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Salvem lo Montsià va fer una manifestació dimecres

La plataforma Salvem Lo Montsià ha dut a terme una acció reivindicativa, aquest dimecres, a la finca d'Ulldecona on l'empresa Cultius
Ponç, de Sant Celoni, s'ha emportat oliveres monumentals per vendre. Els activistes han denunciat que "aquest espoli" no afecta úni-
cament un patrimoni local i comarcal sinó el de tota "la humanitat". Per aquest motiu el malestar és excepcional. Núria Ventura, alcal-
dessa d’Ulldecona, ha informat a Més Ebre que “es tracta d’una estafa al pagés, pel que els paguen i pel que l'empresa després cobra
al seu client”. P3

acn

El número d'empreses adherides a la marca Reserva de la Biosfera Terres de l'Ebre, que
gestiona el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE), va créi-
xer durant l'any passat en un 34 %. Un total de 33 empreses del territori es van incor-
porar a aquesta marca de qualitat que ja en suma 129. 

La Reserva de la Biosfera té 129 empreses adherides

Adéu a una de les més grans concentracions d'oliveres mil.lenàries del món
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L’opinió del diari queda reflectida
exclusivament a través de l’editorial.
Els articles de la secció d’opinió
expressen els criteris de qui els
signa i el diari no els fa seus

necessàriament.
ELS ARTICLES ANÒNIMS NO

SERAN PUBLICATS A MÉS EBRE

15.000 exemplars 

La colla castellera de l'Ametlla de Mar Los Xics Caleros es dissol per falta
de participants, segons van decidir els socis en assemblea. Los Xics
Caleros han estat la primera colla a formar-se a les Terres de l'Ebre i han
funcionat durant cinc temporades. El darrer any, però, després d'aconse-
guir alguns èxits en l'àmbit casteller, la participació en els assajos va
decaure fins al punt que es va optar per fer una aturada d'uns mesos per
descansar fins que en l'última assemblea es va votar per la dissolució. Ara,
los Xics Caleros preparen una diada de comiat de cara a la primavera amb
la participació de dues colles més, tot i que ells ja no actuaran en la jor-
nada per manca d'efectius. La secretària de la colla, Eva del Amo, creu
que el fet que les Terres de l'Ebre no siguin "terra de castells" pot haver
estat una de les causes per les quals la colla no ha acabat d'arrelar del tot.

Es decideix a l’assemblea
Del Amo ha explicat que a la majoria dels assajos, on haurien d'assistir
una cinquantena de persones, només hi anaven una vintena. "Els que
pugen als castells corren fins i tot perill", ha comentat la secretària de la
colla, que diu que a partir d'aleshores es va decidir fer una aturada, amb
només una actuació per les festes majors de Candelera, perquè tots els
integrants de la colla poguessin descansar i després emprendre de nou el
ritme. Segons l’ACN, amb tot, en la darrera assemblea, la setmana pas-
sada, es va acabar donant llum verda a la dissolució.

Es dissol la colla castellera 
dels Xics Caleros 

PER FALTA DE PARTICIPANTS

Editorial
MASCARADES, BALLS, COMPARSES, ARRIBEN ELS CARNAVALS

Ja els tenim aquí! Els Carnavals o Carnestoltes, les dues formes són correctes i ambdós fan referència a l'abstinència quaresmal. El carnaval de Venècia, els carnavals
de Rio de Janeiro, però, no cal anar tan lluny! A les Terres de l'Ebre també els tenim. Godall, uns carnavals més que enraillats, ja que enguany celebren la seua 130a
edició, Ulldecona, Ferreries, El Perelló, Amposta, l'Aldea...
El Carnaval és una supervivència de la Bacchanalia, Lupercales, Saturnalia romana, festivitats gregues en honor de Dionís, festivals d'Isis a Egipte o encanteris entre
els hebreus. Aquests festivals es van relacionar amb les tradicions religioses de l'antiguitat on es celebrava l'inici del nou any i el despertar de la natura. Durant uns
dies, els esclaus es convertien en amos i els amos eren esclaus... El Carnaval és la negació de la vida quotidiana, un temps durant el qual és possible desfer-se de les
regles i les restriccions de la vida quotidiana, de les regles morals i socials. Per tant, si seguim les tradicions, durant aquests dies no hi haurà article 155, o sí? 

La totalitat dels metges de la Mutualitat Catalana de
Futbolistes són els encarregats d’explicar cada una de les
28 lesions més freqüents que pateixen diàriament els
jugadors de futbol catalans en un nou canal de lesions for-
mat per 28 vídeos. En aquests vídeos s’explica la lesió, el
seu tractament, i els passos que el futbolista haurà d’anar
superant per arribar a la plena recuperació (rehabilitació,
readaptació i tornada al futbol). L’objectiu és conscienciar
els lesionats que amb una bona informació mèdica i res-
ponsabilitat, la curació d’una lesió es farà més suportable
i efectiva. Mitjançant un missatge de la Mutualitat, el
jugador rep la seva baixa mèdica conjuntament amb un
enllaç que el porta directament, i amb un sol clic, a la
pàgina on pot veure el vídeo de la seva lesió. En aquest
projecte participen els metges dels quatre equips mèdics
de la Mutualitat Catalana de Futbolistes que dirigeixen els
doctors Ramón Cugat, Emili Moragas, José Aragón i
Jaume Vilaró.
La nova Plataforma de Comunicació de la Mutualitat
englobarà aquest tipus de canals sobre les lesions, la for-
mació online, la informació i divulgació mèdica, i en un
futur canals de docència impartits pels metges de la
Mutualitat adreçats a facultatius.

CONEIX LA TEVA LESIÓ, 
HI SORTIRÀS GUANYANT

COMUNICAT DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL

Un treballador va quedar aquest dilluns al matí ferit molt greu després de
caure d'una bastida a les Cases d'Alcanar. Segons van informar els
Bombers de la Generalitat, els fets es van produïr a les onze del matí quan
l'home rehabilitava des d'una bastida la façana d'una casa, situada al
carrer Lepant, i va caure des d'una altura de dos metres. L'home fou eva-
cuat amb pronòstic reservat a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. El
seu estat era molt greu, segons va indicar el SEM.

Un treballador queda ferit molt greu en
caure des d'una bastida

A LES CASES D'ALCANAR

Tot i l’ajornament del ple d’investidura de Carles
Puigdemont, els autobusos van sortir de tot Catalunya de la
mateixa manera. 
A les Terres de l’Ebre van estar una cinquantena de persones
les que van desplaçar-se fins la capital catalana per manifes-
tar-se i reclamar la convocatòria del ple. De Tortosa va sortir
l’únic bus ebrenc que passava per altres municipis per a reco-
llir les gairebé 50 persones que van anar a Barcelona.

Ajornament del ple 
d’investidura de Puigdemont 

50 EBRENCS ES VAN DESPLAÇAR IGUALMENT
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La Junta de Govern Local ha aprovat inicialment, en la sessió extra-
ordinària de 25 de gener de 2018 el projecte bàsic “d’enlllumenat
exterior del Nucli Riumar (zones 1 i 8) de Deltebre”, redactat pels
enginyers tècnics industrials Srs. Joan Gabriel Talarn Maigí i Rafel
Cornet Torta, amb un import total de 183.921,08 € (cent vuitanta-tres
mil nou-cents vint-i-un euros amb vuit cèntims) de pressupost d’exe-
cució per contracta.
Aquest projecte s’exposa al públic pel termini de 30 dies conforme
s’estableix a l’art. 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, a la fi de que
els interessats legítims puguin examinar-lo i adduir contra el mateix
les reclamacions que considerin pertinents.
Al tauler d’anuncis electrònic d’aquest Ajuntament estarà igualment
exposat aquest edicte i a l’Àrea de Dinamització Territorial i Imatge de
Poble subàrea de gestió territorial podrà examinar-se el projecte de
què es tracta en hores d’oficina
Deltebre, 26 de gener de 2018.                           El secretari acctal.,

David Torres Fabra

EDICTE
La Junta de Govern Local ha aprovat inicialment, en la sessió extra-
ordinària de 25 de gener de 2018 el projecte bàsic “d’enlllumenat
exterior del Nucli Riumar (zones 2 i 3) de Deltebre”, redactat pels
enginyers tècnics industrials Srs. Joan Gabriel Talarn Maigí i Rafel
Cornet Torta, amb un import total de 178.194,67 € (cent setanta-vuit
mil cent noranta-quatre euros amb seixanta-set cèntims) de pressu-
post d’execució per contracta.
Aquest projecte s’exposa al públic pel termini de 30 dies conforme
s’estableix a l’art. 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, a la fi de que
els interessats legítims puguin examinar-lo i adduir contra el mateix
les reclamacions que considerin pertinents.
Al tauler d’anuncis electrònic d’aquest Ajuntament estarà igualment
exposat aquest edicte i a l’Àrea de Dinamització Territorial i Imatge de
Poble subàrea de gestió territorial podrà examinar-se el projecte de
què es tracta en hores d’oficina.
Deltebre, 26 de gener de 2018.                               El secretari acctal.,

David Torres Fabra

EDICTE
La Junta de Govern Local ha aprovat inicialment, en la sessió extra-
ordinària de 25 de gener de 2018 el projecte bàsic “d’enlllumenat
exterior del Nucli Riumar (zones 4, 5, 6 i 7) de Deltebre”, redactat
pels enginyers tècnics industrials Srs. Joan Gabriel Talarn Maigí i
Rafel Cornet Torta, amb un import total de 215.052,50 € (dos-cents
quinze mil cinquanta-dos euros amb cinquanta cèntims) de pressu-
post d’execució per contracta.
Aquest projecte s’exposa al públic pel termini de 30 dies conforme
s’estableix a l’art. 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, a la fi de que
els interessats legítims puguin examinar-lo i adduir contra el mateix
les reclamacions que considerin pertinents.
Al tauler d’anuncis electrònic d’aquest Ajuntament estarà igualment
exposat aquest edicte i a l’Àrea de Dinamització Territorial i Imatge
de Poble subàrea de gestió territorial podrà examinar-se el projecte
de què es tracta en hores d’oficina.

Deltebre, 26 de gener de 2018 El secretari acctal.,
David Torres Fabra

EDICTE

«Amb l'arrencada d'oliveres monumentals a
Ulldecona s'espolia un valuós patrimoni mundial»

Salvem lo Montsià va dur a terme una acció reivindicativa

La plataforma Salvem Lo
Montsià ha dut a terme
una acció reivindicativa,
aquest dimecres, a la
finca d'Ulldecona on
l'empresa Cultius Ponç,
de Sant Celoni, s'ha
emportat oliveres monu-
mentals per vendre. Els
activistes han denunciat
"aquest espoli" no afec-
ta únicament un patri-
moni local i comarcal
sinó el de tota "la huma-
nitat". "Les oliveres
monumentals són dels
éssers més antics del
món", ha assenyalat el
portaveu Ferran Puig.
Segons informa l’ACN,
Salvem Lo Montsià s'ha
alineat amb el consistori
d'Ulldecona per dema-
nar la creació d'una llei
de protecció per aques-
tes oliveres perquè la
seva compra-venda deixi

de fer-se amb impunitat i
sigui, com a mínim, "un
delicte" com és al País
Valencià. També han
recordat que la venda de
les oliveres a particulars
"no els dona una segona
oportunitat" sinó que
aquests arbres acaben
morint en 10 o 15 anys
als jardins privats.
Mentre els operaris de
Cultius Ponç seguien
preparant i arrencant les
oliveres per ser carrega-
des als camions, diversos
membres de la platafor-
ma Salvem lo Montsià,
han fet una queixa, mos-
trant en silenci cartells de
denúncia del que consi-
deren un espoli. 
La plataforma ha donat
algunes dades per fer
entendre el valor d'a-
questes oliveres monu-
mentals. Per exemple,

Puig ha destacat que hi
ha un exemplar de 1.700
anys. 
Es va plantar en l'època
romana de Constantí I,

quan es feia la Via
Augusta a la zona. Però
de fet, n'hi ha més de
4.400 que tenen, com a
mínim, mil anys.

