al
Montsià, també està
sota mínims. Les últi-
mes dades de la
Confederació Hidrogràfica
del Xúquer, d'aquest diu-
menge, apunten que la
reserva d'aigua existent
és del 9,09%, és a dir,
només queden a l'em-
bassament 1,03 hectò-
metres cúbics dels
10,94 que té en total de
capacitat. La Comunitat
de Regants d'Ulldecona
ha alertat que el pantà
comença a assecar-se i
que si no plou, sobretot
a la propera primavera,
enguany serà un any
complicat i "dolent"
per al regadiu i els cul-
tius. 
Segons l’ACN, els tres
pous complementaris
dels quals disposen no
podrien abastir la zona
de reg, que compren la
Sénia, Ulldecona i els
municipis de Rossell i
Sant Rafel. 

El pantà
d'Ulldecona,
sota mínims

Amposta ha recaptat prop de 3.700
euros per a la compra de joguines en
les diferents activitats solidàries que s’-
han fet durant la campanya nadalenca
a la ciutat. L’activitat que més fons ha
recollit va ser el Festival solidari de Sant
Esteve. Les mil i una nits, que es va re-
alitzar a la Lira Ampostina dissabte 30
de desembre. Fins a 542 persones van
veure els dos passis del festival i amb
una aportació de 3 euros es van recap-
tar 1.626 euros. Les entitats que van
col·laborar amb aquesta activitat van
ser EtcA, The Country Sheriffes, la Lira
Ampostina, Gimnàs Alfaro, Bombolles,
Quick Dance, Àngel Miñana, Mú-
sics&Classics, Ensucrada,  Sílvia Forca-
dell. Per la seua banda, les dos activitats
esportives solidàries, la Sant Silvestre i
el Neda el Nadal, van recaptar 1.583
euros que ja van ser entregats a Creu
Roja, també per a la compra de jogui-
nes. Quant al Neda el Nadal, activitat
organitzada per l’Ajuntament d’Am-
posta i Montbike i amb la col·laboració
de Creu Roja, Prixpress, Eroski, i Llorenç
grues i transports, va comptar amb la
participació de 33 nedaddors. Pel que
fa a la Sant Silvestre, fins a 467 perso-
nes van córrer els prop de 5 quilòmetres

d’aquesta última cursa. L’activitat va ser
organitzada per l’Ajuntament, Ultra-
Runners i SportSalut i la col·laboració
de Creu Roja, Eroski, Publicenter, Car-
dioProtect, Imposita, Music’s&Classics,
Homatic vendinc, Comercial Peris, Apa-
sa i Pixpress. L’última de les activitats
solidàries que incloïa el programa nada-
lenc va ser el repartiment de paquets
per part del Pare Noel. Cada família va
fer una donació de 3 euros per paquet.
Es van recollir 450 euros.

Amposta recapta prop de 3.700 euros
amb les activitats solidàries del Nadal

Per a la compra de joguines

467 persones van córrer la Sant Silvestre.

Substitueix a Vicent Fibla

Aida Boix (Amposta, 1989) és la nova directora de Lo
Pati – Centre d’Art Terres de l’Ebre, un càrrec que ha
exercit de forma provisional des del passat mes d’a-
gost i que ara s’ha ratificat després d’haver guanyat el
concurs públic convocat per l’Ajuntament d’Amposta.
Boix és llicenciada en Història de l’Art per la
Universitat de Barcelona on també va cursar el Màster
d’Estudis Avançats en Història de l’Art en l’especialitat
l’Art en la Societat i ha treballat al departament de
recerca i investigació del Museu del Vaticà i al
MACBA, en aquest últim centre ho va fer a través
d’una beca. Durant aquests cinc mesos al capdavant
de Lo Pati, Boix ha sabut culminar amb èxit algunes
de les activitats més potents que s’han programat
aquest 2017 al centre d’art.

Aida Boix, 
nova directora del
Centre d’Art Lo Pati
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*LA RÀPITA: L’Agència
Catalana de l’Aigua i  la
regidoria de Medi
Ambient de l’Ajuntament
han portat a terme treballs
de neteja dels barrancs del
Suís i de l’Aljub. Les tas-
ques de desbrossament i
recollida de residus de
trams d’aquests dos
barrancs, que es venen
fent en els últims anys al
desembre, s’efectuen amb
l’objectiu principal de
reduir el risc d’inunda-
cions.

*L’AJUNTAMENT DE LA
RÀPITA convocarà en les
properes setmanes una
reunió informativa amb el
veïnat de l’avinguda dels
Esports per mostrar la pri-
mera versió de la redacció
de l’arranjament d’aques-
ta cèntrica artèria del
municipi, i recollir les
seues aportacions. És el
projecte que va resultar
guanyador en els pressu-
postos participatius.
L’anunci l’ha fet l’alcalde,
Josep Caparrós, en l’en-
trevista a Ràdio Ràpita per
encetar l’any, en la qual
també ha passat balanç
del 2017.

*ALCANAR: un any més,
l'Ajuntament presenta la
Festivitat de Sant Antoni,
esperada per grans i
menuts. 
Durant el cap de setmana,
20 i 21 de gener, i en dife-
rents horaris, tindrà lloc el
tradicional ball popular, en
el qual els balladors i
balladores lluiran la vesti-
menta típica de la gent
canareva de fa més d'un
segle. 
I tothom qui ho vulgui
podrà participar en les
activitats paral·leles.
Entre els actes que tindran
lloc el cap de setmana,
destaca la tradicional
Despertada, en honor de
Sant Antoni. 
El diumenge, 21 de gener,
a les quatre de la matina-
da, els membres de la
Rondalla Verge del Remei
i del Cor Iúbilo cantaran
cançons tradicionals en els
encreuaments de dife-
rents carrers d’Alcanar. 
En acabar, a les vuit del
matí, tindrà lloc la popular
xocolatada preparada pels
veïns i veïnes del carrer de
Sant Antoni.

Més notícies

L’Ajuntament de la Ràpita ha començat a fer efectius els paga-
ments de les beques per al transport per estudis de cicles formatius
de grau superior i estudis universitaris, destinats a estudiants
empadronats al municipi matriculats el curs 2016-2017.
L’Ajuntament ha destinat enguany 33.000 euros a aquests ajuts,
que beneficien estudiants d’entre 18 i 25 anys als quals es va apro-
var la sol·licitud. En aquesta convocatòria han estat 184 els estu-
diants becats per sufragar despeses de transport. 
L’import d’aquestes beques convocades anualment per la regidoria
d’Ensenyament de l’Ajuntament és l’equivalent a multiplicar per un
1,5 euros els quilòmetres de distància entre el lloc on es cursen els
estudis i la població de la Ràpita. 

L’Ajuntament de La Ràpita va celebrar un acte de reconeixe-
ment a sis agents de la Policia Local i un ciutadà per dues
actuacions que van dur a terme al llarg de l’any 2017 i que
van comportar salvar la vida de dues persones. L’acte fou
organitzat per segon any consecutiu i impulsat per la regido-
ria de Governació. ‘Es tracta d’un reconeixement senzill però
que pretén posar en valor tasques que no sempre són cone-
gudes tot i la seua rellevància cap a la seguretat de les per-
sones’. Les accions reconegudes enguany van ser dues, en
les quals van intervenir un total de 6 agents, a més de l’es-
tudiant de medicina Ferran Rodríguez. Es dóna la cir-
cumstància que en un dels dos salvaments efectuats, va ser
clau la utilització d’un dels desfibril·ladors amb què compta
el municipi.

La Ràpita fa el pagament de les
beques per al transport a estudiants

De grau superior i universitaris

Reconeixement per actuacions que
van salvar la vida de dues persones

De l’Ajuntament de la Ràpita

El Ple municipal
d’Alcanar, celebrat en
sessió ordinària el dijous
30 de novembre, va
aprovar, de forma provi-
sional, el Pla de millora
urbana (PMU) Los
Codonyers. La proposta
es va aprovar amb el vot
favorable del PDeCAT i
ERC-AM i l’abstenció de
la CUP, el PP i el PSC-
CM.  Es preveu que la
Comissió d’Urbanisme de
les Terres de l’Ebre
(CUTE) en faça l’aprova-
ció definitiva el pròxim 23
de gener.  Aquesta mateixa setmana s’ha ultimat el projec-
te d’urbanització dels tres carrers. Paral·lelament s’està tre-
ballant en la redacció dels plecs per a la licitació de la
redacció del projecte de reparcel·lació, que es farà
enguany. En la següent fase es portarà a terme el procés de
reparcel·lació i, posteriorment, s’aprovarà el projecte d’ur-
banització i la licitació. El PMU, elaborat pels Serveis
Tècnics Municipals, té com a objectiu delimitar la zona
d’actuació de les obres d’urbanització al sud-oest de l’ei-
xample del nucli d’Alcanar, en confluència amb el sector
d’equipaments educatius i esportius, com l’Escola Joan
Baptista Serra, l’Institut Sòl de Riu i el pavelló municipal.  

A Alcanar

Aprovació provisional del Pla de
millora urbana ‘Los Codonyers’

Alfons Montserrat, alcalde d’Alcanar.

La Unitat de Carreteres del Ministeri de Foment a Tarragona ha emès
un comunicat subratllant que el nombre de víctimes mortals a les carre-
teres de titularitat estatal de la demarcació durant aquest 2017, set en
total, suposa una disminució considerable respecte els anys anteriors:
onze del passat 2016 i 27 de 2015. El govern espanyol ha destacat
especialment el descens en el tram sud de la N-340, "on s'ha passat de
quinze víctimes mortals l'any 2015, a quatre l'any 2016 i una aquest
passat 2017". En aquest context, Foment vol posar en valor les actua-
cions efectuades en aquest tram durant els últims anys, amb la cons-
trucció de diverses rotondes, l'establiment d'una doble línia contínua i
la limitació de la velocitat màxima a 80 km/h. Unes mesures que no ha
satisfet del tot els alcaldes i ha rebut fortes crítiques dels transportistes
i del moviment veïnal, que exigeixen la gratuïtat de l'AP-7 com a prin-
cipal antídot a la sinistralitat i saturació de la N-340.
L'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gaseni, aquest dimecres, ha recordat
que l'elevat trànsit pesant per la N-340 dificulta que sigui una via segura
i exigeix inversions a l'Estat.  
Així mateix, cal dir que demà dissabte, 13 de gener, es reprenen, després
d'una aturada nadalenca, els talls a l'N-340 del moviment veïnal 'Prou,
AP-7 gratuïta ja'. La petita batalla veïnal contra les rotondes i les limita-
cions de velocitat i els avançaments al tram ebrenc de l'N-340, que va
començar al setembre de 2015, s'ha convertit en una guerra perseverant
i constant contra totes aquelles mesures que no suposin l'alliberament de
peatges de l'AP-7 per a tothom. El desviament, parcialment bonificat, del
trànsit pesat per l'autopista, que segueix sense data d'aplicació, no satisfà
els activistes de la 340 i emprenen el seu tercer any de protestes setma-
nals oposant-se a aquesta i altres mesures, com el possible impost cone-
gut com la vinyeta, que consideren una privatització encoberta de la via
pública.

Mentrestant, el moviment veïnal per una AP-7 gratuïta emprèn
demà dissabte el tercer any de talls setmanals a l'N-340

Foment treu pit de la "reducció" de la
mortalitat al tram sud de la N-340
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*MÓRA D’EBRE: amb la
desvinculació definitiva
dels hospitals de Tortosa
i Amposta amb Ginsa,
Móra d’Ebre tem pel seu
futur immediat. El 18
d’abril el comarcal finalit-
za el contracte amb
Gechosa i encara no es
coneix amb certesa quina
serà l’empresa que es
farà càrrec de la seva
gestió. Un traspàs que el
personal del Comitè
d’Empresa tem que
pugui afectar els con-
tractes temporals i alhora
suposi un canvi en les
competències de l’hospi-
tal, amb el Verge de la
Cinta de Tortosa més
centralitzat.