Els Mossos d’Esquadra
van detenir dissabte un
veí d’Amposta de 38
anys com a presumpte
autor d’un delicte de
robatori amb violència i
intimidació. Els fets van
ocórrer a les tres de la
matinada del mateix dia,
quan una persona va
requerir al recepcionista
d’un hostal de la capital
del Montsià que li obrís
la porta. L’empleat va
observar que l’home
portava posada la
caputxa de la dessuado-
ra i va decidir no obrir-
lo, atès que no li donava
fiabilitat. Al cap de poca
estona, l’empleat es va
veure sorprès pel mateix
home, que havia accedit
a l’interior de l’establi-
ment forçant una fines-
tra, i el va amenaçar
amb un ganivet per tal
que li obrís la caixa
registradora. L’assaltant
es va endur els diners de
la caixa i va deixar el
recepcionista lligat a una
cadira. Segons l’ACN,
als voltants de les sis del
matí, un mosso que es
trobava fora de servei
va comunicar que aca-
bava de veure, caminant
pel voral de la carretera
C-12 al seu pas per
Amposta, un home que
físicament podria
correspondre amb l’au-
tor del robatori violent.
Diumenge, l’arrestat va
ser posat a disposició del
jutjat de guàrdia
d’Amposta, que en va
decretar el seu ingrés a
presó.

AMPOSTA

Ingressa a presó
per atracar un

hostal 

El número d'empreses adherides
a la marca Reserva de la Biosfera
Terres de l'Ebre, que gestiona el
Consorci de Polítiques
Ambientals de les Terres de
l'Ebre (COPATE), va créixer
durant l'any passat en un 34 %.
Un total de 33 empreses del
territori es van incorporar a
aquesta marca de qualitat que ja
en suma 129. Del total d'empre-
ses acreditades, un 66% pertan-

yen al sector agroalimentari, un
27% al turístic, i un 7% al d'ar-
tesania i fabricació. Els respon-
sables del COPATE, gestors de la
marca, han destacat el distintiu
exclusiu que suposa la Reserva
per les empreses adherides.
Com a exemple, el vicepresident
de l'ens, Enric Adell, ha citat
l'empresa Mel Múria, que grà-
cies a la Reserva de la Biosfera
ha entrat amb força en el mercat

alemany. També Cerima
Cherries, la cooperativa de
l'Aldea o el grup fruiter de
Benissanet han aconseguit nous
clients. Per aquest 2018, la
Reserva de la Biosfera Terres de
l'Ebre vol intentar millorar el
finançament, aconseguir projec-
tes europeus com l'Interreg
SUDOE que permetrà visualitzar
la marca; així com iniciar el tre-
ball en l'àmbit escolar.

La 'Reserva de la Biosfera Terres de l'Ebre' 
ja té 129 empreses del territori adherides

El finançament, projectes europeus per visualitzar la marca i treballar en l'àmbit escolar, reptes per aquest 2018

Salvem lo Montsià va fer una acció reivindicativa a la finca d'Ulldecona
ebredigital.cat

Enric Adell, vicepresident del COPATE.

‘L’espoli afecta
el patrimoni de

tota la
humanitat’
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La Junta de Govern Local ha aprovat inicialment, en la sessió extra-
ordinària de 30 de gener de 2018 el projecte bàsic i executiu “d’a-
rranjament del carrer Antoni Gaudi, d’aquesta població”, redactat
per l’arquitecte tècnic municipal, Sr. Joan Lafarga Ariño, amb un
import total de 42.161,25 € (quaranta-dos mil cent seixanta-un euros
amb vint-i-cinc cèntims) de pressupost d’execució per contracta.
Aquest projecte s’exposa al públic pel termini de 30 dies conforme
s’estableix a l’art. 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, a la fi de que
els interessats legítims puguin examinar-lo i adduir contra el mateix
les reclamacions que considerin pertinents.
Al tauler d’anuncis electrònic d’aquest Ajuntament estarà igualment
exposat aquest edicte i a l’Àrea de Dinamització Territorial i Imatge de
Poble subàrea de gestió territorial podrà examinar-se el projecte de
què es tracta en hores d’oficina.
Deltebre, 31 de gener de 2018                           El secretari acctal.,

David Torres Fabra

EDICTE
La Junta de Govern Local ha aprovat inicialment, en la sessió extra-
ordinària de 30 de gener de 2018 el projecte bàsic i executiu “d’arran-
jament del carrer Federico Garcia Lorca”, redactat per l’arquitecte
tècnic municipal, Sr. Joan Lafarga Ariño, amb un import total de
136.670 € (cent trenta-sis mil sis-cents setanta euros) de pressupost
d’execució per contracta.
Aquest projecte s’exposa al públic pel termini de 30 dies conforme
s’estableix a l’art. 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, a la fi de que
els interessats legítims puguin examinar-lo i adduir contra el mateix
les reclamacions que considerin pertinents.
Al tauler d’anuncis electrònic d’aquest Ajuntament estarà igualment
exposat aquest edicte i a l’Àrea de Dinamització Territorial i Imatge de
Poble subàrea de gestió territorial podrà examinar-se el projecte de
què es tracta en hores d’oficina.
Deltebre, 31 de gener de 2018                               El secretari acctal.,

David Torres Fabra

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

PUBLICITAT
977 279 290
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

EN UN MINUT

*L'AJUNTAMENT DE
TORTOSA licita les
obres de construcció de
la Casa de les Tres
Cultures al call jueu. El
nou equipament, que
pretén potenciar la jue-
ria tortosina com a pro-
ducte turístic,
s'insta·larà en un dels
pavellons de l'antic bal-
neari del Porcar.

*EL PROJECTE EDUCA-
TIU de dansa "Tots
Dansen" torna a
Tortosa en la seva sego-
na edició. Hi prendran
part alumnes de
l'Institut Daniel
Mangrané de Jesús, i
dels instituts Cristòfol
Despuig i Joaquím Bau
de Tortosa.

*GAIREBÉ 200 ABO-
NATS sense llum per
l'incendi en una estació
transformadora de
Tortosa, situada al
carrer Comerç, al nord
del barri de Ferreries.
Les flames van afectat
la instal·lació.

*EL PSC DE TORTOSA
demanarà a
l’Ajuntament que exi-
geixi a la Generalitat
que procedeixi a liqui-
dar el deute pendent
amb les escoles bressol
del municipi. Al Consell
Comarcal del Baix Ebre
es va aprovar la moció
presentada pel grup
comarcal del PSC.

*MOVEM vol que
l’Ajuntament de Tortosa
es sumi a les concentra-
cions per unes "pen-
sions dignes".

Més Notícies

L'Ajuntament de Tortosa ha dedicat
una part de la inversió municipal de
2017 a fer diferents millores tècniques
al Teatre Auditori Felip Pedrell, unes
accions que tindran continuïtat durant
aquest any. Les actuacions estan dirigi-
des a millorar la comfortabilitat i l'expe-
riència dels espectacles, incrementar la
seguretat a tota la instal·lació i poten-
ciar l'eficiència tècnica i productivitat de
l'equipament. En els últims mesos s'ha
actuat a la sala gran, amb una primera
fase correctiva en l'adequació de talls i
torns motoritzats de l'escenari, així com
l'adequació de la il·luminació escènica.

A la sala petita s'ha renovat completa-
ment tot el pati de butaques, amb nous
seients més confortables, i s'han adqui-
rit elements de transport de material.
Durant aquest 2018, hi ha una partida
d'inversió reservada per a instal·lar una
nova barra d'il·luminació, quatre
motors nous, un nou sistema de control
remot per a nou barres motoritzades i
un quadre de protecció elèctrica. 
També es monitoritzaran les persianes
dels molls de càrrega i descàrrega de
l'escenari, es pintarà tot l'interior de l'e-
difici i es canviarà la pantalla de la sala
petita.

Els CSIT World Sports Games, que s’han de celebrar
a Tortosa l’any vinent, sumen dos nous ambaixadors
en la seva campanya de promoció: el Club Bàsquet
Cantaires i el Club Tennis Taula Tortosa. En els
últims partits disputats, els jugadors d’ambdós
equips han lluït el logotip dels jocs a les seves sama-
rretes. El bàsquet i el tennis taula s’afegeixen al fut-
bol, amb el CD Tortosa, com a disciplines esportives
que participen en la difusió d’un esdeveniment
esportiu pel qual l’Ajuntament de Tortosa aposta
d’una manera decidida. Durant la seva celebració
visitaran Tortosa vora 10.000 persones, entre espor-
tistes i les seves famílies.

Estan dirigides a la millora del comfort del públic i la seguretat

Patrocini del bàsquet i 
del tennis taula tortosí

Tortosa introdueix diferents millores
tècniques a l’Auditori Felip Pedrell

Dels CSIT World Sports Games Tortosa 2019

Salvador: “Exigim al Govern que retorni als consumidors 
els pagaments que han fet pel Castor”

El diputà republicà s’ha dirigit al ministre d’Energia en la seua compareixença

El diputat republicà Jordi
Salvador ha exigit al
ministre d’Energia,
Álvaro Nadal, que ‘els
costos del fracàs del
Castor els paguin els seus
responsables i no la ciu-
tadania’. És per això que
li ha exigit que ‘el govern
retorni als consumidors
els pagaments que han

fet pel Castor amb el seu
rebut de gas’. Salvador
ha fet aquesta interven-
ció durant la comparei-
xença del ministre a la
Comissió d’Energia del
Congrés, arran de la
sentència del Tribunal
Constitucional sobre el
Reial Decret Llei 13/2014
referent al Castor. Per al

diputat, davant el contin-
gut de la sentència,
‘s’hauria d’anul·lar la
indemnització de 1.350,7
MEUR pagada a les
empreses promotores del
Castor i la seva repercus-
sió en la factura dels con-
sumidors de gas’. El dipu-
tat tarragoní ha qualificat
el Castor com ‘un projec-

te inacabat, ple d’irregu-
laritats tècniques, econò-
miques, administratives i
polítiques, del qual els
governs del PP i el PSOE
no n’han volgut assumir
cap responsabilitat ni
facilitar els mecanismes
necessaris per investigar-
lo’. D’aquí que hagi
demanat al ministre la

creació d’una Comissió
d’Investigació parla-
mentària sobre el Castor.
Salvador ha volgut recor-
dar que ‘el Castor és una
mostra dels famosos
negocis de la llotja del
Bernabéu’ i que el gran
beneficiat del projecte ha
estat ‘l’empresari amic
Florentino Pérez’.
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AMPOSTA

Els Mossos d'Esqua-
dra van detenir la set-
mana passada un home
i una dona, de 43 anys
tots dos i veïns d'Am-
posta, com a presump-
tes autors de sis robato-
ris amb força. La parella
va ser interceptada
mentre circulava per la
ciutat de matinada i
duien al cotxe nombro-
ses eines de camp que
se'ls va decomissar per
"la poca fiabilitat" de
les explicacions que van
donar sobre la seva
procedència. Els agents
van descobrir que les
eines s'havien robat
d'una caseta de camp
de les rodalies d'Am-
posta. La parella va ser
localitzada, hores més
tard, sortint d'una dei-
xalleria on havien anat
a vendre diversos ob-
jectes que havien estat
robats en dues granges.
Segons l’ACN, el Jutjat
d'Instrucció va decretar
llibertat amb càrrecs.

Robatoris 
amb força

Una superfície total construïda de
més de 986 metres quadrats, distri-
buïts en planta baixa i dos plantes
més, on s’habilitaran despatxos, aules
de formació i un laboratori. Tot plegat
conservant les característiques origi-
nals d’un edifici que data el 1920. Són
els principals trets del projecte de re-
habilitació de l’antic edifici del Sindicat
Catòlic d’Amposta, obra de l’arquitec-

te ampostí Jaume Sagarra i que comp-
ta amb un pressupost de prop de
930.000 euros. Dilluns 29 de gener, la
Junta de Govern Local va aprovar el
projecte, que avui l’alcalde d’Ampos-
ta, acompanyat del primer tinent d’al-
calde, Miquel Subirats, de l’arquitecte,
i de les caps de les àrees de Polítiques
Actives d’Ocupació i Amposta Empre-
sa, ha presentat a la premsa.