*GANDESA: avui diven-
dres, a la biblioteca, pre-
sentació del llibre
‘Poemes al Vent 2017’
de l’Associació de Poetes
“Poemes al Vent”, a
càrrec d’Elena Solé. 

Més notícies

Els Mossos d’Esquadra van denunciar el passat
dijous 4 de gener un veí de la Galera per practicar
la caça furtiva d’ocells en una finca del terme
municipal de Godall. Aquell mateix dia al matí,
els agents van sorprendre l’home mentre caçava
ocells mitjançant un art de caça anomenat “filat”
o “piqueta”. Aquest sistema consisteix en l’ús
d’una xarxa abatible de petites dimensions que
envolta una piqueta d’aigua que actua com a
esquer, mentre des d’un amagatall el caçador
observa i acciona la xarxa per a la captura dels
ocells. Segons l’ACN, els agents van intervenir
l’art de caça i 83 ocells -50 dels quals es tractaven d’espècies protegides- i van denunciar
l’home per caçar espècies protegides amb arts de caça prohibides.

Els Mossos d’Esquadra denuncien un caçador 
furtiu d’ocells al Montsià

El conductor d'un camió va
patir ferides greus a la mà
aquest dijous a la matinada
després de bolcar a l'N-340,
al seu pas per l'Aldea. 
Segons l’ACN, els fets van
tenir lloc quan passaven pocs
minuts de les cinc de la mati-
nada, al quilòmetre 1.084 en
sentit Barcelona. Segons els
Bombers de la Generalitat,
com a conseqüència de l'acci-
dent es va produir una fuita de gasoil. Quatre dotacions es van des-
plaçat fins al lloc per taponar-la i van netejar la calçada. (foto: acn)

Ferit greu el conductor 
d'un camió en bolcar a l'N-340

Ahir, a l’AldeaL’home havia capturat mig centenar d’aus protegides amb un art de caça prohibit

La tempesta de dissabte
va ser especialment forta
a la Terra Alta, concreta-
ment a Horta de Sant
Joan, on va deixar 93
litres de precipitació per
metre quadrat, segons
va informar el Meteocat.
Així, és on més aigua es
va acumular a Catalunya
entre dissabte i diumen-
ge al matí fins a les 11
hores. 
La precipitació va venir
acompanyada de cala-
marsa i els carrers del
municipi van estar
coberts de blanc per uns
dos centímetres de
pedra petita. 
Amb tot, segons va
explicar a l'ACN l'alcal-
de, Joaquim Ferràs, no
es van  de lamentar
danys personals, tot i que sí que es va
patir alguna inundació en baixos i en

alguns moments, encara durant la tro-
nada, va marxar una part de l'enllu-
menat públic.

La tempesta deixa 93 litres per metre
quadrat de precipitació acumulada

A Horta de Sant Joan, dissabte passat

Agents del Seprona de la Guàrdia Civil van deco-
missar aquest dimarts a la tarda 131 quilos de polp
a Deltebre que s'anaven a destinar a la venda
sense haver passat per llotja i superat els preceptius
controls sanitaris així com de traçabilitat que s'exi-
geixen. Els cefalòpodes eren transportats sense cap
documentació en una furgoneta que procedia del
port pesquer de Sant Joan de la mateixa població.
Els agents havien observat, anteriorment, una
embarcació pesquera que, un cop amarrada al
port, descarregava peix en caixes de plàstic intro-
duint-lo directament del vehicle de càrrega. El
decomís es va produir quan el vehicle havia ja
abandonat el recinte portuari i arribava a un
magatzem de Deltebre. El responsable va ser
denunciat davant del Departament d'Agricultura.

Decomissen a Deltebre 
130 quilos de polp 

Eren per vendre sense passar per la llotja

acn

GUARDIA CIVIL
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REGIDORA DE L’ALDEA

En el Ple en sessió
ordinària del passat 29
de desembre de 2017,
la Regidora d'Esports
de l'Ajuntament de
L'Aldea, Yolanda
Tomàs Ferré, va pre-
sentar la renúncia al
càrrec de Regidora de
la Corporació per
motius de salut.
“El Consistori agraeix
la tasca duta a terme
durant les dues legisla-
tures a la Regidoria
d'Esports i li desitja una
ràpida recuperació”.

Yolanda Tomàs
deixa el càrrec
per motius 
de salut

El Ple Extraordinari de l'Ajun-
tament de Roquetes, celebrat el
passat 28 de desembre, va
aprovar amb el vot a favor de
l'equip de govern d'ERC i PDe-
CAT, i l'abstenció de tots els
grups de l'oposició PSC, PP,
EiPR (Entesa i Progrés per Ro-
quetes) i PxC, el pressupost Ge-
neral per a l'any 2018 per un
import de 6.395.041,36 €,
amb un increment del 3,52%
respecte al 2017. La regidora
d'Hisenda, Tere Moreso, del
pressupost, destaca "el seu ac-
cent social, un petit repunt en
la política inversora, un nou esforç en la reducció de l'endeutament, la
congelació dels impostos i taxes municipals i l'objectiu de continuar
prestant uns serveis públics de qualitat". Per al 2018 les inversions
creixen i se situen en un 13,08% del total del pressupost. Destaquen
els 190.000 € per a la provisió de fons per pagar els terrenys on està
ubicat el nou CAP, les obres de remodelació de la plaça de la Raval de
Cristo, la construcció d'un columbari per dipositar-hi urnes amb les
cendres dels difunts al cementiri municipal, la construcció d'un rocò-
drom, que compta amb una subvenció de la Diputació i la construcció
d'un Skate en un espai públic, que suposarà un nou equipament per a
la joventut de Roquetes. Moreso va ressaltar  que "tota aquesta capa-
citat d'acció, s'ha fet sense haver augmentat les ordenances per a l'any
2018, sent el cinquè any consecutiu que no s'augmenten, i tot això és
fruit de la política dels últims anys, basada en la bona gestió i en posar
ordre a les finances fiscals reduint el deute”. 

A partir d’aquesta setmana, un cop acabades les obres, resta ober-
ta la circulació del camí del Xoperal de l’Ermita de l’Aldea, ‘una
obra ràpida i ben executada que ha permès l’arranjament d’a-
questa via tant freqüentada i que compta amb el servei d’un Carril
Bici que proporcionarà un espai de passeig, d’activitat esportiva i
d’atractiu turístic amb la imatge estretament lligada al bressol del
nostre Delta’. L’obra ha suposat un import de 86.195,38€ IVA
inclòs i ‘s’ha fet realitat gràcies al superàvit pressupostari del nos-
tre Ajuntament obtingut l’any 2016’. Des de l’Ajuntament aldeà
es ‘desitjava que tots els ciutadans i les ciutadanes del municipi en
puguin gaudir, i de la mateixa manera, convidem als visitants de
les nostres terres i de més enllà per aprofitar aquest àmbit privile-
giat i identificatiu d’un dels millors paisatges del nostre Delta”.

Roquetes incrementa un 3,5%
el pressupost del 2018 

Obertura del carril bici del camí
del Xoperal de l’Ermita

I se situa als 6.395.041,36 € De l’Aldea

Els regidors no adscrits de l’Ajuntament de
Camarles expliquen la seva decisió

De ser baixa del grup PSC

Els regidors del grup municipal de Camarles i Lligallos del PSC Ramón Brull, Lluïsa Esmel i Jordi
Bonet, “després d’una llarga reflexió, hem pres la decisió de ser baixa del grup PSC, i passar a ser
regidors no adscrits. Afegim que aquesta decisió es donarà compte en la sessió plenària de la cor-
poració municipal. Els motius que ens impulsen a prendre aquesta decisió és fonamentalment pels
diferents temes polítics ocorreguts els darrers mesos, així com pels canvis realitzats al consell comar-
cal del Baix Ebre perquè d’aquesta manera es pugui donar una estabilitat municipal. Des de fa dos
anys i mig, el nostre grup porta treballant molt intensament pel municipi, en projectes que portà-
vem al nostre programa electoral, molts d’ells realitzats i d’altres en vies de realitzar-se, i per tot
això, no volem que aquesta línia de treball es pugui veure afectada. Estem fermament convençuts
que aquesta decisió és la millor que es podria prendre, i és per això que nosaltres, com a regidors
no adscrits continuarem treballant pel municipi, sempre mirant pel bé dels nostres veïns i veïnes”.

Màxima
categoria de
ball esportiu

Amb el canvi d’any la parella
jesusenca formada per
Carme Franch i Pau
Alaixendri deixa la categoria
youth, sent la primera pare-
lla espanyola al rànking
internacional, assolint la
màxima categoria en balls
de saló, Adult AI. Ara, hau-
ran de competir en parelles
de l’elit del ball de saló.

Tere Moreso, regidora d’Hisenda.

Roquetes Comunicació
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Isabel Carrasco

Sandra Zaragoza
PRESIDENTA DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

PARLEM AMB

Més Ebre: L'any 2017 ha estat, per a
vostè, un any de canvis amb dos càrrecs
importants: l'alcaldia de Camarles i la
presidència del Consell comarcal del Baix
Ebre.
Sandra Zaragoza: Sí, la veritat és que ha
estat un any molt, molt intens. Si l'arriba-
da de l'alcaldia suposava un gran repte, el
del Consell Comarcal encara ho és més.
Les motivacions que em varen portar a
presentar-me a l'alcaldia del meu poble es
basen en la preocupació personal per la
vida col·lectiva del meu poble i del seu
futur. El dia que em varen nomenar
Consellera, aquestes inquietuds es van
traslladar a nivell comarcal. I el dia que em
varen proposar la presidència del Consell
comarcal vaig veure l'oportunitat de tre-
ballar i estar a primera línia per solucionar
aquestes inquietuds. No cal dir que són
dos llocs de molta responsabilitat, però els
he assumit amb voluntat de treball i dedi-
cació i per descomptat hi posaré tota la
meva experiència i també tota la meva
voluntat.

ME: Les competències dels Consells
Comarcals són força amplies, però encara
moltes persones no coneixen prou bé qui-
nes són aquestes funcions.
SZ: Els ajuntaments sovint hem d'abordar i
resoldre problemes com ara la falta de
recursos socials, o bé d'equipaments, o de
certs serveis públics, sense disposar de les
competències i lo que és més greu, sense la
capacitat econòmica per fer-ho. Els que
som Alcaldes, ho sabem prou bé. I justa-
ment el Consell Comarcal, a través del seu
Consell d'Alcaldes, és l'organisme de troba-
da per discutir d'aquestes necessitats i
actuar amb la força dels arguments davant
de les Administracions que tenen els recur-
sos i l'autoritat per millorar la qualitat de
vida dels nostres ciutadans i sobretot dels
municipis petits. Exercim diverses com-
petències delegades, com ara la gestió del
transport escolar i adaptat, la gestió de les
beques menjador, el servei d'atenció a
domicili, polítiques d'ocupació, servei d'a-
tenció a la infància i a l'adolescència, l'ofici-
na de consum, la gestió de llicències
ambientals, ... A part d'aquestes competèn-
cies, fem de xarxa entre els ajuntaments de
la comarca per fer possible diverses políti-
ques de joventut, de serveis socials, de pro-
moció econòmica i turisme, d'habitatge.
També oferim als ajuntaments tècnics com-
partits com ara enginyers, arquitectes,
assistents socials, educadors, ...