Inversió de prop d’1 milió d’euros A l’Ajuntament d’Amposta

L’any 1932, l’escultor ampostí Innocenci Soriano-
Montagut va guanyar la primera medalla a l’Exposició
Nacional de Belles Arts amb les figures La meva mare,
en pedra, i Tardor, en bronze. Una d’aquestes obres,
La meva mare, forma part del fons de 62 peces que la
família de l’escultor ha cedit ara en dipòsit a
l’Ajuntament d’Amposta i que es conservaran al
magatzem del Centre d’Arts Visuals Lo Pati. Així es
recull al conveni que ha signat l’alcalde d’Amposta,
Adam Tomàs, amb els membres de la família de l’es-
cultor, segons el qual la família cedeix aquest fons de
62 peces i l’Ajuntament es compromet a conservar-les
i també a fer difusió de l’obra de l’escultor. En aquest
sentit, l’alcalde, Adam Tomàs, ha explicat que es tre-
ballarà per poder fer exposicions i ha agraït a la famí-
lia la cessió d’aquest fons, i també a la família Sabaté,
que ha intercedit perquè això sigui així.

Amposta aprova el projecte de
rehabilitació de l’antic edifici del Sindicat

La família 
de Soriano-Montagut 

cedeix en dipòsit 62 obres
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EN UN MINUT

*EL CONSELL COMAR-
CAL DEL BAIX EBRE con-
tracta 25 aturats de llarga
durada per fer treballs de
manteniment d’espais
naturals i urbans. Els 25
contractes formen del
programa Treball i
Formació, que subvencio-
na el Servei d’Ocupació
de Catalunya i cofinança
el Fons Social Europeu.

*DELTEBRE: l’Ajuntament
continua apostant per
millorar l’oferta formativa.
Aquesta mateixa setmana
s’ha donat el tret de sorti-
da als primers cursos de
formació impulsats per
l’Ajuntament. Així, des-
prés de la bona rebuda del
“Curs de nivell bàsic
d’anglès” i del curs de
“Llengua de signes”, que
es van dur a terme el pas-
sat any 2017, aquest
dilluns s’han iniciat les res-
pectives ampliacions.

*DELTEBRE: la Borsa de
Treball de l’Ajuntament
(BTDe) va celebrar ahir un
any de la seva posada en
funcionament per tal de
facilitar la inserció laboral
dels veïns i veïnes del
municipi. Aquesta plata-
forma online compta
actualment amb més de
900 usuaris actius que visi-
ten les diferents ofertes de
treball i cursos de formació
que es publiquen.

*LA RÀPITA: la Diputació
ha tret a informació públi-
ca el projecte de condicio-
nament d’un tram de la
carretera TV-3408, la que
circula annexa al canal
entre Amposta i la Ràpita.
El projecte preveu l’ei-
xamplament de la via, la
construcció d’una rotonda
i la col·locació de barreres
de seguretat al canal.

*LA RÀPITA: comencen
els treballs de remodelació
integral de l’enllumenat
públic, amb l’inici de la
fase de substitució de les
faroles als carrers que
concentren més comerç,
el circuit que conformen el
carrer Sant Isidre, l’avin-
guda Constitució i els
carrers Gorria i
Constància. Es preveu
substituir 2.581 punts de
llum a tot el municipi i
l’estalvi previst anual pot
arribar als 85.000 euros.

Més notícies

El consistori deltebrenc
ha tornat a obrir el perí-
ode per a presentar
sol·licituds per a les
diferents ajudes que
l’Ajuntament posa a
disposició de la ciutada-
nia, de les entitats i
associacions, i dels
comerços i de les
empreses.
La majoria d’aquestes
ajudes “han entrat en
funcionament des de
l’arribada de l’equip de
govern municipal com
és el cas dels ajuts als
tributs locals, els ajuts
d’urgència social, els incentius per a la dinamització econòmica i les
subvencions per al patrocini publicitari de Deltebre”. L’alcalde, Lluís
Soler, ha volgut posar en valor el fet que “any rere any, i des què
vam iniciar el present mandat municipal, aquestes ajudes benefi-
cien a moltes famílies del municipi i són una eina tangible de justí-
cia social i de dinamització econòmica”. De fet, l’any anterior, i pel
que fa a les de caràcter social, més de 180 nuclis familiars van rebre
una ajuda i, en relació a les subvencions de dinamització econòmi-
ca, es van atorgar gairebé 7.000€ entre 18 empreses locals. 
Les bases, amb les quals es detalla el termini i les condicions d’a-
questes ajudes ja estan publicades a la plana web de l’Ajuntament. 

L'Ajuntament de la Ràpita va aprovar provisionalment en
sessió plenària la modificació puntual del Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal (POUM) que afecta a la zona de l'an-
tic escorxador. Amb aquesta mesura, el govern municipal
pretén facilitar la implantació hotelera en aquesta parcel·la
de gran interès estratègic tant per la seva ubicació en un
accés que connecta la població amb el delta de l’Ebre, com
per la dinamització que pot conferir al barri històric del
Xicago i per la proximitat a la façana marítima i la zona por-
tuària. La proposta compta amb l'informe favorable de la
Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre (CUTE) i va
obtenir el suport de tots els grups municipals. La modificació
ha de ser aprovada per la CUTE per a l’aprovació definitiva.

Deltebre obre la convocatòria dels
ajuts dirigits a la ciutadania

A les entitats i als comerços i empreses

La Ràpita modifica el POUM per
facilitar la implantació hotelera

A l'antic escorxador

L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler. Plenari de l’Ajuntament rapitenc.

El Consell Comarcal del Baix Ebre ha ratificat avui en sessió
plenària la sol·licitud d’una subvenció de 88.000 euros al
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) per desen-
volupar el programa Fem Ocupació per a Joves, adreçat a
20 joves en situació de desocupació.
En la mateixa línia d'impuls a l'ocupació, el ple de la
Corporació comarcal ha ratificat la sol·licitud d'una sub-
venció al SOC, per import de 36.000 euros, amb l'objectiu
de dur a terme un programa d'accions d'intermediació
laboral per a la inserció en el mercat de treball de persones
aturades de llarga durada. 

I també per a persones en atur de llarga durada

Dos nous programes per impulsar
l’ocupació laboral de joves

Els Mossos d'Esquadra van denunciar penalment tres veïns de Santa
Bàrbara i Tortosa per furtar olives de finques agrícoles del Baix Ebre i el
Montsià. Una patrulla va identificar dos homes que acabaven de vendre
1.000 quilos en un molí de Tortosa. Els agents havien tingut coneixe-
ment de diversos furts d'olives en finques de la zona durant l'últim mes
i, per aquest motiu, van efectuar comprovacions de les vendes efectua-
des per aquestes persones. Això va permetre concloure que en els últims
dies les dues mateixes persones, utilitzant la fitxa de client d'una tercera,
van efectuar quatre vendes de 2.400 quilos en total i un valor aproximat
de 1.500 euros dels quals no van poder-ne justificar l'origen. Segons
l’ACN, els Mossos també van observar que les quantitats venudes es
corresponien amb d'altres denunciades com a sostretes a la zona del
Baix Ebre i el Montsià. Tots tres homes han estat denunciats penalment
i hauran de comparèixer davant del jutge quan siguin requerits.

Del Baix Ebre i el Montsià

Denuncien tres homes per vendre
olives sostretes de diverses finques
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A LA F.I.0.

L’estrena en fires i con-
cursos de Dolium, el nou
oli gurmet de la Ribera
d’Ebre, ha deixat un bon
gust de boca als seus
productors i impulsors
del projecte, entre ells el
Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre. Aquest oli
riberenc participava
aquest cap de setmana a
la Fira Intercomarcal de
l’Oli (FIO) de Móra la
Nova, el primer aparador
on es presentava Dolium,
i on hi ha obtingut el seu
primer reconeixement: el
Segon Premi en la cate-
goria d’Olis de producció
convencional, i subcate-
goria d’Olis fruitats
verds, després de ser
valorat pel Panell de Tast
Oficial d’Olis Verges
d’Oliva de Catalunya. El
lliurament dels guardons
va ser un dels darrers
actes de la FIO 2018.

Primera
distinció per a
Dolium

Una deixalleria mòbil recorrerà els
pobles de la Ribera d’Ebre per facilitar
la recollida de residus perillosos i espe-
cials als veïns que tenen dificultats per
desplaçar-se fins a les deixalleries pro-
peres. Serà un equipament compartit
amb les dues comarques veïnes, amb
les quals la Ribera té en comú el servei
de recollida i gestió de residus munici-
pals a pràcticament tots els pobles, a
través del Consorci per a la Gestió dels

Residus Municipals de la Ribera
d’Ebre, Priorat i Terra Alta. En l’actua-
litat la gestió dels residus especials i
perillosos dels municipis consorciats es
fa a les instal·lacions que hi ha a Móra
d’Ebre, Flix, Falset i Cornudella. A la
Ribera, a més, també hi ha la deixalle-
ria d’Ascó, de propietat municipal.
L’equipament serà una realitat després
que l’Agència de Residus hagi aprovat
una subvenció 84.639,24 euros.

El servei comarcal de recollida selectiva
disposarà d’una deixalleria mòbil
A la Ribera d’Ebre, per a residus especials i perillosos

Dins del projecte del balcó de l’Ebre, Móra d’Ebre
podria comptar amb un alberg juvenil i un port
nàutic. L’ajuntament està ja treballant amb un
inversor que podria estar interessat en la oferta de
turisme actiu i de natura que es vol impulsar.
Després de la finalització de l’últim tram del pas-
seig fluvial, properament es començarà la cons-
trucció d’un nou embarcador fluvial i l’obertura del
galatxo. És una noticia que ha avançat aquesta set-
mana ebredigital.cat. D’aquesta forma, la capital
de la Ribera d’Ebre tindria com a objectiu esdevenir
en uns mesos l’únic balcó de l’Ebre de tota la tra-
jectòria del riu. 

Móra d’Ebre podria comptar
amb un port al riu
I amb un alberg juvenil

Homenatge a
la Residència
L’Onada de
Gandesa a la
Sra. Antònia Pi-
qué, pels seus
100 anys. Carles
Luz, alcalde de
Gandesa i presi-
dent del Consell
Comarcal de la
Terra Alta va vi-
sitar a l’avia cen-
tenària.

Aquesta setmana s’ha fet la signatura del conveni de
col·laboració entre el Consell Comarcal de la Terra Alta
i el Patronat Pro-Batea per la difusió i suport a la histò-
ria i cultura terraltina.

L’Oficina d’Habitatge de la Ribera d’Ebre ha rebut, al
llarg de tot el 2017, 1.843 visites. Per tal de mantenir
aquest servei, en el darrer ple del Consell Comarcal de
la Ribera d’Ebre, celebrat aquest dimecres a la tarda,
s’ha aprovat prorrogar els convenis de col·laboració
amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en relació
al Programa de mediació per al lloguer social per a
l’any 2018, al qual es destinaran 18.825 euros, així
com per al manteniment de l’Oficina de l’Habitatge i la
borsa de mediació de la Ribera d’Ebre, hi haurà una
dotació econòmica de 26.016 euros. En la mateixa ses-
sió del Ple, es van aprovar les Bases que regeixen la
concessió de subvencions als ajuntaments de la comar-
ca per a l’arranjament i millora de camins municipals.
Dotació econòmica de 81.954 euros per a inversions
de caràcter supramunicipal.

Homenatge a Gandesa
a l’àvia centenària

Conveni per la difusió de la
història de la Terra Alta

Ple del Consell Comarcal 
de la Ribera d’Ebre
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LA SÉNIA

*AL PLE ORDINARI de
l’Ajuntament de la
Sénia es va aprovar per
unanimitat el conveni
amb la Fundació La
Caixa i l’Associació de
Gent Gran per al
desenvolupament del
Programa “Gent
Gran” al casal. El pro-
grama contribueix i
impulsa el benestar i
un estil de vida actiu
amb activitats per a la
gent gran. Així mateix,
es van aprovar per
unanimitat els dife-
rents convenis de
l’Ajuntament amb les
entitats locals.

*LA 6A FIRA DEL
MOBLE de Saragossa,
on van participar-hi
més de 645 marques,
nacionals i internacio-
nals, va tenir represen-
tació senienca amb
vuit empreses expo-
sant: “els resultats han
estat molt positius, el
què indica que el sec-
tor està en una clara
recuperació”.

Més
notícies

La presidenta del Consell Comarcal del Baix Ebre, Sandra Zarago-
za, i l’alcalde de Roquetes, Francesc Gas, han homenatjat la senyo-
ra Hortènsia Escobedo Celma amb motiu del seu centenari. La nova
centenària va nàixer el 28 de gener de 1918 al Molí de la Vella, a
la Sénia, on va viure fins als 24 anys, quan es va casar amb el far-
macèutic de 'la farmàcia de dalt de Roquetes' Odon Segarra Que-
rol. El 1960 va enviduar i es va posar a treballar a la farmàcia del
marit. Del matrimoni van nàixer quatre fills. L’alcalde de Roquetes
li ha lliurat la Medalla Centenària en nom de la Generalitat, mentre
que la presidenta Sandra Zaragoza li ha donat una placa comme-
morativa i la regidora Maribel Belmonte, un ram de flors i una placa
en nom de l'Ajuntament.