ME: Un 2017 amb una situació política
convulsa. A vostè l'ha afectat tant pel que
fa als pactes entre ERC i PSC als Consells
Comarcals del Baix Ebre i Montsià i també
com alcaldessa de Camarles amb l'aban-
dono de tres regidors del PSC del consisto-

ri que han passat a ser regidors no adscrits
del govern municipal.
SZ: La situació actual del nostre país afecta
les nostres institucions i és justament
aquesta situació la que fa que hem de pren-
dre en consideració els nous canvis socials
de la nostra comarca i dels nostres munici-
pis obrint una nova etapa. Amb l'aplicació
del 155 i l'empresonament d'una part del
govern de la Generalitat, vàrem presentar
diferents mocions en suport a la institució
catalana, als nostres consellers empresonats
i als dos Jordis. La nostra sorpresa va ser
quan una part del govern del Consell va
quedar indiferent i no va donar suport a les
mocions, i lo que és més sorprenent, no
condemnava ni els empresonaments. En
altres institucions, com ara l'Ajuntament de
Camarles, membres dels partits que han
donat suport al Govern d'Espanya en l'apli-
cació del 155 s'han desmarcat del seu par-
tit, i han donat suport a les mocions presen-
tades. Llàstima que al Consell no fos el cas.

ME: Tres dones a la presidència dels quatre
Consells Comarcals de les Terres de l'Ebre.
Això significa que en aquests temps agi-
tats, en general, les dones tenen més habi-
litat en adaptar-se als canvis?
SZ: No crec que sigui perquè tinguem més
habilitat en adaptar-nos. Simplement la
dona comença a agafar un rol que durant
molts d'anys no se li ha permès, sobretot en
les zones rurals. Fins ara el paper de la dona
era de simple executora/gestora tant a
nivell domèstic com laboral, ara ja parlem
"d'apoderament" de la dona, comença a
tenir cert lideratge dintre de la societat.

ME: Després de 40 anys que van tenir lloc
les primeres eleccions després de la dicta-
dura, seguim tenint lleis que obliguen a
garantir la presència de dones a les llistes.

No creu que aquests càrrecs haurien de ser
assignats per la capacitat i no per qüestió
de sexe?
SZ: Completament d'acord i no hauríem de
necessitar aquestes lleis de paritat, menys
encara al segle XXI. I és més, tot existint la
llei de paritat, avui en dia encara et trobes
en consells d'administració de certes enti-
tats, on no hi ha cap dona.

ME: Els seus pares van emigrar als anys
seixanta i vostè s'ha educat a l'estranger.
Estadísticament, pocs fills i filles d'emi-
grants tornen a casa després de passar la
infància i adolescència a un altre país.
Quina experiència en treu?
SZ: El fet d'haver estat tants d'anys a l'es-
tranger m'ha permès conèixer una altra cul-
tura, uns altres costums, una altra manera
de veure la vida. No dic que sigui millor, ni
pitjor, simplement molt diferent. És una
experiència molt enriquidora que et permet
tenir una visió molt diferent de les coses,
sobretot a nivell laboral. És per això que
encoratjo al meu fill a què, un cop acabats
els seus estudis universitaris, marxi una
temporada fora. És un bon bagatge que l'a-
companyarà tota la vida. És ben veritat que
pocs fills d'emigrants tornen a casa, però en
el meu cas trobava molt a faltar les meves
arrels. Només cal dir que cada estiu quan
veníem al poble, un cop arribàvem a la
corba de la N340, un cop passat el Perelló,
allí on pots veure tot el Delta, se m'obria el
cor, respirava a fons i pensava "ja estic a
casa". També he de dir que els primers anys
estava entre un país i l'altre. Allí conservo
moltes amistats i sempre és difícil de sepa-
rar-se d'una part de la teva vida. I us diré
que quan aquests amics d'infància em
vénen a visitar i els ensenyo el Delta, ente-
nen de seguida perquè vaig tornar. Tenim la
sort de viure en un lloc únic, una terra amb

molta personalitat, un paradís en tots els
sentits.

ME: Resten menys de dos anys de pre-
sidència al Consell Comarcal del Baix
Ebre. Quins són els seus reptes i objec-
tius?
SZ: Resta només un any i mig i el temps
passa volant. Tenim les millores en les
estacions depuradores d'aigües residuals,
la nova planta de transferència d'envasos
lleugers a l'Aldea, la implantació de l'admi-
nistració electrònica, potenciar Ebreterra,
millores en el tractament i la gestió de resi-
dus, un servei que aquests últims anys ha
deixat molt de desitjar. Apostarem pel
foment de l'ocupació amb els programes
existents com ara Fem Ocupació per a
Joves, UBICAT, la garantia juvenil, 30 Plus
i nous programes d'ocupació i formació
amb col·laboració el SOC. Continuarem
apostant per les urgències socials, l'ajuda a
domicili, el transport adaptat, la violència
de gènere amb nous programes de pre-
venció, nous serveis d'intervenció socioe-
ducativa no residencials per a infants i ado-
lescents, aportacions al programa de pobre-
sa energètica. En definitiva centrarem el
nostre treball en les persones i el territori
ajudant a aquells que més ho necessiten.
Oferirem eines als ens locals de la comarca
per facilitar els serveis a la ciutadania, les
seves inversions i la seva promoció turística.

MÉS PERSONAL:
El meu esmorzar: Cafè i
entrepà.
Un dinar amb...: Ningú en
especial i amb tothom.
M'agrada compartir taula amb
els amics i familiars. Els
menjars de germanor on ens
trobem tot el poble i com no,
les menjades a la plaça de
bous.
M'agrada...: Cuinar per a la
família i amics.
El meu plat "estrella": Arròs
cols i fesols (recepta de la iaia
que era una artista dels plats
de "calents").
Un llibre: Qualsevol d'Agatha
Christie, sobretot la saga
d'Hercules Poirot.
Una cançó: Au bout de mes
rêves (Jean-Jacques Goldman).
Un desig: Llibertat per als
presos polítics i república
catalana. 

Primera dona Alcaldessa del municipi de Camarles i la primera 

dona Presidenta del Consell Comarcal del Baix Ebre en 30 anys
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Canal Terres de l’Ebre viurà diumenge una altra jornada
de rècord. Un desplegament inusual i que comportarà
fins a 6 hores d’informació esportiva. Tot començarà a les
19.30 h amb la transmissió en diferit del derbi Tortosa-
Rapitenca. Amb unitat mòbil i cinc càmeres al camp, la
realització ens farà viatjar a un partit del futbol professio-
nal. Només per aquest motiu, ja serà interessant seguir
també el derbi per la televisió ebrenca. Posteriorment,
transmissió del duel de líders de la Tercera divisió entre
l’Ascó i l’Espanyol B (21 h). I en acabar (22.35 h), sessió
i anàlisi dels dos partits i de la jornada amb el Minut 91,
amb els següents convidats: Jesús Ferrando, Arturo
Llorca (president del CD Tortosa), Hernan Subirats (pre-
sident de la UE Rapitenca) i Xavi Marquès (jugador UE
Rapitenca). També es podran veure resums dels partits
Camarles-Canonja, Roquetenc-Ampolla i Amposta B-
Flix. Jornada històrica. Gràcies a Canal Terres de l’Ebre. 

Michel 

Canal Terres de l’Ebre, 
un altre dia històric

Diumenge Tortosa i Rapitenca es veuran les cares en un
moment delicat. Si perd el Tortosa estarà mig KO per al
descens. Però atenció amb el nou mister, Dani Gimeno. És
un home miracle. La passada temporada a la jornada 10,
l'Igualada només tenia 4 punts i va acabar setè. 
Si la Rapitenca perd suposo que Isaac seguirà. Espero que
Don Fernando no es posi nerviós. Ull a la dada: jornada
34, Rapitenca-Tortosa. Pot passar que els dos equips tin-
guin urgències, o que un dels dos hagi de fer de samarità.
O bé que tots dos siguin de 2a catalana o bé estiguin sal-
vats. Jo només els dic que la temporada es farà llarga per
a la Rapitenca i Tortosa i no s'estranyin de veure algun
nou canvi de tècnic en un d'aquests dos equips.
Com si fos una innocentada, Nacho Pérez va ser cessat a
Tortosa abans del Nadal.  Ja en són uns quants en l'etapa
d'Arturo en 5 anys de mandat: Nando Crespo, Hilario,
Dani Sereno, Cuquet, Ángel Garcia, Nacho i ara Dani
Gimeno. I la temporada encara no ha acabat. Des que va
començar la lliga aquests són els jugadors que han estat
baixa al Tortosa: Ròdenas, Eudal, Raul Garcia, Virgili,
Albert Arnau, Yassine, Jesús Tardanguilla, Franco, Ike
Romera, Didí, Edgar, Joel, Giralte i Victor Garrido. Veure
per creure. La Rapitenca ha sofert dues derrotes inespera-
des, contra el cuer 4-0 i aquesta setmana contra el Vila-
seca. Una cosa ha canviat amb l’arribada d'Isaac: aposta
més pel planter. Diumenge Buera i Tornel van tornar a ser
convocats i Mata fou titular. Brahian Palma al filial.
Inaudit. La meva aposta per al derbi: un empat.

L’opinió de Joaquin Celma. 

Gairebé una final

L’Ascó, segon classificat de la Terce-
ra divisió, rebrà diumenge (12 h) el lí-
der intractable: el filial de l’Espanyol. 
La il.lusió dels asconencs es concen-

tra en guanyar per mantenir la segona
plaça i, a més, en ser el primer equip
que derrota al líder. Un líder que porta
54 punts (18 més que l’Ascó) i que
només ha cedit 3 empats. Ha marcat
54 gols i n’ha rebut 14. 
L’Ascó arriba al partit després de

perdre diumenge passat al camp de la
Pobla (2-0). Els locals van començar
força bé i van marcar l’1-0. L’Ascó va
reaccionar i va tenir opcions per em-
patar abans del descans. A la represa,
però, el filial del Nàstic va fer aviat el
2-0 i ja va administrar la renda. L’Ascó
va pressionar i va poder entrar en el
partit però no va tenir l’encert neces-
sari. Santi Castillejo, el tècnic, admetia
que “tot i rebre el gol ens vam refer
però l’efectivitat que hem tingut en
altres jornades, no vam tenir-la en

aquesta i amb el 2-0 ja no vam poder
entrar en el partit”. L’Ascó afronta
dues jornades seguides com a local:
contra el líder i contra el Castelldefels,

en festes de Sant Antoni. Després de
tenir la baixa d’Osado, l’Ascó ha fitxat
a Dani Pujol, jugador polivalent que
va estar a l’Europa i el Terrassa.

Ascó-Espanyol, partidàs
TERCERA DIVISIÓ. SEGON CLASSIFICAT CONTRA UN LÍDER QUE ENCARA NO HA PERDUT

Diumenge 12 hores. A les 21 h, es podrà veure pel Canal Terres de l’Ebre

      

La Cava fitxa a Xescu (Godall) i espera 3 fitxatges més

Raül i Àlex Ròdenas, al Batea
DARRERA HORA. ESTAVEN AL TORTOSA

El porter Ròdenas i Raul, central i un dels capitans, van
demanar la baixa la setmana passada al Tortosa. Ahir es va
fer oficial que fitxaven amb el Batea, amb qui ja debutaran
demà. El Batea, amb els dos porters de baixa, havia de
moure’s i ho ha fet. La Cava, per la seua part, a més dels 3
fitxatges ja fets, ha incorporat a Xescu (Godall). Està a l’es-
pera, avui, d’incorporar a un davanter d’un equip de 1a ca-
talana. I la setmana vinent confia en fitxar dos jugadors
més. Per últim, la Canonja volia destituir al tècnic Diego Re-
yes, però part de la plantilla es va oposar dient que marxa-
va. La situació està sostinguda a l’espera de solucionar-se. I
Àngela Pijoan, presidenta del Torredembarra, seguirà unes
setmanes, quan semblava que ella i la junta dimitien. S’es-
pera també reconduir la situació. El club no dóna cap baixa. 

gabi

El Tortosa, setzè amb 11
punts, rebrà diumenge (17
h) a la Rapitenca, tretzè
amb 18. Són els dos equips
ebrencs a la categoria i
s’enfronten en la darrera
jornada de la primera volta.
A més dels al.licients per la
rivalitat, el partit és de ne-
cessitat pels dos equips,
principalment per al Torto-
sa. La Rapitenca, també en
dinamica negativa, també
té urgències i sobre tot per
millorar la imatge de diu-
menge passat, quan va per-
dre a casa contra un equip
de la part baixa de la taula
com el Vilaseca (1-3). Els
rapitencs van tenir massa

intermitències i els va man-
car més agressivitat defen-
siva. Així mateix, no van
disposar de la fortuna ne-
cessària, amb una rematada
de Sabaté al travesser. I
amb l’1-2, l’àrbitre no va
xiular un penal clar sobre
Brayan. D’una falta penjada
a l’àrea, el Vilaseca va esta-
blir l’1-3 definitiu. El Vilase-
ca va fer una bona imatge,
amb possibilitats de salvar-
se si juga així. 
El Tortosa, per la seua

part, va perdre diumenge
passat a Igualada (2-0). El
tècnic Dani Gimeno, que
fou miraculós a Igualada la
lliga passada (el va agafar

amb 1 punt i en va fer 47),
va debutar amb el Tortosa
contra el seu exequip. Per
les baixes que es van pro-
duir la setmana passada, el
Tortosa va anar amb 13 ju-
gadors, sense porter su-
plent. Es va plantejar la sus-
pensió però l’Igualada no
va acceptar-la. Malgrat re-
bre un gol aviat, la resposta
de l’equip va ser força posi-
tiva i el Tortosa que va fer
un bon partit, estavellant
dues pilotes als pals de la
porteria local i reclamant di-
verses decisions arbitrals
que van poder perjudicar-li.
Però l’empat no va arribar i
si el 2-0 de l’Igualada.

Dani Gimeno, encara
sancionat, s’estrenarà diu-
menge a l’estadi. A Iguala-
da, van debutar els juga-
dors Adri Alonso (que va
jugar amb la Rapitenca i
Camarles i estava al Sitges),
i l’argentí Charpin. S’ha fit-
xat a Yaque i per diumenge
s’espera que puguin arribar
dues incorporacions més. 
Els jugadors que venien

de Barcelona (Edgar, Didí i
Joel) no continuen. Raul i
Ròdenas, el porter, van de-
manar la baixa així com Gi-
ralte, que ha marxat aques-
ta setmana. En total, el
Tortosa ha tingut ja 14 bai-
xes. Situació caòtica.

Tortosa-Rapitenca, derbi de la necessitat

DIUMENGE 17 HORES. A LES 19.30 HORES ES PODRÀ SEGUIR PEL CANAL TERRES DE L’EBRE

Dani Pujol, nou fitxatge. A la foto, apareix amb el president de l’Ascó, Andreu Muñoz.
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L’Ampolla va guanyar l’Aldeana (2-1) i segueix sent un líder de rècord. Regolf i Ramirez van mar-
car aviat, però Robert va fer el gol visitant abans del descans. La represa va ser oberta però el mar-
cador no es va moure. Segons Enric Alaixendri, tècnic de l’Ampolla, “la primera meitat va ser molt
bona per part nostra, amb ritme, intensitat i bones circulacions. Ens vam avançar amb el 2-0 i teníem
el partit controlat, jugant al seu camp. Però arran d’una falta lateral, l’Aldeana va fer el 2-1. A la re-
presa, el partit es va igualar i va estar més obert. Ens van anul.lar un gol per possible falta de Ga-
llego, però la realitat és que no vam arribar tanta claredat. I ja en temps afegit, l’Aldeana va tenir
dues ocasions que va evitar Damià amb dues grans intervencions. Un partit per poder decidir-lo al
primer temps i en què vam acabar patint”. Bartolo, tècnic de l’Aldeana, deia que “vam començar
bé però dos errades greus ens vam condemnar. El domini era altern i ens vam posar dins del partit
amb el 2-1. La represa va ser igualada i oberta, tot i que amb menys opcions. Però vam saber reac-
cionar, fent un bon partit, plantant cara a un gran equip. I en el darrer sospir vam tenir una doble
ocasió que va aturar el seu porter. Haguéssim pogut empatar. No obstant, el resultat és just”. Jona-
tan López (la Cava) va debutar. El porter Xavi és baixa. Ha fitxat per la Rapitenca B.

El líder l’Ampolla pateix però va sumar una nova victòria

3A CATALANA. L’ALDEANA VA BUSCAR L’EMPAT A LA REPRESA (2-1)

Jornada de sorpreses
Dels 5 primers classificats només va guanyar el Vendrell i se suma a la
festa de les primeres posicions el Torreforta que ja porta 6 partits guan-
yats en camp contrari. Irregular l’Amposta: en 16 partits, tres derrotes i
cinc empats. Es va lesionar Ivan González. En el derbi del Montsià va
merèixer guanyar la Sénia que ja porta tres jornades invicte davant d’un
Ulldecona que va tenir baixes i dos lesionats greus: Rafa i Gerard. El
Torredembarra ha sofert moltes baixes amb la marxa de Dani Sereno i
va perdre a Gandesa, equip que porta 3 jornades guanyant. A Camarles
hi hauran 2 fitxatges. Víctor Calsina serà baixa tot el que queda de tem-
porada i Uri ha causat baixa. Catalònia, de menys a més. 8 primeres jor-
nades només 4 punts i en les últimes 8 ja en porten 13. 
El Batea en les últimes 6 jornades ha fet 12 punts. Hi ha 4 equips que
necessitaran un miracle per salvar-se: Hospitalet, Morell, Torredembarra
(la directiva ha dimitat) i la Cava on s'esperen més reforços. De
moment, ha fet 3 fitxatges encertats.

JOAQUIN CELMA

Catalònia i Amposta van empatar (1-1). Marc Garcia,
amb gol olímpic, va fer l’1-0 al 46 de la primera meitat. A
la represa, l’Amposta va empatar i el partit va estar obert.
Nando Garcia, tècnic del Catalònia, deia que “estic molt
satisfet del treball dels jugadors davant d’un gran equip
com l’Amposta. Es va jugar amb molta intensitat i és que
sabíem que per poder tenir possibilitats havíem de jugar
així. És cert que quan l’Amposta va empatar, va tenir oca-
sions per haver remuntat, però també ho és que nosal-
tres, llavors, vam crear un parell de contres per poder
marcar. Valoro l’empat i, tenint en compte contra qui vam
sumar-lo, és un reforç anímic per seguir treballant”. Al-
bert Bel, tècnic de l’Amposta, considerava que “va ser
una llàstima perquè a la segona meitat, un cop vam em-
patar, vam tenir 6 ó 7 ocasions per poder guanyar, si bé-
ells a la contra també en van fer un parell. Una altra ve-
gada, vam fer molt i vam rebre poc i l’errada defensiva
que vam tenir ens va penalitzar amb el gol rebut. Pel de-
més, satisfet pel joc i per la reacció de la represa. Merei-
xiem més”. Marc Vernet (Rapitenca) va debutar. 

Catalònia i Amposta empaten

1-1

La Cava, en el seu intent de salvar-se, està fent un gran
esforç per buscar jugadors. Diumenge, a la Pobla, van de-
butar-ne 3. Alvaro Gómez, migcampista, i Ruben del Ba-
rrio, central, tots dos del S. Joan de Montcada. I Víctor
Barragan, lateral esquerrà del Cerdanyola i Hermes. Ha de
fitxar també un davanter que juga a Primera catalana i, a
més, s’espera poder incorporar més jugadors. Tots 3 juga-
dors van agradar en el debut, però l’equip va tornar a
perdre (2-0) i segueix en la penúltima plaça. David Torres,
el tècnic, destacava “la gran actuació dels debutants i en
general de l’equip. Vam millorar, amb bona actitud, però
vam pagar cares les errades defensives i, tot i tenir bones
ocasions, no vam disposar de l’efectivitat de la Pobla.
Malgrat la derrota, les sensacions van ser bones. Amb els
fitxatges podrem tirar-ho endavant”. Mochi, Marc Casa-
nova i Jonatan han causat baixa.

La Cava, debut de 3 jugadors

2A CATALANA. A LA POBLA (2-0)

El R. Bítem, molt superior,
es va imposar a un Roque-
tenc que va veure trencada la
seua ratxa de 7 jornades sen-
se perdre (6-1). 
Dani Porcar, molt aviat, va

marcar l'1-0. I Moha, amb

molta qualitat, va fer el 2-0
abans del descans. Els locals,
molt més intensos i desple-
gant un bon joc, circulant la
pilota amb velocitat, van te-
nir més ocasions mentre que
el Roquetenc només en va

crear una durant el primer ac-
te.
A la represa, Jota i Emili (2)

van sentenciar. El roquetenc
Turch va marcar un gran gol
pels visitants i Pau Roda, amb
un altre gran gol, va establir

el 6-1 definitiu. 
El R. Bítem comença l’any

tal com va acabar l’anterior,
amb bones sensacions i amb
una victòria. L’equip, que és
quart, té com a objectiu la
tercera plaça. 

El Roquetenc és cinquè.
Demà rebrà el líder l’Ampo-
lla. Abans del partit s’estre-
narà l’himne. Ja existia la me-
lodia però ara ja té la lletra
que es va trobar temps enre-
ra a l’arxiu del club. 

El R-Bitem
goleja el

Roquetenc, en
el derbi (6-1)

El Batea va guanyar el primer partit de l’any, contra el Mo-
rell (4-2). Des de Batea es valorava “la victòria, contra un ri-
val directe. Vam començar molt bé, fent aviat José Luis l’1-0.
Però sobre la mitja hora, el partit va igualar-se i ells, a través
d’Adri Sales, un vell conegut per a nosaltres, van dominar
més i van fer diverses aproximacions. No obstant, va ser clau
que poc abans del descans, a la sortida d’un córner, Joel es-
tablia el 2-0. Aquest gol va fer mal al Morell i a nosaltres, en
canvi, ens va donar molta força perquè vam fer un segon
temps molt complet. José Luis va marcar el 3-0 i, tot i que el
Morell, amb Isma Rojas, va reduir distàncies, el propi José
Luis culminava el seu hat-tric amb un gran gol. Fou el 4-1. El
Morell marcaria al el 4-2 però la victòria no es va escapar.
Demà visitem l’Hospitalet, cuer, un altre partit clau per poder
allunyar-nos de la zona de descens”. El porter Ròdenas i el
defensa Raul (Tortosa) fitxen amb el Batea. Grans reforços.

Triomf amb doble valor del Batea

EL PORTER RODENAS I RAUL (TORTOSA) HAN FITXAT

El Gandesa va golejar el Torredembarra (6-0) i s’engan-
xa, amb tres triomfs seguits, a les primeres places. És quart
a quatre punts del líder Vendrell. El Torredembarra, una ve-
gada Dani Sereno va deixar de ser el tècnic (ha fitxat amb
el Roda) i ha tingut, a més, cinc baixes, es va presentar
molt minvat i no va poder contrarrestar un conjunt local
que ja va decidir a la primera meitat amb el 2-0, gols de Di-
lla i de Josep. A la represa, Genís, Ubalde, Cristian i Pau Ri-
poll van fer els altres gols. Segons Guillermo Camarero,
tècnic del conjunt de la capital de la Terra Alta, “vam sortir
molt concentrats, pressionant dalt i jugant molt ràpid. Al
minut 20 ja anàvem 2-0. Després vam baixar la intensitat
però a la segona meitat vam recuperar el domini i el con-
trol, sense concessions i creant ocasions, a més dels gols.
Seguim en una bona dinàmica i treballarem per mantenir-
la”. Gerard Roigé fou baixa. Galera va tornar a jugar. 