L’Aldea disposarà per al 2018 d’un pressupost lleugerament supe-
rior als 4 milions d’euros. De l’aprovació d’aquest document des-
taca principalment una iniciativa que es destinarà a la promoció
municipal i que afectarà transversalment a totes les àrees del
govern. Aquesta campanya s’anomena ‘L’Aldea, Horta del Delta’:
“Té com a objectiu coordinar totes les iniciatives i activitats muni-
cipals per tal de posar en valor els tradicionals actius de la pagesia,
difondre la estratègica situació del municipi, donar suport a l’acti-
vitat del comerç de proximitat i exposar valors històrics i turístics
del nostre terme a l’hora que ressaltar la immillorable dotació de
serveis i la qualitat de vida acompanyada d’una baixa fiscalitat del
nostre municipi”. Segons nota de l’Ajuntament aldeà, “cal ressal-
tar també la continuïtat en les polítiques d’ocupació, el compro-
mís del govern amb la transparència i la millora dels mitjans de
comunicació locals, les polítiques socials adreçades de manera
concreta a facilitar l’accés dels més menuts de famílies desfavori-
des a activitats extraescolars i la continuïtat amb la millora de la
imatge general del municipi. Tot això significa un gran esforç d’e-
quilibri pressupostari . Per 11è any consecutiu es mantenen els
impostos congelats”. Entre els projectes, cal destacar:
Arranjament d’una part dels 45.290 m2 de terrenys d’ADIF
recentment posats a disposició pública conjuntament amb els
quatre immobles de les antigues instal·lacions ferroviàries entres
les que destaca l’edifici de la Antiga Estació de l’Aldea; Assolir  l’e-
xecució del 2n tram del Carril Bici a l’Ermita; Execució d’una nova
rotonda a l’av. Catalunya; Ubicació de noves instal·lacions a pla-
ces municipals; Redacció del projecte de l’SCRUA com a Centre
Cultural; Important arranjament del camí paral·lel a la Sèquia
Mare; Nou accés al Col·legi 21 d’Abril; Obres per ubicar la
Biblioteca al Casal Jove; Càmeres de videovigilància per millorar la
seguretat; Noves instal·lacions d’enllumenat públic per generar
estalvi energètic; i com a projecte significatiu l’enderroc de l’antic
Pont de la Via.

Reconeixement institucional a l’àvia
centenària de Roquetes

L’Aldea disposarà d’un pressupost
lleugerament superior als 4 ME

Hortènsia Escobedo Celma Per al 2018

Sant Jaume vol promoure 
les Angules com a producte 

estrella del Delta

Jornada amb restauradors i gastrònoms

L’angula és un dels productes gastronòmics
singulars del Delta de l’Ebre. Per això, Sant
Jaume d’Enveja fa tres anys que treballa per
convertir-lo en un dels eixos centrals de la
promoció turística i econòmica del municipi.
En aquest marc s’ha celebrat aquesta setm-
nana una jornada amb restauradors i gastrò-
noms, en un any nefast pel que fa a les cap-
tures. 
I és que aquesta temporada la pesca d’an-

gules s’ha reduït un 80%. 
Tal com informa ebredigital.cat, l’angula i
l’anguila han estat les protagonistes d’una
jornada culinària capitanejada pel cuiner
Vicent Guimerà de l’Antic Molí i la cuinera
Maria Cinta Oliver del restaurant lo Racó del
Riu de Sant Jaume d’Enveja. 
L’activitat forma part d’un projecte més
ampli del Consell Comarcal i l’Ajuntament
de Sant Jaume.

L’Ampolla va acollir 
una conferència 

sobre l’atenció al client

Dimecres passat

La Biblioteca de l’Ampolla fou l’escenari el passat dimecres de la conferència
Excel·lència en l’atenció al client: El talent i el capital humà. La xerrada, que
va ser d’assistència gratuïta, va anar a càrrec de Joaquim Deulofeu, doctor
en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona (UB)
i professor de la Universitat Abat Oliba CEU, ESCODI i de la Universitat
d’Andorra, entre d’altres. A més a més, és soci fundador de Qualitat Serveis
Empresarials SL. L’acte va estar organitzat per la Cambra de Comerç de
Tortosa, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya; i el Consell
General de Cambres
de Catalunya.

Hortènsia Escobedo va rebre l’homenatge al seu domicili de Roquetes.
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CONCURS INSTAGRAM

El passat divendres, 26
de gener de 2018, el
Consell Comarcal del
Montsià va dur a terme
l’acte de reconeixement
a la millor candidatura
presentada en el marc
del primer Concurs
Instagram, calendari
Montsià Jove 2018.
El concurs es considera
un nou repte que ha
assumit la Xarxa de
Serveis d’Informació
Juvenil «Montsià Jove»,
constituïda per tots els
Punts d’Informació
Juvenil del Montsià.
Un total de 22 joves del
Montsià i comarques
veïnes han presentat la
seva candidatura.
Eva Mascarell Sérvulo,
de la Ràpita, ha estat la
guanyadora d’aquesta
primera edició del con-
curs, qui ha rebut com
a premi per part del
Consell Comarcal del
Montsià una càmera
GoPro. 

Consell
Comarcal del
Montsià

Els grups municipals de
l’Ajuntament d’Alcanar
“han de justificar més de
43.000 mil euros per les
subvencions rebudes en-
tre 2011 i 2015”. Durant
el darrer ple es va donar
a conèixer l’informe del
procés de fiscalització
engegat a partir d’una
reclamació de l’organis-
me públic que vetlla per
la transparència a les ad-
ministracions públiques.
segons informa ebredigi-
tal.cat, el passat mes de
juliol el GAIP, la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació
Pública, va reclamar a petició de la CUP la fiscalització de les subven-
cions que l’Ajuntament d’Alcanar dóna als grups municipals entre
2011 i 2015. Moltes de les factures aportades per aquests grups no
han estat admeses per l’interventor, per això demanen posar-se d’a-
cord per saber quines despeses es poden fer amb els diners que els
dóna l’ajuntament. Doncs bé, dels 122 mil 136 euros pagats durant el
darrer mandat, falten per justificar 43 mil 912 euros. Només Esquerra
Republicana ha pogut justificar la totalitat de les factures, seguida per
la CUP que només haurà de retornar 79 euros. La resta de partits hau-
ran de retornar aproximadament la meitat dels diners cobrats, tot i
que el procés encara no ha acabat i es podran fer al·legacions. Per
això esperen poder-se reunir amb l’interventor la setmana vinent per
saber quin criteri s’ha seguit i poder aclarir-ho tot. Per aquest motiu
parlen de que l’informe efectuat ara és “provisional”. 

El ple segueix donant llum verda al nou planejament urbanístic.
Aquest dilluns al vespre, es va acordar una modificació del pla
urbanístic per incrementar les alçades de les naus del polígon
industrial. El consistori també va fer l’elecció de la nova jutgessa
de pau que serà Palma Abas. Hores abans que el Suprem tombés
el POUM, la CUTE donava el vistiplau a augmentar de 12 a 15
metres l’altura de les naus del polígon Les Creuetes, per facilitar
que les empreses existents o les de nova instal·lació tinguessin
més alçada per les seves edificacions. El ple va tornar a portar a
aprovar la modificació, que ara haurà de ratificar Urbanisme.
Durant la sessió plenària també es va escollir la nova jutgessa de
pau que serà Palma Abas. Després de quatre anys de mandat,
calia renovar les places de titular i substitut del jutjat. De les vuit
candidatures presentades a la convocatòria, la d’Abas és la que
va rebre un suport majoritari, amb 8 vots a favor i 5 abstencions.
La jutgessa suplent serà Rosanna Samarra.

Els grups de l’oposició d’Alcanar
han de justificar 43.000 euros

El ple aprova modificacions al
POUM sobre el polígon industrial

De subvencions públiques De l’Ametlla de Mar

Relleu al capdavant de la direcció de la
comissaria dels Mossos de la Cala

Carme Domènech és la nova sotsinspectora

Carme Domènech és la nova sot-
sinspectora dels Mossos a
l’Ametlla de Mar. La policia de la
Generalitat renova el seu màxim
càrrec a la comissaria de districte.
Domènech arriba a la població
després d’estar més de 7 anys
com a cap de l’Àrea Bàsica
Policial del Montsià. Abans havia
estat cap de la comissaria de
Gandesa durant 3 anys. 

L’agermanament l’Ametlla-Palamós
serà oficial demà, en la Festa Major

La Cala i Palamós ja estan agermanades. El ple va aprovar, dilluns al
vespre, el protocol que se seguirà a partir d’ara per definir projectes
culturals i portar-los a terme. Una aprovació que ja va fer Palamós i
que estava pendent a l’Ametlla Després del vistiplau del ple, la rúbrica
de l’acord se signarà demà dissabte, en el marc de la Festa Major de
la Candelera, amb la visita de l’alcalde palamosí i una representació
del respectiu consistori empordanès. L’agermanament se celebrarà
amb una actuació dels Gegants de La Cala i Palamós, i un concert de
Miquel del Roig, a partir de les 12 h a la plaça Catalunya. D’altra
banda, avui divendres, dia de la Patrona, i dins dels actes tradicionals
de la jornada, a més de la processó, hi haurà el partit de futbol,
enguany commemoratiu pel 50è aniversari del club. S’enfrontarà el
primer equip calero i ‘la Cala legends’, format per exjugadors.

El projecte ambiental que porten a terme els alumnes de 5è i 6è de primària de l’Escola Sant Jordi, anomenat ‘Aula Verda’, ha travessat la seva porta per arribar a la Residència
L’Onada l’Ametlla de Mar, situada just davant del centre educatiu. El projecte consisteix en la plantació d’un hort amb aliments saludables i, a més, en la realització de treballs
manuals, amb material reciclat, per tal de confeccionar decoració pels espais de tots dos centres.
El motiu que ha impulsat l’activitat conjunta entre els dos centres és la manca d’un espai adequat per situar l’hort i, a també, de personal per fer-se càrrec durant els mesos d’estiu
i vacances, per part de l’escola. De manera que s’ha establert ubicar-lo a la residència gestionada per L’Onada Serveis i, d’aquesta manera, tant nens com persones usuàries tre-
ballaran en el seu manteniment. Els alumnes de l’escola s’aproparan cada dimarts i dijous a l’hort per tal de regar i atendre’l, i, per la seva banda, les persones usuàries ho faran
la resta de dies. Pel que fa a les decoracions es preveu que tant grans com petits treballin per elaborar manualitats amb materials reciclats i així poder decorar l’escola i la residència
de la mateixa manera. Aquestes decoracions es faran en funció de les pròximes festivitats i es començarà per ambientar els espais sota la temàtica de carnaval.
A més, dins del projecte també s’emmarca una altra activitat, doncs un cop l’hort comenci a donar aliments també es preveu la realització de classes de cuina i dinar saludable.
L’objectiu del projecte és trencar barreres generacionals i que nens i persones grans treballin en equip per un interès comú tot compartint experiències. Aquesta iniciativa arrencarà
després de la Festa Major de l’Ametlla de Mar, la Candelera, que se celebra el 2 de febrer al municipi.
El projecte ha tingut molt bona acollida per part de tots dos centres que s’han manifestat contents de treballar conjuntament. Per la seva banda, el regidor d’Ensenyament, Joan
Manel Tello, ha assegurat que “serà una iniciativa positiva per les dues generacions”.

La Residència L’Onada l’Ametlla de Mar i l’Escola Sant Jordi 
impulsen la plantació d’un hort i la decoració d’ambdós centres

Grans i petits treballaran en un projecte comú tot potenciat la unió entre generacions.



Lo Pati, Centre d'Art de les Terres de
l'Ebre, és un centre d'exposició per a
projectes en matèria d'arts visuals a les
Terres de l'Ebre. Lo Pati
està ubicat a Amposta on antigament
s'emplaçava lo «pati de les escoles
públiques», aquesta referència explica
l'origen del nom "Lo Pati". L'edifici està
ubicat en el pati posterior del Museu del
Montsià.
Parlem amb Aida Boix (Amposta, 1989),
llicenciada en Història de l'Art i Màster
d'Estudis avançats en Història de l'Art
en l'especialitat l'Art en la Societat.