El Gandesa s’enganxa

GOLEJADA AL TORREDEMBARRA (6-0)

El Camarles va perdre al camp del Vendrell, que ara és
el líder de la competició (2-0). Segons Xavi Cid, tècnic del
Camarles, “va ser un partit en què, després del descans,
ens va costar molt entrar en situació. Tampoc va ajudar
que l’àrbitre va ser massa permissiu i deixava jugar massa
quan el joc era de contacte, davant d’un rival molt físic.
Això, per moments, ens va traure del partit. No obstant,
amb els minuts, vam adaptar-nos a totes les circumstàn-
cies, a un terreny en mal estat per als dos equips i també
a la manca d’enllumenat elèctric. Poc abans del descans,
el Vendrell va tenir l’ocasió més clara amb un penal que
no va transformar”. Edgar i Beltran van haver de ser subs-
tituïts per lesií i el Camarles tenia les baixes de Cristian
(sancionat), Calsina (trencament creuat anterior) i David.
A més, al primer minut de la represa, els locals van fer l’1-
0. Segons el mister, “fou una jugada clau perquè va fer
mal. Però vam reaccionar bé i, tot i estar limitats d’efec-
tius, vam dominar i vam disposar de 3 ocasions per em-
patar. A manca d’un quart, ells van frenar el ritme del joc
i ja va costar. Al final, en una contra, van sentenciar. Mal-
grat la derrota, vam donar la cara contra un bon equip”. 

Derrota del Camarles

AL CAMP DEL VENDRELL, QUE ARA ÉS LÍDER (2-0)

La Sénia i Ulldecona van empatar en un derbi amb molt
ambient (1-1). El partit va ser molt igualat i també obert a
la primera meitat, amb poques opcions, la més clara va ser
per al conjunt local amb una rematada que va evitar Reo-
lid, porter senienc de l’Ulldecona, amb una gran interven-
ció. A la represa, la intensitat del partit va incrementar.
Una centrada del faldut Arnau per la dreta va suposar una
rematada espectacular de Miquel, amb una volea que fou
el 0-1. La Sénia, però, va empatar aviat amb gol de Calla-
risa. Els visitants, amb les baixes de Nacho i Gustavo, es
van quedar més minvats per les de Yassine, Gerard i Rafa,
sofertes durant el partit. La Sénia va insistir i va obrir el
camp fent diverses aproximacions, però l’Ulldecona, de-
fensant amb molt d’ordre, va conservar l’empat amb un
Franc Reolid molt segur en el joc aeri i que va avortar els
objectius dels seniencs. El partit, si no del tot brillant, si
que va ser intens i emocionant fins el final pels intents lo-
cals d’aconseguir la victòria. L’empat deixa a l’Ulldecona
en la sisena plaça amb 29 punts mentre que la Sénia és
desè amb 23.

Emoció al derbi la Sénia-Ulldecona

EMPAT EN UN PARTIT AMB GRAN AMBIENT AL CAMP

3A CATALANA. ES FRENA LA RATXA DELS DE VALLÈS
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L’Ampolla i el Móra la Nova, campions de primavera

En la primera jornada de l’any es va superar la mitjana
de gols, van ser-ne 38 i només dos equips no van marcar:
Vilalba i Pinell. L’Aldeana de Bartolo va demostrar perquè
és tercer, va donar guerra al líder. I amb aquesta derrota la
distància del segon al tercer augmenta a 14 punts amb la
qual cosa a l'Ampolla i el Móra la Nova només els falta sa-
ber la data de l'ascens. No només són campions d'hivern,
també gairebé de primavera. El R-Bítem agafa altra vega-
da ritme de competició i va golejar a un Roquetenc que
portava una ratxa de 7 jornades sense perdre. Masdenver-

ge, primeres 11 jornades només una victòria. I en les últi-
mes 5 ja en porta tres. A més, ara juga molts partits se-
guits a casa. Això li donarà la salvació. 
Al  Pinell van arribar els reforços però no hi va haver

sort, i l’Ametlla va ser molt més efectiva.
El porter del Godall, Aleix Reolid, li va sortir el dit del

lloc. S’ho va embenar i va seguir jugant, però estarà 4 set-
manes de baixa. 
El Jesús i Maria, malgrat la mala ratxa de resultats, en el

seu primer equip hi ha 5 juvenils i això té molt mèrit. 

Festival del Olímpic. Els seus 8 gols contra l’Arnes els
van fer jugadors diferents, això si que és un rècord Guines.
Els equips més en forma en les últimes 6 jornades: líders
Ampolla i Móra la Nova, els segueixen Roquetenc 13
punts, Perelló i Masdenverge 11, R-Bítem i Aldeana 10. E
El sorprenent d'aquesta lliga és que només han hagut

dos canvis a les banquetes: a Santa Bàrbara i Sant Jaume
i en els dos casos va ser decisió dels entrenadors. 
No obstant, en les en les futures jornades poden haver-

hi més moviments.

L’opinió de Joaquin Celma

El Móra la Nova segueix sense fallar i està a un punt del líder quan manquen 4 jornades perquè s’en-
frontin. Diumenge, els moranovencs van vèncer a Corbera per 1-2. Segons Artur Avila, tècnic del
Corbera, “va tornar a ser clau el davanter del Móra la Nova, Agustí, que en les dues primeres pilotes
que va tocar va marcar, i al minut 20 ells ja guanyaven 0-2. El partit es va posar de cara per ells i més
quan nosaltres ens vam quedar amb deu a l’inici de la represa. Però va ser llavors quan vam dominar
i a manca de sis minuts vam fer el gol, tancant al rival a darrera hora a la seua àrea. Res a recriminar
a l’equip, que va apretar a un dels grans rivals de la categoria”. Albert Lizaso, tècnic del Móra la No-
va, per la seua part, deia que “el partit va tenir dos parts, la primera va ser nostra quan vam dominar
i ens vam posar aviat amb el 0-2, tenint altres opcions. A la represa, la dinàmica va canviar. Ells van
quedar-se en deu però va ser llavors quan ens van dominar i quan s’anticipaven a totes les pilotes.
Amb un penal dubtós i una expulsió rigorosa, ells van fer l’1-2 i ens van pressionar fins el final, per
això vam acabar patint. L’important va ser la victòria. Ja sabem que no ens podem acomodar i si ho
fem com a la segona meitat, els partits es poden complicar”. 

Agustí comença l’any golejant

3A CATALANA. EL MÓRA LA NOVA VA SOFRIR A CORBERA (1-2)

El Perelló, altre cop amb nombroses baixes (Narcís, Ahmed, Sergi, Martí i Marc),
va empatar contra l’Alcanar (2-2). L’equip grocinegre només ha perdut un partit en
7 jornades. L’Alcanar en fa cinc que no perd (9 punts de 15). Molinos, tècnic del
Perelló, deia que “la primera meitat va ser igualada, amb control nostre del joc i
ocasions. Amb un bon gol de Didac, a centrada de Flox, ens vam avançar però
quan millor estàvem, a la represa, l’Alcanar va empatar. Vam passar per uns minuts
d’incertesa que ells van aprofitar per fer l’1-2. Poc a poc ens vam recuperar i Ku-
chini va marcar el 2-2. Vam insistir i vam poder aconseguir el tercer gol. Tenim bai-
xes però estic molt content del treball de tota la plantilla”. David Burgos, tècnic de
l’Alcanar, explicava que “a la represa vam reaccionar, avançant línies, i vam empa-
tar. El partit es va obrir i vam fer l’1-2. No obstant, a darrera hora, el Perelló va em-
patar. L’empat es pot considerar just. El Perelló és un bon equip, ben treballat, i que
perdrà pocs punts a casa. Em va agradar. La llàstima fou rebre el gol al final”.  

El Perelló salva un punt 

AMB MOLTES BAIXES, VA EMPATAR CONTRA L’ALCANAR (2-2)

El Jesús i Maria va rebre el S. Bàrbara en el primer partit
de l’any (2-2). Els locals van remuntar el gol inicial del Santa
Bàrbara però, avançada la represa, els visitants van empa-
tar. Des de Jesús i Maria comentaven que “ens va costar
adaptar-nos però quan vam fer-ho vam remuntar amb el 2-
1, amb un gran gol de Robert. Durant la represa, no vam
poder sentenciar i el S. Bàrbara va empatar. El partit es va
complicar quan ens vam quedar amb deu. Tot i intentar-ho,
no vam poder marcar el tercer gol. Es va acusar una mica el
descans i que era el primer partit de l’any”. Per la seua part,
Robert Avinyó, un dels tècnics del Santa Bàrbara, deia que
“vam començar bé i Amado va marcar el 0-1. Posterior-
ment, el partit es va igualar i el Jesús i Maria va remuntar
amb el 2-1. L’important fou que vam tenir capacitat de re-
acció i Callau va empatar. Amb el 2-2 hagués pogut passar
de tot però penso que l’empat fou el més just”. El porter
Xavi Arasa ha tornat a l’equip, amb la lesió de Jaume. 

Empat a l’Aube

JESÚS I MARIA-SANTA BÀRBARA (2-2)

El Masdenverge va guanyar el S Jaume (3-1). 3 punts per
sortir de la zona de descens. Anton va dimitir i Xavi Llo-
rach, el seu segon, ha agafat el S Jaume. Des de Masden-
verge deien que “va ser molt important marcar aviat. Va
ser d’un penal que per nosaltres va ser-ho i que ells van
protestar. Després, Cristian va fer el 2-0 i ells es van obrir
però sense crear ocasions. Cristian va marcar també el 3-0
que ja encarrilava el partit. Al final el S Jaume va fer el 3-
1”. Xavi Llorach, tècnic del S Jaume: “ens va fer mal l’1-0
arran d’un penal inexistent. Això ens va fer anar a remolc.
Poc abans del descans, de falta que tampoc ho era, ens van
marcar el 2-0. Cal dir que la primera meitat va ser del Mas-
denverge. A la represa, vam sortir més oberts però no vam
poder posar-nos dins del partit. I Cristian, amb un gran gol,
va decidir amb el 3-0. Content de l’actitud de l’equip. La
victòria del Masdenverge va ser justa. No obstant, l’àrbitre
no va estar encertat amb decisions que foren importants”.

3 punts vitals pel Masdenverge

XAVI LLORACH, NOU ENTRENADOR DEL S. JAUME

El Godall va guanyar el cuer, el Vilalba, en el primer partit
de l’any (3-0). Pas endavant dels godallencs que amb 18
punts s’allunyen una mica de la zona de descens.
La nota negativa, per als locals, va ser la lesió del porter

Aleix Reolid que, no obstant, va aguantar igualment. Poste-
riorment, es va saber que tenia un dit de la mà fracturat.
Serà baixa en les properes jornades. Per això el Godall està
gestionant l’arribada d’un porter.
Joan Subirats, tècnic del Godall, comentava que “la pri-

mera meitat va ser igualada. Ofensivament, a nosaltres ens
va costar molt crear jugades de gol. A la represa, vam can-
viar el sistema i va ser important fer l’1-0 amb una bona ju-
gada de Xescu per banda i bona rematada de Hans al segon
pal. El partit es va posar de cara, ja vam estar millor i una re-
cuperació d’Eric va propiciar el 2-0, obra de Xescu. El mateix
Xescu, de penal, va establir el 3-0. Victòria important, valuo-
sa. A seguir treballant per assolir l’objectiu”. 

Pas endavant del Godall

VA GUANYAR EL VILALBA PER 3-0

L’Ametlla, amb gols de Piñeiro, va guanyar al Pinell (0-2).
Partit amb doble valor en la salvació. Amb el Pinell, ha fixat
Edu Maestre, que torna, i amb ell han arribat Juan Vertiz
(Hospitalet) i Àlex (Bonavista). Del partit, Blai, delegat, del
Pinell, deia que “bon inici nostre amb domini i algunes oca-
sions. Però fou l’Ametlla, en dues contres, qui va marcar,
arribant-se al descans amb un sorprenent 0-2. A la represa,
el Pinell es va abocar i va pressionar molt, amb bona actitud.
Però no vam poder marcar. Malgrat la derrota, s’han nota i
molt les noves incorporacions”. Subi, tècnic de la Cala, per
la seua part, explicava que “tot i les nombroses baixes (no-
més amb 14 jugadors) vam fer un partit molt seriós en de-
fensa i que, a més, vam controlar fent unes 5 ó 6 ocasions,
transformant-ne dues Piñeiro, amb un penal no xiulat a la
primera part. A la represa vam seguir ben posats i penso que
vam merèixer la victòria. Bona feina i bona actitud. A veure
si recuperem efectius i podem tirar per amunt”. 

Victòria de 6 punts de l’Ametlla

AL CAMP D’UN PINELL QUE HA FET 3 FITXATGES

L’Olímpic esclata

GOLEJADA DE LA JORNADA, CONTRA L’ARNES (8-1)

L’Arnes, amb una població de 450 habi-
tants, debuta enguany a la 3a catalana. Se
sabia que era un repte complicat. Ara és
avantpenúltim. Només ha sumat 1 punt dels
darrers 18. I la golejada al camp de l’Olímpic
ha fet mal (8-1). El tècnic  Roger es planteja
dimitir: “ja sabíem que no seria fàcil. Però
hem de ser responsables i l’entrega i les ganes no poden fal-
tar. La situació és complicada. A més, detecto una falta de
companyerisme que em preocupa. No sé quines decisions
s’han de prendre. Però alguna cosa s’ha de fer. Veig una fal-
ta d’il.lusió que també és preocupant. Com si no s’acabés
de creure amb el meu discurs. Tampoc és que no estiguin
amb mi. Però falta sinèrgia. Exposaré a l’equip la meua sen-
sació i veurem que passa en les properes setmanes”. L’Ar-
nes rep el R.Bítem i l’Ampolla i després visita l’Aldeana. Els
4 darrers classificats del grup són equips terraltins. 

Roger es planteja dimitir

EL TÈCNIC DE L’EQUIP ARNEROL

Olimpic i Arnes afrontaven un duel amb doble valor en la
lluita per la permanència. A la represa, els locals van decidir,
golejant de forma escandalosa (8-1). Piqué, un dels tècnics
de l’Olímpic, explicava que “el resultat final va ser inflat.
L’Arnes no merexia tants gols. El partit va estar igualat du-
rant la primera mitja hora, amb l’1-1, però la clau fou que
poc abans del descans vam fer dos gols. A la represa, l’Arnes
va obrir-se i, amb espais, nosaltres vam poder crear ocasions
fent els altres gols. La veritat és que totes les ocasions que
altres dies no han entrat, van fer-ho diumenge”. Els juvenils
Gerard i Andreu van debutar. Roger, de l’Arnes, admetia
que “fou una derrota dolorosa. Ja venim acusant en les da-
rreres jornades una manca de solidaritat i companyerisme
dins de l’equip. I també d’il.lusió. I això em preocupa. També
és cert que tot ens va anar en contra diumenge, i els dos
gols abans del descans, ens van doblegar. A la represa, aviat,
ens van marcar el 4-1 i l’equip ja va desaparèixer”. 
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4A CATALANA. LA FATARELLA, CINQUENA, ES CONVERTEIX EN LA REVELACIÓ

Josep Lluís Bartolí ja no
entrena el Deltebre. Se-
gons fonts del club,
aquesta setmana, el tècnic
ha comentat que per mo-
tius professionals i perso-
nals no pot seguir-hi vincu-
lat. Rocha i Salaet, que ja
estaven al cos tècnic, aga-
faran l’equip. Des del club,
del partit contra l’Amposta
(1-3), es comentava que
“a la primera meitat vam
estar força bé, però a la re-
presa, quan vam baixar fí-
sicament, l’Amposta va im-
posar-se”. Cristian, de
l’Amposta B, deia que “el
partit va tenir dues parts
diferenciades. A la primera,
ens va costar molt entrar-hi
i no ens vam trobar còmo-
des. Ells es van avançar
amb gol de Rovira. A la re-

presa nosaltres vam estar
millor, molt més posats.
Vam empatar i Rachid, que
va donar xispa quan va en-
trar, a centrada de Sergi, va
marcar l’1-2. Físicament
ells van baixar, tot i tenir
Juan una ocasió clara. No-
saltres dominàvem més i al
final vam sentenciar amb
l’1-3”. L’Amposta, ara se-
gon, rebrà demà el líder
Flix que diumenge no va
jugar perquè el Batea no va
presentar-se (va anar el de-
legat i el capità). Des de
Batea aclarien que “teníem
moltes baixes, amb 3 san-
cionats i el porter que ana-
va amb el primer equip. Es
van fer gestions per la sus-
pensió però no va poder
ser”. Per tant, el Flix suma
els 3 punts. Amposta-Flix,

segon contra primer, serà
el partit de la jornada. L’As-
có, ara tercer, va veure
com el Tivenys li empatava
(2-2). David Montardit,
president del Tivenys: “la
primera meitat va ser igua-
lada, si bé l’Ascó va tenir
un parell d’ocasions clares i
poc abans del descans va
marcar el 0-1. Nosaltres
vam reclamar un possible
penal, per unes mans. A la
represa, aviat, una falta
que va traure Pere i De la
Torre, de cap, va empatar.
El partit va estar obert. Ed-
gar Ferreres va fer un pal i
l’Ascó també va crear op-
cions fins al minut 80 quan
es va avançar amb l’1-2.
Vam insistir i al 87 Diego
va fer el 2-2. Vam intentar-
ho però no vam poder

marcar. Va ser un gran par-
tit. Contents per l’esforç
dels jugadors”. El Camarles
va guanyar la Rapitenca
(3-0). Un resultat sorpre-
nent que distancia a la Ra-
pitenca de la zona d’as-
cens. Segons Gerard
Capera, tècnic del Camar-
les B, “ens vam enfrontar
al millor equip de la cate-
goria, jugadors joves però
de molta qualitat. vam es-
tar molt posats, vam pres-
sionar molt amunt i vam
ser efectius. Vam fer l’1-0 i
cal dir que ells van tenir
possibilitats per empatar.
Pero al final vam senten-
ciar. Partit jugat amb molta
intensitat i en què vam tro-
bar el premi al treball amb
una gran victòria, molt me-
ritòria”. Ramon Sancho,

tècnic del filial rapitenc,
admetia que “el Camarles,
ben posat, va fer bé el seu
plantejament i va pressio-
nar i va buscar la contra.
Així ens va fer l’1-0. Nosal-
tres, molt espessos, no
vam tenir l’actitud adequa-
da. No vam estar a l’altura
i el Camarles va acabar
sentenciant. El partit ens
ha de servir per aprendre i
per saber que s’ha de llui-
tar per guanyar. No ha de
tornar a passar. És cert que
teníem baixes però això no
és excusa perquè podíem
haver fet molt més”. Mata,
titular amb el primer equip,
Buera i Tornel, també con-
vocats , van ser baixa. Així
mateix, davant de les bai-
xes dels porters, s’ha recu-
perat a Xavi Matamoros

(Aldeana). La Fatarella va
vèncer el Perelló (1-2) i és
cinquena, sent revelació.
Àngel Guiu, el tècnic, deia
que “estem molt il.lusio-
nats per la temporada me-
ritòria que estem fent, en
la ciquena plaça, gràcies al
treball i la il.lusió dels juga-
dors”. Del partit al Perelló,
Guiu deia que “la primera
meitat va ser més nostra,
amb gol olimpic de Gerard
i un altre d’Arnau, a més
de tenir altres ocasions. A
la segona, el Perelló, amb
molta intesitat, va fer el gol
i ens va apretar. Però, tot i
no estar com al primer
temps, vam mantenir el re-
sultat”. E Escola i Catalònia
van empatar i el Xerta va
vèncer al camp del cuer el
Benissanet (1-2).

Bartolí deixa de ser el tècnic del Deltebre

Aquesta setmana
s’ha fet la presenta-
ció de la nova juga-
dora del C.H.
Amposta, la interna-
cional portorriquen-
ya Erika Graciani,
jugadora provinent
del HB Gigantes de
Carolina, que pot
jugar tant de lateral
com d'extrem dret,
que arriba per aju-
dar a l'equip aques-
ta segona volta, i
que ja debutarà
demà dissabte 13 de gener a les 20'30 h. al Pavelló
Municipal ampostí davant La Salud de Tenerife, un dels
millors equips de la lliga.
“Esperem veure un Pavelló ple i on tothom vinga a ani-
mar al nostre equip per ajudar-lo a aconseguir una
victòria i així començar a pujar posicions a la classifica-
ció”.

Nou fitxatge

HANDBOL AMPOSTA. DIVISIÓ D’HONOR PLATADEBUTARÀ DIUMENGE AMB CLUB BÀSQUET CANTAIRES LES VINYES DEL CONVENT 

Un Globetrotter arriba a Tortosa
El Club Bàsquet Cantaires
va tenir  les baixes de Joel
Kindred i Corey Blau i per
això ha fitxat a Eric
Weary Jr i Davane Carter,
dos jugadors que reforça-
ran l’equip i que aporta-
ran espectacle a la pista.
Weary procedeix del
Sioux Falls Skyforce de la
División Sur de la NBA D-
League. Davene Carter,
també de 24 anys, és un
jugador elèctric amb gran
facilitat per ‘penjar-se’ de
la cistella. 
Per aquest motiu, va fit-
xar amb els Harlem Globetrotters en una gira l’any 2016. 
Sense dubte, un fitxatge mediàtic, unit al de Weary i també al del base Carlos
Marrero, de Canàries, que farà més competitiva la plantilla. 
Diumenge (19 hores), torna la competició i també l’espectacle al pavelló de Ferreries
en el partit contra el CB Castelldefels. Els darrers fitxatges han creat molta expecta-
ció.

CENTRE ESPORTS TORTOSA

Aprofitant les vacances de Nadal, el Centre
d’Esports Tortosa va tornar a organitzar el
Torneig 3 Reis d’handbol. Setena edició i cita
ineludible per a l’handbol, principalment per a
la base i pels que es volen iniciar en aquest
esport. Més de 40 equips i 400 participants
d'arreu el territori i el País Valencià es van
donar cita al pavelló de Remolins i al de
Ferreries. Una nova festa de l’handbol i molt
bona feina organitzativa del club tortosí per
potenciar aquest esport. Un gran desplega-
ment que va tenir una excel.lent resposta de clubs que van fer, amb la seua presèn-
cia, més gran el Torneig, en concret, i l’handbol en general. 

La Federació Catalana de Judo i
els clubs de Judo Tortosa i
Priorat, organitzen demà dissab-
te la V edición de la “Copa
Ciutat de Tortosa” (Junior), i la
IX de la “Copa Internacional
Ebrenca” (Infantil); las dues amb
la categoría de COPA A. Les
competicions es faran demà dis-
sabte (Infantil) i diumenge
(Junior) al pavelló de Ferreries.
Així mateix, demà dissabte
(17h) tindrà lloc el Campionat Comarcal de Judo del
Baix Ebre dels Jocs Esportius Escolars, també al Pavelló
Municipal d'Esports de Ferreries.