Més Ebre: Un càrrec de direcció que ha
exercit des del passat mes d'agost i que
ara s'ha ratificat.
Aida Boix: El passat mes d’agost vaig
assolir el càrrec de directora de manera
provisional fins que es convoques l’ofer-
ta pública. Aquells mesos van ser molt
gratificants per a mi ja que em van per-
metre estar al capdavant de projectes
molt interessants com l’exposició “Llots i
Torbes” de Mari Chordà que just acabem
de tancar amb la presentació del catàleg.
Ara ja iniciem el nou any amb moltes
ganes de treballar i acabant de progra-
mar la temporada per aquest 2018.

ME: Una jove de 28 anys amb un currí-
culum important. Ha treballat, entre
altres, al departament de recerca i inves-
tigació del Museu del Vaticà i al
MACBA, ...
AB: Sí al MACBA vaig estar treballant
uns mesos a través d’una beca. Va ser
una experiència de la qual guardo molt
bons records i molt bons companys de
feina. Vaig aprendre molt de tots ells i
em van tractar com una més des del pri-
mer dia, sempre estaré molt agraïda.
Pel que fa al Vaticà va ser una temporada
de molta feina que aquest any es podrà

veure ja que s’inaugurarà l’exposició en
la que vaig estar treballant. L’experiència
de poder treballar al departament de
recerca i investigació del Museu Vaticà
va ser molt enriquidora. Em va permetre
veure com es treballa i com es gestionen
les exposicions a un dels museus més
gran i amb més rellevància del món.
Sense cap dubte aquesta ha estat una de
les millors vivències de la meva vida ja
que a més Roma és una ciutat que em té
captivada des de fa molts anys.

ME: Lo Pati s'ha convertit en un referent
dins de l'àmbit de l'art contemporani
amb programes de difusió, formació,
investigació i també forma part de la
Xarxa de Centres d'Arts Visuals de
Catalunya. Quines seran les properes
activitats, programació?
AB: Com et comentava abans, fa uns
dies hem tancat l’exposició “Llots i tor-
bes” amb la presentació del catàleg i
amb una taula rodona entorn a la biòlo-
ga Lynn Margulis. Ara iniciem la progra-
mació del 2018 i ho fem amb un concert
del cicle OUT.SIDE que es desplaçarà
pels principals centres de la Xarxa de
Centres d'Arts Visuals de Catalunya, des
de Santa Mònica, el Tecla Sala o la
Panera de Lleida. Aquí a les Terres de
l’Ebre els podrem gaudir el dissabte 17
de febrer i el 14 d’abril.
Pel que fa a la resta de la programació
mantindrem la línia del centre amb acti-
vitats que es programen des de fa anys i
que són molt interessants per nosaltres
com Ports, natura i art o Aula al Pati i
apostarem per noves exposicions i festi-
vals artístics. A més aquest 2018 estarà
molt protagonitzat per la Biennal ja que
es celebrarà la seva quinzena edició i
tancarem la temporada amb l’exposició
de l’artista i comissari Carles Guerra,
actual director de la fundació Antoni
Tàpies.
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Isabel CarrascoAida Boix
NOVA DIRECTORA DEL CENTRE D'ART LO PATI D'AMPOSTA

PARLEM AMB

Iniciem el nou any amb moltes ganes de treballar
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La junta del Tortosa, després d’una temporada que està
sent un autèntic malson, ja ha avançat, a través del seu
president, que s’han de convocar eleccions. Sona la
possibilitat de que hi hagin alternatives fins i tot amb
una que podria tenir uns inversors per regenerar el club.
També n’hi ha una altra que aproximaria el Tortosa a un
club veí. I en podria haver-hi una altra.... També poden
haver-hi eleccions al CF Amposta on està clar que Jordi
Pérez és un candidat per seguir. Se sent dir que pot
haver-hi una alternativa amb gent del futbol base i que,
fins i tot, aquesta gent es podria unir a Toni Ruiz si es
presenta. També són rumors. I, per últim, també
podrien haver-hi eleccions a Jesús i Maria, si continua el
president Gilabert i si es confirma que pot haver-hi una
altra candidatura amb algun directiu que ja va estar al
club anys enrera. Tot són rumors. Caldrà esperar per si
realment es produeixen eleccions a cada lloc. 

Michel 

Any d’eleccions

9 jugadors del juvenil del Tortosa de la temporada
2013/2014 foren de titulars en el partit Catalònia-
Camarles: Gerard, Beltrán, Citi, Albert, Sorolla i Aleix per
part del Camarles i Monclús, Escoda i Carlitos, del
Catalònia. Aquests jugadors podrien avui ser jugadors del
Tortosa si en aquest club haguessin tingut paciència i deixar
treballar a Xavi Cid. Avui aquests jugadors tenen una mit-
jana de 21 anys i alguns encara estan per explotar. A la llista
podríem afegir Ion, Pau Andreu, Ubalde, Gerard Bes,
Domenec, Oriol Vallespí, Pau Ripoll, Xavi Marqués, Josué,
Pau Valmaña, Iniesta, Sergi Bel, Jordi Fabregat, els germans
Bartolomé, Moha, Aleix Salvador, Vilarroya, José Ramon,
Maikel, Ángel Sánchez, Manolo Puig, Selu, Cristian
Ventura, Aleix Cuenca, Dani Bel, Carles Kader, Guillem
Navarro, Cristian Regolf, Lluís Espinach...i perdoneu si m'o-
blido d'algú. ¿Hi ha o no hi ha jugadors per fer un equip
molt competitiu a 2 catalana? I amb gran futur i que han
passat pel planter del Tortosa. A la llista hi ha 40 jugadors.
Per fer dos equips i podríem afegir més i la mitjana és de 23
anys. I després diuen que no hi ha jugadors el que cal és
apostar per ells. Passa sempre agrada més el de fora que els
d'aquí i no es valoren i aquests han d'emigrar a altres
equips on triomfen. Es prefereixen jugadors de Tarragona o
Barcelona per l'obsessió de l'ascens i estar a 1a catalana i el
retorn algun dia a la Tercera divisió. Només cal que es cre-
gui amb la política esportiva. 4 grans porters sortits del
planter: Iniesta, Josué, Selu i Carlitos i aquest any ja han
passat tres de fora, Eudal, Amores i ara Escrich. L'ansietat
de l'ascens ha fet molt de mal a aquest club i mentre havien
tasques més importants que era baixar el dèficit a zero i fer
una estructura de futur amb jugadors només de la casa i fer
una unió amb el futbol base i acostar-se a l’Ebre Escola per
fer un club de futur. Hi hauran eleccions. Nou projecte,
noves idees o altra vegada intentaran el retorn a la 1a cata-
lana si es baixa. El projecte és només un: que fitxin a Xavi
Cid o Nando Garcia i facin un equip localista cent per cent,
això de somiar amb tercera divisió és la major equivocació
d'aquest club.

L’opinió de Joaquin Celma. 

Els 40 jugadors del Tortosa 
que deurien jugar

      MINUT 91
DIUMENGE, en directe, 

a CANAL TERRES DE L’EBRE. 
Resums amb els gols: Ascó-S Andreu, Tortosa-Vista
Alegre, Ulldecona-Gandesa, Amposta-Cambrils i

especial atenció al Móra Nova-Ampolla. 
Convidats: Marc Romera i Frede (president i jugador

Móra Nova) i Paco Gilabert i Enric Alaixendri
(president i tècnic del CF Ampolla).

22.30 h

Demà dissabte, el Móra la Nova, segon classificat de Tercera catalana, rebrà el líder,
l’Ampolla. Dos equips de llegenda. Els dreams teams del futbol català. Dos equips de
rècord. Serà una autèntica festa del futbol ebrenc. I Canal Terres de l’Ebre, la casa del
nostre futbol, allí estarà, com sempre fent costat als equips del territori. El partit, locutat
per Michel Viñas, amb comentaris tècnics de Narcís Miró i de Baltasar Capera, es podrà
seguir en diferit el diumenge per Canal Terres de l’Ebre a les 20.30 h. I després, a les
22.30 h, a Minut 91 programa especial amb anàlisi de la jornada i amb protagonistes
del duel entre moranovencs i ampolleros. 

Móra la Nova-Ampolla, una festa del futbol
ebrenc que es podrà seguir a 

Canal Terres de l’Ebre, diumenge (20.30 h)

L’Ascó va perdre al camp del Grano-
llers (2-1) i segueix sense poder rever-
tir la dinàmica de l’any 2018. Només
ha sumat 1 punt de 12 i ara ha sortit
de la zona de promoció d’ascens en la
que ha estat gairebé tota la lliga. Sé
sabia que la temporada seria compli-
cada, per poder estar a les primeres
places per l’alt nivell competitiu que
té la categoria enguany i ara és quan
a l’Ascó viu un moment negatiu de re-
sultats. No obstant, no hi ha distàn-
cies entre els equips i cal esperar que
pugui arribar la reacció per poder es-
tar entre els privilegiats. 
El partit al carrer Girona de Grano-

llers es va escapar a darrera hora,
quan l’Ascó havia fet el més complicat
que fou empatar. Els locals, en zona
de descens, van començar millor i van
apuntalar-se en defensa una vegada
van fer l’1-0 al minut 18. L’Ascó, con-
tracorrent, va millorar a la represa i
una canonada de Dani Argilaga va

significar l’empat. L’1-1 premiava l’es-
forç. Però quan es buscava el segon
gol, una acció per banda, fràgilment
defensada, va suposar el 2-1.

L’equip està ara de pega i buscarà
diumenge trobar el punt d’inflexió
contra un rival directe, l’històric Sant
Andreu (12 h).

L’Ascó no pot revertir la dinàmica
TERCERA DIVISIÓ 

Va perdre a Granollers i només ha sumat 1 punt de 12. Diumenge rebrà el S. Andreu

Coneix la teva
lesió

FCF

La Federació Catalana de
Futbol ha fet un comuni-
cat en el que informa del
nou sistema que tenen els
jugadors per conèixer el
tractament de la seua
lesió. A la plana 2 podeu
trobar el comunicat fede-
ratiu.

Gabi

El Tortosa va perdre diumenge a Valls, cuer del grup (3-
1). El president Arturo Llorca ja va dir-li abans del partit al
tècnic Dani Gimeno que tenia intenció de convocar elec-
cions més aviat del que estava previst. El tècnic, en acabar
a Valls, va informar que deixava el càrrec una vegada el
president ja anunciava que plegaria. Llorca ha aclarit que ell
seguirà assumint les responsabilitats que li pertoquen, con-
vocant aviat una assemblea per exposar al soci la situació i
per obrir un procés de presentació de candidatures. També
cal dir que quan va fitxar Gimeno es va informar que hi ha-
via un cicle de 5 partits que eren claus. El Tortosa n’ha per-
dut 3 de 4 d’aquests i, per tant, el bagatge tampoc era po-
sitiu. Amb la marxa de Gimeno, el Tortosa ha contractat a
Víctor Vera, que va estar a l’Avià i al Manresa. Un tècnic
que arriba amb il.lusió, malgrat la situació actual. Una situa-
ció que és més caòtica una vegada Carles i Cuenca també
han demanat la baixa. Carles té ofertes, entre elles de l’Am-
polla. Cuenca, que ha pogut interessar a la Sénia, Amposta
i a un altre club i que pot anar al Gandesa, ha de rebre-la.
Tornen jugadors que havien de ser baixa com Didí (recupe-
rant-se de la lesió) i Edgar i s’ha fitxat a Moha (Horta), Aitor
Bilbao (Santboià) i Max Morell (Mollet). Puig i Sam, sancio-
nats, i Cristian i Dani Bel són dubte per lesió pel proper par-
tit quan el Tortosa rebrà el V. Alegre diumenge (18.30 h). 

Més canvis al Tortosa

DIUMENGE REBRÀ EL VISTA ALEGRE (18.30H)

La Rapitenca va golejar diumenge l’Alpicat (4-0). Era la
victòria que mancava després de sis jornades sense aconse-
guir-la. Malgrat que a la primera meitat els visitants van es-
tar molt ben posats i la Rapitenca no es va trobar còmode,
a la represa, una vegada va arribar el primer gol, els rapi-
tencs van tenir més tranquil.litat i l’Alpicat, amb els canvis,
va perdre pistonada. Un gran gol del debutant Víctor Ga-
rriodo, des de gairebé 40 metres, fou el 2-0 i va ensorrar els
visitants. I va encoratjar als rapitencs que van acabar gole-
jant amb els gols de Gasparin i d’Uri Benito. El triomf dóna
confiança i estabilitat. El proper partit és demà dissabte, si la
neu ho permet, a Andorra. Cal destacar que Sergi José, que
diumenge no va jugar ni un minut, ha decidit penjar les bo-
tes. A la plana 19 (secció Top Secret de Celma) podreu tro-
bar més informació. Per demà també serà baixa Garrido, ex-
pulsat diumenge i sancionat amb dos partits. I Gasparin,
també sancionat.
El Flix impugna el partit del filial 
El Flix va impugnar el partit en què la Rapitenca B va

guanyar 2-5 per l’alineació de Forés, jugador del primer
equip. La normativa diu que major de 23 anys no pot jugar
amb el filial si ho ha fet en 15 partits o més amb el primer
equip. Forés, segons la Rapitenca, n’ha jugat 13. El Flix
compta les vegades que ha estat inscrit en l’acta.

Arriba el triomf rapitenc desitjat

SERGI JOSÉ HA DECIDIT NO SEGUIR JUGANT

L’Ascó rebrà diumenge un rival directe, el Sant Andreu. 
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Qui serà el campió?
Les dues primeres places cada vegada està més clar que seran per a un d'a-

quests tres equips: Amposta, Camarles o Cambrils. Per això els enfrontaments
entre ells seran determinants. En la propera jornada, Amposta-Cambrils i dins
de 4, Cambrils-Camarles. No obstant, als favorits els costa guanyar. Amposta
i Camarles van fer-ho per la mínima i el Cambrils, contra el cuer, fins al minut
77, només guanyava 1-0. El Camarles, impecable: últimes 10 jornades, 8
victòries i amb només guanyar els partits de casa aconseguiria els mateixos
punts que la passada campanya quan va quedar cinquè. El Catalònia es com-
plica. Juga bé però els petilts detalls determinen. Últimes 7 jornades i només
una victòria. La Sénia i Batea, passos importants per a la salvació. Ja tres equips
estan gairebé sentenciats pel descens. Falten 4 equips més. I ull que la part de
baix es va trencant cada vegada més, per salvar-se calen mínim 45 punts. La
Cava va assolir un empat d’or al camp d’un Gandesa que es va adormir. 

JOAQUIN CELMA

Arriba el dia. Els dos equips llegendaris, els dos equips de rècord en el futbol català s’enfronten
demà dissabte a les 16.30 h: Móra la Nova-Ampolla. És el partit de l’any. Un partit de somni, com
ho és la campanya dels dos protagonistes. Dos clubs que estan fent història. L’Ampolla és líder amb
55 punts, ho ha guanyat tot menys un partit que va empatar-lo. El Móra la Nova també ho ha guan-
yat tot excepte un partit que va perdre’l, al camp de l’Ampolla. Des de llavors, tot victòries. Cal con-
siderar que el Móra la Nova, l’any passat, només va perdre un partit, a Quarta catalana, en la da-
rrera jornada. Per tant, porta dues derrotes en més d’un any i mig. Es preveu un gran ambient, en
un partit que il.lusiona i en el que el liderat estarà en joc. El partit es podrà veure diumenge pel Canal
Terres de l’Ebre (20.30 h). Després hi haurà un programa especial a Minut 91.
El Móra la Nova guanya a Bítem (0-1), diumenge passat. Gran partit entre el tercer classificat, el

R. Bítem, i el segon, el Móra la Nova dels rècords (0-1). El partit a Bítem va ser igualat i obert. El M.
Nova va tenir opcions però també les va disposar el R. Bítem. Al final, un golàs de Fuertes, el millor
jugador del partit, amb un tret des de fora de l’àrea, va suposar una nova victòria, 17 seguida del
M. la Nova que en la propera jornada rebrà el lider.

Móra la Nova-Ampolla, el partit de l’any demà dissabte (16.30h)

ES PODRÀ VEURE A CANAL TERRES DE L’EBRE, DIUMENGE (20.30 H)

L’Amposta va guanyar al camp del Reddis (0-1). Se-
gueix tercer a tres punts del líder. I ja ha sumat 10 punts
de 12. Demà dissabte (18 h) rebrà el líder Cambrils U. El
tècnic Albert Bel, del partit a Reus, deia que “l’equip va
fer un partit molt seriós, molt solidari en l’aspecte defen-
siu, en el que vam estar molt sòlids, només deixant al
Reddis tenir un parell d’opcions. Penso que vam controlar
el joc en tot moment, tant en pilota com sense. Quan la
teníem vam dominar i vam saber trobar situacions per
crear perill i quan no la teníem vam saber pressionar dalt
i també mfer un pas enrera quan vam haver de replegar.
Vam jugar, en general, amb molt compromís sent cons-
cients de la importància de la victòria per poder arribar al
partit contra el líder amb bones sensacions i amb il.lusió
de poder seguir en la línia que portem. Per tant, com he
dit, molt satisfet del treball de tots els jugadors, tant dels
que van sortir d’inici com dels que van entrar durant el
partit. L’actitud va ser molt bona. Hem de seguir treba-
llant d’aquesta forma”. Felipe, aprofitant una assistència
de Paez, va marcar el gol del triomf a l’inici de la represa. 

Gran partit de l’Amposta (0-1)

DEMÀ DISSABTE REBRÀ EL LÍDER CAMBRILS (18 H)

L’Ulldecona va empatar a darrera hora al camp de la
Canonja (1-1). Un punt valuós tenint en compte la situa-
ció de l’equip, novament minvat per les baixes, tot i recu-
perar jugadors i que va debutar Ion (Alcanar). El tècnic
Antoni Teixidó admetia que “no vam estar bé. I cal dir
que davant vam tenir un equip molt lluitador i que va ju-
gar amb molta intensitat i que em va sorprendre perquè
havia passat unes setmanes amb dificultats. Però crec sin-
cerament que va merèixer guanyar. Nosaltres no merei-
xiem puntuar però l’equip, tot i no jugar com en les da-
rreres setmanes, amb gol de Nacho, va empatar a darrera
hora”. Teixidó afegia que “i el que és el futbol, en temps
afegit vam disposar d’una ocasió amb un pal, per haver
pogut guanyar. Però, com he dit, no hagués estat just”.
L’Ulldecona rebrà demà el Gandesa, en un dels derbis de
la jornada.

Punt d’or per a l’Ulldecona

2A CATALANA. A LA CANONJA (1-1)

Segons Enric Alaixendri,
tècnic de l’Ampolla, “partit
sense tensió, va faltar ritme,
i la intensitat adequada. I el
Vilalba, en una contra, es va
avançar. Però la clau fou em-
patar acte seguit, gol de Sa-

mu. I, malgrat seguir sense
ritme, vam tenir vàries oca-
sions i Gallego va marcar el
2-1. A la represa, vaig fer
canvis per canviar la dinàmi-
ca, però no vaig aconseguir-
ho. Avançada la represa,

Manolo, amb un gran gol,
va fer el 3-1. Al final, l’im-
portant va ser la victòria da-
vant d’un equip que va jugar
les seues armes i que va es-
tar dins del partit fins que
vam aconseguir el tercer

gol”.  Cotaina no segueix a
Vilalba: “ja fa setmanes que
vaig comentar-ho a la junta,
a la que estic molt agrait per
tota la confiança i tracte. He
de destacar que he estat
molt agust a Vilalba. Però

ens falten dos fitxatges i no
s’han pogut efectuar i crec
que d’aquesta forma podran
haver més opcions de poder
fer-los. Així ho hem acor-
dat”. Uri, que ja va estar-hi,
podria tornar al Vilalba. 

El líder
l’Ampolla
amplia el
rècord

El Batea, després dues derrotes, necessitava la victòria,
contra un rival directe, un Torredembarra molt minvat per les
baixes i pels problemes de les darreres setmanes. Els d’Àlex
Curto van obtenir-la i per golejada (7-1). Des de Batea co-
mentaven que “el triomf és molt important, després de les
dues derrotes. I cal dir que fins avançada la segona meitat, el
partit no es va encarrilar, fins que vam fer el 3-1. Al primer
temps ens vam avançar en dues accions desafortunades per
als visitants, amb xuts que van desviar jugadors seus. Però el
2-1, de falta, va ajustar el partit al final de la primera meitat.
A la segona, el gol de Joel, marca de la casa, va decidir (56’).
Fou el 3-1. El Batea ja va jugar còmode i el Torredembarra,
minvat de potencial, va sortir del partit. Acte seguit, Villarro-
ya va fer el 4-1. Joel, Vilanova i Alejandro ampliaven l’avan-
tatge tancant una bona segona meitat. El porter Ròdenes i el
defensa Raül, que van fitxar del Tortosa, van debutar a casa.

Golejada amb doble valor

EL BATEA GUANYA EL TORREDEMBARRA (7-1)

La Sénia va guanyar el Morell (4-2). Segona victòria se-
guida i deixa un rival més enrera a la taula. Segons el tècnic
Juanjo Serrano, “pel resultat pot semblar que la victòria va
ser fàcil, però la realitat no va ser aquesta. Principalment a
la primera meitat, el Morell va estar ben posat i va jugar
amb molta intensitat. Nosaltres també vam fer-ho, des del
principi, tenint opcions a l’inici. Però no vam transformar-
les i el partit va igualar-se i ells també van tenir-la en una
contra que va evitar Kevin. La clau va ser que al final del
primer temps, Joan Zaragoza va fer l’1-0, a centrada d’Eric.
A la represa, la dinàmica va ser la mateixa. Fou important
marcar en pocs minuts dos gols, obra de Zaragoza i de Ge-
rard, de penal. Pol, amb un gran gol, va fer el 4-0. Vam
aprofitar per a fer canvis i també cal dir que ens vam aco-
modar. I ells van marcar al final dos gols. Molt contents pel
triomf, és molt valuós en la lluita per la permanència”.

Pas endavant de la Sénia

SEGON TRIOMF SEGUIT, CONTRA EL MORELL (4-2)

Tercer triomf seguit d'un Camarles que continua segon. Va
vèncer al camp del Catalònia (0-1) en un partit que es va de-
cidir amb un gol del debutant Albert March (J. i Maria). El
Cata va començar bé i va tenir dues opcions. Amb els mi-
nuts, el partit va igualar-se i el Camarles, que tenia fins a 5
baixes, va saber equilibrar-lo amb més control de la pilota,
tot i que sense gaire arribades clares excepte una rematada
de Ferreres, un tret de Cristian des de fora de l'àrea o una ju-
gada d'Aleix. A la represa, el partit va seguir igualat. El Ca-
talònia, ben posat, va buscar obrir el camp i així va crear un
parell de possibilitats. No obstant, seria el Camarles qui s'a-
vançaria arran d'una contra. En l’acció, li va costar tancar i
replegar a l'equip local. Ferreres va treballar la jugada i va as-
sistir a Albert, el jove campredonenc que debutava i que va
afusellar el 0-1. Amb el 0-1, els locals es van abocar i van in-
sistir, tenint una jugada molt clara per empatar, davant de
porteria, però sense remat final. Els intents desesperats del
Cata van existir però cal destacar la bona feina del porter ca-
marlenc Gerard i de tot l'equip en l'aspecte defensiu. Ja al fi-
nal, el visitant Aleix va poder sentenciar, però Carlos va evi-
tar el 0-2. El Cata, 2 punts de 12, està en zona compromesa.

Triomf del Camarles, a Jesús

GOL DEL DEBUTANT ALBERT MARCH (0-1)

La Cava, quan pitjor ho tenia a la represa, perdia 3-1 i
s'havia quedat en deu al minut 52, va traure orgull i va
empatar. Llaveria va marcar el 3-2 (72') i el darrer quart
va ser frenètic. El Gandesa, amb 3 ocasions, va perdonar
la sentència i a manca d'un minut Xescu va obtenir l'em-
pat. 7 punts de 9 i cop anímic per a la Cava que lluita a
la desesperada per salvar-se. Va pel bon camí. 
Cal dir que els visitants van estar molt ben posats en el

primer temps, tenint dues opcions amb trets llunyans. El
Gandesa, en el darrer quart, va disposar de més control
del partit. I va marcar en una acció afortunada, amb un
llançament de Gumiel de falta. La pilota fou desviada per
la tanca. A la represa, als 7 minuts, el visitant Víctor va
veure la segona groga. La Cava va empatar, quan Grau va
aprofitar una indecisió de Rojas. Però els locals van reac-
cionar i Dilla, de cap, va marcar el 2-1. La Cava va acusar
el gol rebut. El Gandesa, amb un gran gol de Cristian, va
fer el 3-1. I va poder sentenciar. Però la dinàmica de la
Cava ara és una altra. Va lluitar per l’empat i el va obtenir
en dues jugades defensades amb certa apatia pels locals. 