Torneig 3 Reis

AQUEST CAP DE SETMANA, A TORTOSA

CICLISME. DIUMENGE

Cita per als judokes

BREUS

*CAMPREDÓ: diu-
menge es celebrarà la
cursa de les II Torres de
Campredó, tot i que no
es puntuable per al cir-
cuit ebrenc. Una jornada
que també acollirà l’on-
zena edició del Canicros.
Les II Torres de Campre-
dó i que serà la tercera
prova del calendari.
Es donarà el tret de

sortida a les 9 del matí
des de la zona esportiva
i la prova comptarà amb
un recorregut de 9 Km i
267 metres de desnivell
positiu (ebredigital.cat).

*EL PILOT D’ALCA-
NAR MARC ALCOBA
ha renovat el compro-
mís una temporada més
amb la marca Andotrans
Team Torrentó. Després
de la bona temporada i
acabar en tercera posi-
ció en el campionat
d’Espanya, en la catego-
ria de Superstock 600,
Alcoba es marca el repte
d’optar al títol el 2018
(ebredigital.cat).

*LO PASTISSET DE
BENIFALLET encetarà el
28 de gener les curses
de muntanya de les Te-
rres de l’Ebre. La cursa
arriba a la novena edició
amb una aposta clara
per l’activitat física, la
solidaritat i el respecte al
medi ambient. 28,1 km
és el recorregut, circular,
de la prova.
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte 

Catalònia-Perelló (16.30h)

Batea-Ascó (17h)

Amposta-Flix (17.30h)

Camarles-Ginestar (17.45h)

Rapitenca-Deltebre (18.15h)

Diumenge

Tivenys-Ebre E (15.45h)

Fatarella-Benissanet

(15.30h)

RESULTATS
14a jornada 4a catalana

Ebre Escola-Catalòna     2-2

Perelló-Fatarella 1-2

Camarles-Rapitenca  3-0

Tivenys-Ascó 2-2

Flix-Batea 3-0

Benissanet-Xerta 1-2

Deltebre-Amposta             1-3

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Flix                           57      15      33

2. Amposta                   38      16      32

3. Ascó                        37      12      31

4. Rapitenca                 61      18      26

5. Fatarella                   26      21      26

6. Deltebre                   32      22      24

7. Tivenys                     33      26      23

8. Ginestar                   38      38      19

9. Camarles                  25      23      17

10. Ebre Escola            22      26      16

11. Catalònia                21      37      14

12. Batea                     21      39        9

13. Xerta                      22      48        8

14. Perelló                    13      46        3

15. Benissanet                8      64        0

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Mollerussa-Blanca Subur

F At Vilafranca-Cambrils U

Cornellà-Ascó

Ebre Escola-Floresta

Vilaseca-Rapitenca

Prat-S Ildefons

Reus-Esc Valls

Castelldefels-Vilanova

RESULTATS

14a jornada

Cambrils U-Ebre Escola 2-1

Vilanova-Reus 2-0

S Ildefons-Mollerussa        2-2

Ascó-Vilaseca 2-3

B Subur-F At Vilafranca    1-1

Rapitenca-Prat 2-2

Floresta-Castelldefels 2-5

Esc Valls-Cornellà                  3-3

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Floresta                    27      14      28

2. Cornellà                    38      21      26

3. B Subur                    35      20      26

4. Prat                         29      21      26

5. F At Vilafranca          33      22      24

6. Cambrils Unió           27      18      24

7. Vilaseca                   32      29      23

8. Castelldefels             34      23      20

9. Reus                        21      19      18

10. Vilanova                  42      40      17

11. Rapitenca           22     27     17

12. Ebre Escola         22     35     16

13. S Ildefons               22      33      15

14. Ascó                   22     30     13

15. Esc Valls                16      36        6

16. Mollerussa              15      49        5

Preferent Juvenils. Grup 1

PRÒXIMA JORNADA

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
Ametlla-Canareu

Aldeana-Ulldecona

Catalònia-J i Maria

Vinaròs-Tortosa

Alcanar-Rapitenca

S Jaume-Delta de l’Ebre

Perelló descansa

Roquetenc-Amposta

RESULTATS
12a jornada

Sant Jaume descansava

Tortosa-Catalònia           4-1

Delta de l’Ebre-Alcanar   1-4

Rapitenca-Roquetenc     0-2

Amposta-Vinaròs           3-0

Canareu-Perelló             3-3

J. i Maria-Aldeana          0-5

Ulldecona-Ametlla           2-0

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Roquetenc             41       8    33

2. Amposta                44     15    27

3. Alcanar                  56     14    25

4. Vinaròs                  36     18    24

5. Aldeana                 32     16    21

6. Rapitenca              32     18    21

7. Tortosa                  39     38    21

8. Ulldecona               31     26    19

9. Ametlla                  28     20    14

10. Canareu               23     33    13

11. Catalònia             23     40       9

12. J i Maria              24     39       7

13. Perelló                 23     63       7

14. Delta de l’Ebre     12     52       3

15. S Jaume                7     51       3

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte  

Ametlla-Corbera (16h)
M Nova-Godall (16.30h)

Roquetenc-Ampolla (16.30h)
Diumenge

Vilalba-Olimpic (15h)
Arnes-R Bítem (15.30h)
S Jaume-Pinell (15.45 h)
S Bàrbara-Perelló (16h)

Alcanar-Masdenverge (16h)
Aldeana-J. i Maria (16.30h)

RESULTATS
16a jornada, Tercera catalana
J i Maria-S Bàrbara      2-2

Masdenverge-S Jaume 3-1

Perelló-Alcanar            2-2

Pinell-Ametlla               0-2

Godall-Vilalba               3-0

R Bítem-Roquetenc      6-1

Ampolla-Aldeana          2-1

Corbera-M Nova          1-2

Olimpic-Arnes 8-1

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Ampolla                   16    52   11   46

2. M Nova                   16    66   19   45

3. Aldeana                   16    31   20   31

4. R Bítem                   16    39   23   29

5. Roquetenc               16    31   31   28

6. Alcanar                    16    46   26   26

7. Perelló                    16    30   21   24

8. S Jaume                  16    17   28   22

9. J i Maria                  16    23   40   19

10. S Bàrbara              16    34   32   18

11. Godall                   16    27   32   18

12. Ametlla                  16    29   35   18

13. Masdenverge         16    25   44   16

14. Olimpic                  16    35   36   15

15. Corbera                16    16   27   14

16. Arnes                    16    20   46   12

17. Pinell                     16    13   45   12

18. Vilalba                   16    14   32     8

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte 

Cambrils U-la Sénia (16h)
Morell-Reddis (17h)

Hospitalet-Batea (18h)
Diumenge 

Torreforta-Gandesa (12 h)
la Cava-Vendrell (15.30h)
Ulldecona-P Mafumet (16h)
Camarles-Canonja (16.15 h)
Torredembarra-Catalònia (17h)
Amposta-Roda Berà (17h)

RESULTATS
16a jornada, Segona catalana

Vendrell-Camarles          2-0

Canonja-Torreforta          2-4

la Sénia-Ulldecona       1-1

Catalònia-Amposta       1-1

Reddis-Cambrils U           3-0

Gandesa-Torredembarra 6-0

Batea-Morell                  4-2

Hospitalet-Roda Berà       0-3

P Mafumet-la Cava         2-0

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Vendrell                   16    40   28   34

2. Cambrils U              16    36   17   32

3. Camarles             16   43  22  31

4. Gandesa              16   37  19  30

5. Amposta              16   29  16  29

6. Ulldecona             16   25  18  29

7. Torreforta                16    28   23   28

8. Reddis                     16    29   22   26

9. Canonja                   16    22   23   24

10. la Sénia             16   36  28  23

11. P Mafumet             16    28   26   22

12. Batea                 16   29  31  22

13. Roda Berà             16    23   28   18

14. Catalònia           16   19  35  17

15. Torredembarra       16    20   37   15

16. Morell                    16    26   40   12

17. la Cava              16   19  37  11

18. Hospitalet              16    14   53     6

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

El Batea va aconseguir
un triomf amb doble
valor que li permet
distanciar-se d’un rival
directe, el Morell.

PRÒXIMA JORNADA 
Horta-Santboià

Castelldefels-Gavà
Granollers-P Mafumet
Palamós-Figueres
Vilassar-Hospitalet
Cerdanyola-Prat

Ascó-Espanyol (diumenge 12 h)
S Andreu-Santfeliuenc

Vilafranca-Reus
Terrassa-Europa

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                             J                        G                      E                      P                    GF                  GC                           P 
1. Espanyol                          20             17             3             0            44           14               54
2. Ascó                            20            10            6            4          28          22             36
3. S Andreu                         20             10             6             4            34           13               36
4. Terrassa                          20               9             9             2            36           19               36
5. Hospitalet                        20             10             5             5            37           18               35
6. Prat                                 20             10             5             5            37           18               35
7. P Mafumet                       20               9             5             6            20           15               32
8. Vilafranca                        20               9             4             7            28           24               31
9. Europa                            20               9             4             7            24           26               31
10. Reus                             20               8             6             6            27           28               30
11. Horta                            20               8             4             8            30           30               28
12. Santboià                        20               6             9             5            14           12               27
13. Castelldefels                  20               6             5             9            21           22               23
14. Figueres                        20               7             2           11            26           26               23
15. Santfeliuenc                   20               5             7             8            16           21               22
16. Cerdanyola                    20               5             5           10            15           26               20
17. Palamós                        20               4             3           13            20           40               15
18. Vilassar                         20               3             4           13            10           38               13
19. Granollers                      20               4             1           15            14           31               13
20. Gavà                             20               3             3           14            14           52               12 

Tercera divisió RESULTATS
20a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA  
Alpicat-Andorra

Lleida-Igualada

S Cristobal-Vista Alegre

Martinenc-Viladecans

U Bellvitge-Valls

Balaguer-Sants

Tortosa-Rapitenca (diu 17h)

Vilaseca-S Ildefons

Almacelles-Borges

RESULTATS
15a jornada, Primera catalana

Andorra-Lleida 2-0

Rapitenca-Vilaseca 1-3

Sants-Almacelles 2-1

Borges-Alpicat 5-2

Valls-S Cristobal 0-2

Igualada-Tortosa 2-0

S Ildefons-U Bellvitge 3-0

Vista Alegre-Martinenc 1-0

Viladecans-Balaguer 1-1

Primera catalana

El Batea, amb missatges de suport als lesionats Enric i Eloi.