Empat èpic de la Cava, a Gandesa

PERDIA 3-1 AL 75, JUGANT AMB 10

3A CATALANA. VA VÈNCER EL CUER VILALBA (3-1) I SEGUEIX SENSE PERDRE. COTAINA DEIXA DE SER EL TÈCNIC DEL VILALBA



DIVENDRES 2 
DE FEBRER
DE 201816

diarimés
ebre ESPORTS

www.mesebre.cat

Ampolla i Móra la Nova, amb la lliga a la butxaca
Jornada molt rara, una de les menys gols s’han marcat

i només tres equips van guanyar a casa -sis van guanyar
a domicili-. Després de la derrota del R-Bítem els líders ja
tenen 19 punts de distància. ¿Algú dubta que Ampolla o
Móra la Nova seran equips de Segona Catalana?. Demà
s’enfronten en un duel en què el liderat estarà en joc.
L’Ampolla porta dues jornades que ha de remuntar els
partits, la setmana passada a Arnes i aquesta contra el Vi-
lalba. El R-Bítem va fer un gran partit però els campions
de vegades tenen la sort de cara i al 89 el Móra la Nova
va guanyar. Notícia: segona setmana consecutiva que no

marca Agus. Vaig dir que l’Ametlla faria una gran segona
volta i està passant. I, tot i les baixes, porta 4 setmanes
guanyant. A Móra d’Ebre no estava ni el porter titular ni
el del juvenil, i la solució fou Gerard Cañagueral que és
l’entrenador de porters. I va aturar un penal. 
Després de 4 jornades sense guanyar, l’Aldeana va tor-

nar a fer-ho. Ha incorporat a Rafel Estorach (dels vete-
rans) i va guanyar a un Arnes amb qui va debutar Eloi Al-
mestoy després de sis mesos de baixa. Les coses pinten
bé a Santa Barbara tres setmanes guanyant. El delegat va
haver de tornar ja que no portaven la segona equipació i

el partit va començar més tard. A Alcanar arriba el segon
fitxatge Ibrahim (Torredembarra) mentre que De la Torre
serà baixa sis setmanes per lesió. L'any passat el Godall
va fer el miracle de mantenir-se. Enguany li tocarà ferne
un altre. Es nota l'absència de Xescu. Però l'equip dóna la
cara. Primer fou a S. Bàrbara i després a Sant Jaume. Ara
a l’Olímpic i a Vilalba. A l’Olímpic marxen Paco i Piqué
perquè creuen que és el millor per a l'equip. El nou míster
és Andreu Cano, coordinador, amb Nèstor, mister del ju-
venil. Cotaina deixa el Vilalba després d’arribar a un
acord amb la junta directiva.

L’opinió de Joaquin Celma

L’Aldeana, després de quatre jornades (1 punt de 12), va tornar a guanyar. Va fer-ho contra l’Arnes
(2-0). Segons Bartolo, tècnic de l’Aldeana, “molt aviat ens vam posar amb el 2-0, gols d’Àlex i Lluc.
Va ser important perquè ells van venir a defensar-se amb dues línies de 4, buscant la contra. Nosal-
tres vam intentar-ho però no era fàcil perquè ells van seguir jugant igual. No va haver velocitat i no
vam poder crear opcions. Partit, en general, bastant ensopit”. L’Aldeana ha recuperat a Rafel Esto-
rach, que estava als veterans. Roger Blanch, tècnic de l’Arnes, manifestava que “vam fer un partit
prou correcte, i ja en portem 3 que juguem ben posats. Han estat contra rivals de la part alta i això
suposa que hem de ser ordenats i que ens hem d’esforçar el màxim possible. Tot i perdre, podem
traure lectures positives per a properes jornades contra rivals de la nostra lliga. No obstant, a l’Aldea,
el problema fou que aviat vam rebre l’1-0 arran d’una indecisió nostra. I, tot i fer-nos el 2-0, vam
saber reaccionar, fent el nostre partit i competint força bé. A la represa, vam seguir igual, tenint tam-
bé un parell d’arribades amb possibilitats. El partit no va tenir ritme i, tal com va anar, crec que era
per puntuar; però les errades inicials ens van penalitzar. No obstant, satisfet del treball”

L’Aldeana torna a guanyar

3A CATALANA. VA VÈNCER UN ARNES QUE ES PENÚLTIM (2-0)

El S.Bàrbara va refermar el seu gran moment amb la tercera victòria seguida, al
camp d’un Pinell que no va poder encadenar un segon triomf i, d’aquesta forma,
allunyar-se de la zona delicada de la taula (0-1). Segons Blai, del Pinell, deia que
“va ser un partit amb dues parts diferenciades. La primera va ser molt bona del S.
Bàrbara que va avançar-se en el marcador. També cal dir que l’àrbitre ens va
anul.lar un gol per un fora de joc molt dubtós, al minut 44. A la segona part, el
Pinell va apretar molt i hagués pogut remuntar per les ocasions que van existir. L’e-
quip va estar a l’altura i com a mínim mereixia l’empat”. Robert Avinyó, un dels
tècnics del S. Bàrbara: “vam marcar aviat el 0-1 i vam estar molt ben posats, prin-
cipalment en una primera meitat en què vam poder marcar el segon gol. A la se-
gona meitat el partit es va igualar i ells van tenir més control del joc. Però l’equip
està bé ara en l’aspecte físic i va aguantar la presssió del Pinell. A més, va tenir al-
tres opcions. Hem de seguir en la bona línia actual”. El Santa és vuitè.

El Santa Bàrbara s’enlaira

VA GUANYAR AL PINELL I JA PORTA 10 PUNTS DE 12 (3 VICTÒRIES SEGUIDES)

El Corbera va perdre contra l’Alcanar (0-1) i segueix en la
zona compromesa. L’Alcanar es va refer de la derrota contra
el Pinell. Segons Miquel Avila, segon tècnic del Corbera,
“partit molt igualat amb més ocasions del que mostra el
marcador. Nosaltres vam començar un xic apàtics i ells van
aprofitar per dominar i fer arribades amb cert perill. Amb els
minuts, vam reaccionar i, sense fer el joc fluid d’altres jor-
nades, vam tenir més control del partit. A la represa, ells van
marcar aviat i això ens va fer mal. L’Alcanar va tenir llavors
un parell d’opcions. En el darrer tram de la confrontació
vam traure orgull i, malgrat l’ofici de l’Alcanar, parant el
partit, vam disposar d’un parell d’opcions per empatar”.
David Burgos, de l’Alcanar: “davant d’un bon equip i que a
casa és molt rocós, vam saber interpretar el partit i vam ju-
gar amb molta intensitat, emportant-nos un triomf a còpia
de treball”. Ion ha fitxat a l’Ulldecona. Marc Ruiz, darrer fit-
xatge, va fer el gol, sent un destacat.

El Corbera segueix de pega

EL DARRER FITXATGE CANAREU VA FER EL GOL (0-1)

El Jesús i Maria va guanyar el Roquetenc (1-0), amb gol
de Soufiane. El porter Elliot, Dani Cruz, Cristian i Guillem
(Torredembarra) van debutar. L’equip és onzè amb 25 punts
i un partit menys. El Roquetenc (1 punt de 12), es manté en
la sisena plaça. Ito Galve, del Jesús i Maria, deia que “el par-
tit va començar molt bé, amb domini i diverses ocasions. I
Soufiane va marcar l’1-0. A la segona meitat vam seguir
igual, podent decidir. L’únic problema és que no vam fer-ho
i vam patir per l’ajustat del marcador”. Amb els fitxatges,
Ito creu que “hem guanyat en segurerat defensiva i també
amb creació al mig del camp. Crec que aquest equip pot
anar molt amunt”. Miquel Campos, del Roquetenc, deia-
que “primera meitat anivellada, amb una ocasió per equip.
la nostra fou arran d’una jugada de Camarero. I quan sem-
blava que amb l’empat s’arribaria al descans, el Jesús i Ma-
ria va fer l’1-0. A la represa, es va intentar però, com fa ja
3 jornades, no vam poder marcar”. 

Triomf contra el Roquetenc (1-0)

DEBUT DE 4 JUGADORS AMB EL J. I MARIA

L’Olimpic va perdre a casa contra l’Ametlla (1-2). Segons
Piqué, un dels tècnic del conjunt morenc, “a la primera mei-
tat vam fallar un penal i vam crear diverses arribades fins so-
ta els pals. Ells, en canvi, van avançar-se amb el 0-1. A la re-
presa vam empatar però després ens van fer l’1-2. Malgrat
intentar-ho vam perdre quan mereixiem més. La sensació és
d’impotència i també de reflexió per deixar-ho”. Subi, de
l’Ametlla: “l’Olimpic en moltes fases va ser superior i va po-
der guanyar. Gerard, per les baixes, va haver de jugar, va
aturar un penal al minut 30. De l’1-0, que ells mereixien, es
va passar al 0-1 amb gran gol de Jordi. A la represa, amb els
minuts, el partit va tenir alternativa. Nosaltres vam disposar
d’un parell d’opcions i ells també. Sobre el 70 ens van em-
patar. El partit es va obrir i a darrera hora Sergi va marcar l’1-
2. La veritat és que ens vam emportar massa premi davant
d’un Olímpic que és un equip que hauria d’estar més amunt
a la taula”. Els caleros són ara desens.

Reacció de la Cala: 4 de 4 

VICTÒRIA AL CAMP DE L’OLIMPIC, QUARTA SEGUIDA

El Perelló va golejar a Masdenverge (1-4) sent determi-
nant en una primera meitat molt completa, amb el 0-4. Des-
tacar els gols visitants, principalment el de Joab, des del cen-
tre del camp. Des de Masdenverge consideraven que “el
partit va estar marcat per la intensitat, ells van jugar-hi amb
molta i es van avançar amb el 0-4 a la primera meitat. No
obstant fou un resultat massa inflat al descans. A la represa
ja vam reaccionar i vam estar millor, tot i que el partit ja es-
tava decidit”. El porter Aitor, Eric i Ivan arasa són baixes per
lesió a l’equip arlequinat. Molinos, del Perelló, comentava
que “a la primera meitat vam dominar sent, a més, molt
efectius fent grans gols, destacant el de Joab des del centre
del camp. A la segona ens vam relaxar i el Masdenverge va
dominar. Cal destacar que tot i el 0-4 ells van seguir lluitant,
donant la cara. Els felicito per aquest motiu, a més de jugar
amb molta correcció”. Raül Arroyo, Didac i Eric Barberà van
marcar els altres gols.

El Perelló va ser letal 

A MASDENVERGE (1-4)

El Sant Jaume s’estabililtza

EL GODALL, MINVAT PER LES BAIXES (1-2)

L’Olimpic no troba la dinàmica positiva de resultats, tot i
jugar bé. Diumenge va perdre contra l’Ametlla i els tècnics,
Paco Muñoz i Piqué, consideren que l’equip necessita un ai-
re nou. Andreu Cano, coordinador, agafa el primer equip
amb Nèstor, tècnic del juvenil.
D’altra banda, Ion, jugador de l’Alcanar, va debutar ja

diumenge amb l’Ulldecona. El club faldut, davant de la limi-
tació d’efectius, ja feia unes setmanes que estava darrera de
poder incorporació al jugador canareu. Finalment, ha pogut
haver entesa quan fa unes setmanes no va existir. Ion va ju-
gar els primers minuts i demà podria debutar a casa.
Canvis d’horaris
El fet que l’Espanyol-Barça es juga diumenge a les 16.15

hores ha comportat canvis amb els horaris dels partits al fut-
bol territorial. N’hi havia que ja havien canviat la setmana
passada, per al diumenge matí o dissabte tarde. Altres ho
han fet durant aquesta (vegeu plana 18). 