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Martinenc                16    37   13   35

2. S Cristobal              16    33   17   32

3. Sants                      16    18   17   32

4. Viladecans               16    21   11   31

5. Almacelles               16    29   19   29

6. Igualada                  16    22   17   27

7. Andorra                   15    19   13   26

8. Borges                    16    24   26   24

9. Lleida                      16    25   26   23

10. Alpicat                   16    16   17   23

11. Balaguer               16    24   23   21

12. S Ildefons              16    22   19   18

13. Rapitenca          16   12  22  18

14. Vista Alegre           16    21   22   17

15. Vilaseca                15    14   22   15

16. Tortosa              16   16  36  11

17. Bellvitge                16    15   27     9

18. Valls                      16    14   35     3

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

L’AMETLLA DE MAR

Top Secret

JOAQUIN CELMA

*Marc Vernet només havia jugat tres partits de titular amb la Rapitenca, volia més minuts i ha
fitxat per l’Amposta on afronta la seva tercera etapa.
*Gerard Verge va deixar la Rapitenca per segona vegada per triomfar. Primer va anar al Nàstic
juvenil de la Divisio d'Honor i ara al Monzon, de Tercera divisió Nacional.
*La setmana passada fou moguda a Tortosa. Volia ajornar el partit contra l’igualada perquè
no tenia jugadors suficients. ¿Per què està el juvenil? Altres equips cada setmana tenen el
mateix problema i no fan tant d’enrenou. La Sénia la temporada passada va jugar un partit
amb tres juvenils de titular i va guanyar-lo.
*El crac del Valls, Ferri, va causar baixa juntament amb Castro (Canonja) i Jordi Fernández.
Mochi (la Cava) va fitxar amb la Riera, amb David i Amador Voces.
*El jugador Ximo Marti, del Santa Bàrbara va deixar aquest club per descansar i meditar.
Potser sigui el futur president. I Jordi Roda apunta a secretari tècnic.
*Dani Sereno, fa dos temporades, va ser cessat del Tortosa i al cap de poques setmanes va
fitxar pel Remolins-Bítem. Ara, més del mateix. Va presentar la dimissió a Torredembarra i als
tres dies ja va fitxar pel Roda. I la setmana vinent: Torredembarra-Roda Berà.
*Un dels entrenadors amb més ofertes per la propera temporada és Nando del Catalònia, a
Tortosa ja es van interessar per ell aquest any.
*Hi ha joves jugadors que tenen tanta fusta com els seus pares, és el cas dels ‘babys’ al
Tortosa, fills de dos mítics com Nacho Pérez i Emili del R-Bitem.
*Un gran jugador, una gran persona se'n va anar. Ens va deixar José Ramon Castells. Jo el
vaig veure jugar amb la Sénia, década dels 70. Després va fitxar pel Tortosa. I amb la Cava va
jugar a Tercera divisió. I quan va deixar el futbol va ser president del CD la Cava.
*Rècord Guines de José Mari Aliau. Treballa, ha d’estar per la família, entrena el J. i Maria i
també corre molts dies més de 20 km per la seva afició al running. Ja ha corregut 6 maratons.
Un fenomen!

Foto superior: jugadors del Godall celebren el triomf, al vestidor, diumenge passat.
Baix, acord del CD Alcanar amb l’empresa Sorea. 

A l’esquerra: missatge de suport del Corbera al company Salvador Alvarez, lesionat
amb els lligaments creuats trencats.

DANI PORCAR (R Bítem)

JOSÉ LUIS (Batea)

ADRIÀ (Alcanar)

DAMIÀ (Ampolla)

VÍCTOR (Catalònia)

MATA (Rapitenca)
VERNET Amposta)

UBALDE (Gandesa)

PAU MUÑOZ (Olímpic)

EDU ALBIOL (Masdenverge)

PIÑEIRO (l’Ametlla)
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GALERIA D’EQUIPS DE FUTBOL BASE. 
Avui: C.E. Atlètics Móra la Nova

JUVENIL CADET 

INFANTIL ALEVÍ A I B

PREBENJAMÍ PATUFETS

Nº7

BENJAMÍ

Secció coordinada per Joaquin Celma. Propers equips: CF Amposta.
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FOTOS: CARLOS LÓPEZ

VALORACIÓ

INGREDIENTS PER LA BASE:
· 2 tasses de pastanaga ratllada
· 1 tassa de coco ratllat
· 1 tassa de farina d’ametlla
· 1 tassa de dàtils
· 1 cullerada de xarop d’atzavara (o concentra de poma)
· Un polsim de canyella
· Un polsim de nou moscada
· Un polsim de sal 
PER LA COBERTURA:
· 1 tassa d’anacards
· ¼ de tassa d’aigua
· 3 culleradetes de xarop d’atzavara
· Suc de ½ llimona
· Un polsim de canyella
· Un polsim de sal
· ¼ de tassa d’oli de coco líquid (que no estigui a la nevera)

PREPARACIÓ:
Triturarem el coco, la farina d’ametlles, els dàtils, el xarop
d’atzava, la canyella i la nou moscada i ho barrejarem amb
la pastanaga. Si volem una textura més fina també podem
triturar la pastanaga ratllada amb la resta d’ingredients.  Ho
posarem a la base del motlle de pastís i ho deixarem  repo-
sar a la nevera durant ½ hora (mínim). Mentrestant, barre-
jarem tots els ingredients, menys l’oli de coco, per fer la co-
bertura.  Passada la primera mitja hora, abocarem la
cobertura per sobre i tornarem a deixar el pastís a la nevera
½ hora més. Passat aquest temps, hi posarem l’oli de coco
líquid per sobre i ho tornarem a posar a la nevera mitja hora
més perquè solidifiqui i faci la cobertura “glaçada. Si no dis-
posem de l’hora i mitja total de nevera que necessita tot el
procés, com a mínim el tindrem mitja hora perquè solidifiqui
l’oli de coco. Bon profit!

PASTÍS CRUDIVEGÀ DE 
PASTANAGA I COCODe fa un temps

ençà, les celebri-
ties han posat de
moda l'oli de
coco. Des del
punt de vista
nutricional, té
unes caracterís-
tiques pel que fa
a la cadena dels
àcids grassos,
que recorden als
greixos de la llet materna, per la qual cosa
passen directament a la sang sense emma-
gatzemar-se en teixit adipós. No fa aug-
mentar els nivells de colesterol ni la resta de
greixos en sang, tenint així propietats anti-
fúngiques i antioxidants.
Centrant-nos en la recepta, com que el
pastís no està cuinat, roman intacta la
quantitat de vitamines dels vegetals. A
més, conté molta fibra i greixos Omega 3.

Lluïsa Garriga i Balagué
Diplomada en nutrició humana i dietètica 
Diplomada en infermeria
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

PASSATEMPS

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

SOLUCIÓ

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Perquè gaudeixis amb la teva parella tot
dependrà de la teva actitud. El millor és que
avui estiguis actiu i amb humor. Bon moment
per a les relacions.  

En assumptes d'amor has d'apostar fort per
tu i deixar de costat tot el que et bloqueja.
Per millorar la teva salut , envolta't de coses
agradables i oblida't dels problemes.

Taure
20/4 al 19/5

És necessari que dialoguis més amb la teva
parella a fi de trobar la via que més t'interes-
sa. És convenient no desgastar-te massa en
el treball.  

Venus transitarà per la teva casa tres facilita que
coneguis algú interessant. Et sentiràs meravello-
sament i amb moltes ganes de passar una bona
estona amb els amics.    

Bessons
20/5 al 21/6

Compte amb les sorpreses que et pugui donar
la teva parella. Has d'estar preparat per rebre-
les. Respecte a la salut ,és important parar
una mica la màquina.

En assumptes d'amor la teva vida pot pren-
dre un nou rumb. Ara es tracta que escullis
en camí adequat. Millora la teva autoestima
i la teva qualitat de vida.

Cranc
22/6 al 21/7

Serà a través de teu propi món interior com
millor expressaràs la teva capacitat de donar
amor. Cerca noves vies que augmentin la
teva qualitat de vida.  

El trànsit de Mart per la teva casa set fa que et
converteixis en una persona més desitjada i fas-
cinant. Respecte a la salut, moltes coses estan
començant a ser diferents. 

Lleó
22/7 al 22/8

Estàs vivint  un període on et sorgeixen noves
trobades amb diverses persones del sexe opo-
sat. Has de ser més conscient de les teves
coses que et  fan feliç i anar a buscar-les . 

Aquari
20/1 al 18/2

Dintre de la teva relació de parella tot ho veus
de color rosa, però no et confiïs massa...
Augment de la teva energia però també et pro-
voca més estrès . 

Verge
23/8 al 21/9

El trànsit de Mart  per la teva casa cinc indica
un període on et resultarà més fàcil comunicar
els teus sentiments i emocions més íntimes.
Cal millorar la qualitat de la teva alimentació.   

Peixos
19/2 al 20/3

El trànsit de Venus per la teva casa set indi-
ca un fort sentiment a la recerca dels teus
desitjós dintre de la teva  vida sentimental.
Respecte a la salut, vés amb compte.

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

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

SERVEISÑ

VARISÑ 
RELAXÑ 

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!

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
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TORTOSA

CaixaBank va obrir ahir
dimecres 10 de gener al
centre de Tortosa una
oficina del seu innova-
dor model Store, amb
l’objectiu de reforçar el
seu posicionament a la
ciutat. L’entitat finan-
cera està estenent per
tot el territori espanyol
el nou model d’atenció
personal que es va ini-
ciar al 2013 amb les
oficines A de l’entitat.
CaixaBank té avui 162
oficines d’aquest
model a Espanya, fet
que consolida l’entitat
com un referent en
innovació i en qualitat
de servei.

A la demarcació de
Tarragona CaixaBank
disposa de vuit oficines
nou model: dues ofici-
nes a Tarragona, dues
oficines a Reus, i una
oficina a El Vendrell,
Valls, Salou i Cambrils.

Les oficines Store prete-
nen donar resposta als
comportaments i neces-
sitats dels clients actuals
i aproximar-se al món
del comerç retail, tot
millorant l’experiència
de compra del client
dins de l’oficina.

“L’estètica de l’oficina és
completament diferent a
la convencional, de la
mateixa manera que
també canvia la relació
entre els treballadors i
els clients, als qui donem
tot el protagonisme”,
comenta Jaume
Masana, director territo-
rial de CaixaBank a
Catalunya.

La Store Tortosa disposa
d’una superfície aproxi-
mada de 434 m2.
Compta amb 13 emple-
ats i es gestionen més de
9.100 clients.

Innovació, transparèn-
cia i proximitat

CaixaBank aspira amb
aquest nou model d’ofi-
cina a reforçar el vincle i
la proximitat amb els
seus clients de Banca de
Particulars, Banca
Premier i Privada i
Negocis mitjançant un
nou model de relació
que fomenta la innova-
ció, la transparència i la
proximitat. En aquest
nou model d’oficina
Store es potencia l’aten-
ció personal i la gestió
de l’autoservei; s’acom-
panya i ajuda al client en
l’ús dels caixers d’última
generació situats a l’ofi-
cina i en l’ús dels dispo-
sitius amb accés a Línia
Oberta per a que els
empleats es centrin en la
gestió de les operacions
de valor. En aquest sen-
tit, els clients reben la
benvinguda, a l’entrada
de l’oficina, per part
d’un empleat que els
guia en funció de les
seves necessitats.

A més, l’eliminació de les
barreres físiques permet
millorar la transparència
en la relació
client/empleat, ja que es
comparteixen continguts
entre ambdós, augmen-
tant la proximitat entre
ells.

Així mateix, per a l’aten-
ció personalitzada i
especialitzada que
requereixen els clients de
Banca Premier i Banca
Privada, l’oficina disposa
de zones diferenciades
que permeten una major
privacitat.

Reconeixement amb el
Premi DEC al millor pro-
jecte de Customer
Journey
Les oficines Store són
una passa endavant en
l’estratègia d’innovació
de CaixaBank, recone-
guda a nivell internacio-
nal com una de les enti-
tats líders en l’aplicació

de les noves tecnologies
en els serveis financers.

El projecte d'oficines
Store ha estat guardonat
amb el Premi DEC al
Millor Projecte de
Customer Journey lliurat
per l'Associació per al
Desenvolupament de
l'Experiència de Client
(DEC). Aquest premi res-
salta l'experiència dife-
rencial que viuen els
clients de les oficines
Store i que reforça els
principis i valors de pro-
ximitat, transparència,
confiança, qualitat i
compromís social de
CaixaBank.

CaixaBank obre a Tortosa
una oficina amb el nou model Store

CaixaBank reforça
el seu

posicionament a
les Terres de
l’Ebre. L’entitat
posa en valor el
seu lideratge en
innovació amb
una oficina que
prioritza la
transparència i
proximitat per
donar resposta

als
comportaments i
necessitats dels

clients.

L’oficina està
ubicada en ple
centre de la
ciutat, al carrer
Ricard Cirera, 2.

La sucursal de
Tortosa és la
novena del nou
model de

CaixaBank a les
comarques de
Tarragona i les
Terres de l’Ebre