Paco i Piqué deixen la banqueta

ANDREU CANO I NÈSTOR AGAFEN L’OLIMPIC

El Godall va caure contra el Sant Jaume (1-2). Els visitants,
amb dues victòries seguides, es recuperen. Joan Subirats,
tècnic del Godall: “estem en una dinàmica negativa arran de
les baixes de Xescu i Reolid. Les acusem. Tampoc no estem
malament, a l’Ametlla va ser amb un penal al final i diumen-
ge guanyàvem 1-0 i vam acabar cedint. No puc dir res a l’e-
quip perquè lluita i l’actitud és bona. Mirarem de poder fit-
xar algú i seguirem treballant, sent conscients que queda
molt i que el que falta serà complicat”. Xavi Llorach, tècnic
del Sant Jaume: “va ser un partit molt difícil en un camp irre-
gular contra un Godall que és molt complicat jugar-li al seu
camp. La primera meitat va ser d’ells. Amb unes mans clares
ens van marcar l’1-0. Ells van estar més ben posats. A la re-
presa, vam fer un canvi i va anar bé. Vam sortir amb convic-
ció i moltes ganes. David va empatar i, arran d’una jugada
col.lectiva, Manelet va marcar el gol de la victòria. Bona se-
gona meitat, amb bona actitud. I victòria per progressar”. 
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4A CATALANA. LA RAPITENCA VA GUANYAR PER 2-5 A LA VENTONELLA

L’Amposta B torna a ser
líder després de guanyar,
amb patiments, el Ginestar
(3-2). Segons Cristian, de
l’Amposta B, “va ser un
partit complicat, tot i co-
mençar bé, quan vam fer el
gol al minut 5. Però acte
seguit, un penal dubtós, el
va parar rafel. Del córner,
ens van empatar. Vam do-
minar el partit però sense
crear massa opcions, mal-
grat que Maqueda va mar-
car el 2-1. No obstant, el
Ginestar, ben posat, va re-
cuperar una pilota i va es-
tablir el 2-2, poc abans del
descans. A la represa, amb
un gol en pròpia porteria
d’ells, vam fer el 3-2. Vam
seguir intentant-ho però
no vam estar bé i ens van
fer enrera a darrera hora.
Arran d’un altre penal dub-

tós per unes mans, a l’àrea
rival va haver una acció si-
milar i no es va xiular, el Gi-
nestar va poder empatar
però va fallar-lo. Victòria
molt important en un partit
que va costar molt poder-lo
guanyar davant d’un rival
motivat i que ens ho va po-
sar molt difícil”. Segons
Poley, del Ginestar, “vam
tenir molta mala sort, por-
tem dos partits fent-nos
gols en pròpia porteria i, a
més, vam fallar dos penals.
A la segona meitat, tot i
que ells portaven més el
pes del partit, vam tenir
més opcions amb un gol
anul.lat per un fora de joc
rigorós. Crec que ens me-
reixiem fins i tot guanyar”.
La Rapitenca va golejar a
Flix (2-5) i està a la ‘poma-
da’ per l’ascens. Narcís

Labòria, del Flix, deia que
“la primera meitat va estar
del tot oberta, es va arribar
al descans amb el 2-2, però
tots dos equips vam tenir
més ocasions. A la represa,
arran d’una indecisió de
marcatge, en un córner,
ens van fer el 2-3. Ho vam
intentar però a la contra
ens van marcar dos gols
més que van decidir. La Ra-
pitenca, amb aquests joves
que entrenen i van convo-
cats amb el primer equip i
fins i tot amb un jugador
com Forés de la primera
plantilla, no en pedrà cap
de partit si pot mantenir
aquest equip. Van jugar
amb un ritme i una intensi-
tat de categoria superior.
Els nois volaven i nosaltres,
a partir del 2-4, no vam
poder reaccionar“. L’Ascó

va guanyar al camp de l’E-
bre Escola (1-2). Els asco-
nencs van començar millor
el partit, tenint el control
del joc i dues opcions. Una
jugada per la dreta va su-
posar el 0-1, obra del da-
rrer fitxatge, Imanol. Un
gran gol del millor jugador
del partit. No obstant, amb
els minuts, el partit va
equilibrar-se i l'Ebre Escola
va saber elaborar els seus
atacs i també va fer transi-
cions ràpides com la del gol
que va ser una contra de
manual. Guilleme no va
perdonar i va empatar. La
clau per a l'Ascó fou que,
acte seguit, arran d'un cór-
ner, va marcar l'1-2. A la
represa, el ritme de joc va
baixar. A partir del minut
75, el duel va fracturar-se.
L'Ascó, amb espais, va po-

der fer el tercer gol però cal
destacar que l'Ebre Escola,
a còpia de coratge, va
apretar i va tenir dues op-
cions i una tercera, a tret
de Tino, que va traure Figo,
porter visitant. Hagués po-
gut ser l'empat. La Fatare-
lla, amb un partit menys,
progressa en guanyar a Ca-
marles (0-1). Segons Cape-
ra, del Camarles B, “va ser
un partit un xic dur, els dos
equips vam anar amb mol-
ta intensitat. Però els dos,
no només un. I penso que
un jugador seu havia de ser
expulsat per una entrada
amb la planxa. Cal dir que
la Fatarella va estar millor
que nosaltres a la primera
meitat, fent Cugat el 0-1.
A la represa, tot va canviar.
Va ser més nostra, creant
moltíssimes ocasions. El seu

porter va estar esplèndit i
va evitar l’empat. Felicitar a
la Fatarella equip consis-
tent que intenta jugar a
futbol. I que també va ser
dur com nosaltres vam po-
der ser-ho”. Àngel Guiu,
de la Fatarella, deia que
“estic molt content del tre-
ball en un camp dificil i
contra un equip que va ser
dur, molt físic. Arnau va fer
el gol i vam tenir moltes
ocasions. A la represa, ells
van dominar i van fer tam-
bé arribades. Potser el can-
vi de sistema que vaig fer
no va funcionar. La victòria
il.lusiona per un equip que
és la revelació i que pot fer
història a la part alta de la
taula”. El Deltebre va vèn-
cer el Xerta (2-0), el Batea
al Perelló (1-3) i el Tivenys
a Benissanet (0-6).

L’Amposta B és ara líder després de la derrota del Flix

Segona victòria consecutiva per primer cop a la lliga,
d’un recuperat Amposta-Lagrama que superava l’OAR
Gràcia per 30 a 22. Les ampostines en clara línia ascen-
dent de joc, van resoldre el partit en un tram final on
físicament van estar millor que el rival. Després d’a-
quests dos triomfs, tornaran a jugar a casa contra el
Joventut Mataró intentant buscar el tercer per allunyar-
se encara més del descens. L’actitud va tornar a ser
extraordinària i cal destacar que l’equip reacciona en el
moment en què ho necessitava. (ebredigital.cat)

Així sí, Amposta!

HANDBOL AMPOSTA. DIVISIÓ D’HONOR PLATA (30-22)CLUB BÀSQUET CANTAIRES LES VINYES DEL CONVENT (90-96)

Nova derrota
No pot trencar la mala dinàmica
de resultats el Cantaires Tortosa
que va tornar a caure derrotat ,
en aquesta ocasió per 90 a 96
davant el Mataró. Tot i anar
guanyant al descans, un tercer
quart desastrós els va tornar a
passar factura i s’agreuja la crisi.
El partit es va iniciar amb bones
sensacions, amb una notòria
millora de les noves incorpora-
cions. El primer quart va acabar
amb un 23-18. Al segon, tot i
també començar-lo bé, els visi-
tants van reaccionar i van ajustar
el marcador. 51-47 al descans.
Al tercer quart, els tortosins van
cometre massa impresicions
davant d’un rival que va crèixer i que va imposar-se per un 69-74. I en el darrer, els
del Maresme van seguir amb un encert molt elevat mentre els locals van estar més
precipitats. Al final, 90-96. Una derrota que deixa als tortosins al límit de les places
de descens i més tenint en compte la victòria del Roser. En la propera jornada tor-
naran a jugar a casa rebent al Menorca a partir de les 13 hores. (ebredigital.cat)

RESULTATS DE LA JORNADA

L’infantil masculí va perdre contra l’Handbol la Garriga per 25-39. Tot i fer un bon
partit, la diferència física va determinar. El cadet femení es va imposar al Palautordera
(35-31) en un duel molt competit en què les locals no van estar del tot bé al primer
temps i van millorar al segon quan un parcial inicial de 7-1 va decidir. El cadet masculí
va caure contra el Cardedeu per 27 a 32. Jugaven tercer contra segon i el partit va
ser igualat fins al minut 15 de la segona part en el qual un parcial de 0 a 4 favorable
als visitants els va permetre decantar-lo al seu favor. El juvenil també va perdre, en
aquest cas contra el Sant Fost (25-28). Tot i la derrota, bon partit tenint en compte
les baixes per lesió i que es juga tota la temporada reforçats per cadets. El sènior
femení va imposar-se a Terrassa per 20-34. Bon partit i nova victòria. Es manté invic-
te i en la propera jornada tancara la primera fase. Per acabar, el sènior masculí va
passar per sobre el Vallag (33-19), en una segona meitat molt interessant per l’efec-
tivitats dels locals sentenciant una victòria que va acabar sent còmoda.

A la lliga catalana,
l'Handbol Club Perelló va
vèncer a Castelldefels
(23-24). Un triomf que
suposa un gran cop aní-
mic després de la derrota
de l’anterior jornada.
Partit molt seriós de les
perellonenques que, dins de la igualtat, van anar per
davant fent una escletxa amb un avantatge de 5 gols
que, tot i la reacció local, va valdre el triomf. Demà
(19.30h), l’equip revelació, format tot per jugadores
locals i que és quart, rebrà l’Ascó. El partit es podrà
seguir en directe pel canal de You Tube de la Federació.

Centre Esports Tortosa

L’HC PERELLÓ GUANYA A CASTELLDEFELS (23-24)

CICLISME. DIUMENGE

Demà dissabte, derbi

ÈXITS DEL REM

EBRENC

Dissabte passat, Riba-
davia, a Ourense, va
acollir el XVI campionat
d’Espanya de remergo-
metre i el diumenge 28
a Castrelo do Miño,
Ourense, va tindre lloc
el VII campionat d'Es-
panya de llarga distàn-
cia. A la prova de re-
mergòmetre en la
distancia de 2000 me-
tres, Victòria Cid del
Nàutic Amposta es va
penjar l’or, mentre la
medalla de plata era per
a Yago Gavilán del club
ampostí i els bronzes de
Núria Puig del nàutic
ampostí i el d’Ismael Rifi
del Club de Rem Torto-
sa, van completar el bo-
tí. 
D’altra banda, a la re-

gata de l’estatal de llar-
ga distància a Castrelo
do Miño amb un reco-
rregut de 6000 metres,
les medalles ebrenques
van correspondre a l’or
de les integrants del sè-
nior del Nàutic Amposta
Iris Castell i Núria Puig.
La plata va ser en cate-
goria cadet per a Joan
Bel del Club Nàutic la
Ràpita, mentre el bron-
ze va ser per al sènior
mixte del dos sense ti-
moner format per Pau
Franquet del Nàutic Ta-
rragona i Pau Vela del
Club de Rem Tortosa.

(notícia d’ebredigital.cat)
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte 

Catalònia-Camarles (16.30h)

Batea-Benissanet (17h)

Ebre E-Flix (17h)

Diumenge

Xerta-Amposta (12 h)

Ginestar-Rapitenca (15h)

Fatarella-Deltebre (16h)

Ascó-Perelló (16.30h)

RESULTATS
17a jornada 4a catalana

Deltebre-Xerta 2-0

Benissanet-Tivenys 0-6

Perelló-Batea 1-3

Ebre E-Ascó 1-2

Amposta-Ginestar 3-2

Flix-Rapitenca 2-5

Camarles-Fatarella            0-1

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Amposta                   45      23      38

2. Ascó                        44      18      37

3. Flix                           63      24      36

4. Rapitenca                 76      23      35

5. Tivenys                     41      30      29

6. Fatarella                   27      21      29

7. Deltebre                   39      32      28

8. Camarles                  32      27      23

9. Ebre Escola              30      31      22

10. Catalònia                31      37      20

11. Ginestar                 46      48      20

12. Batea                     28      49      12

13. Xerta                      23      54        8

14. Perelló                    14      56        3

15. Benissanet                8      74        0

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
F At Vilafranca-Esc Valls

Cambrils U-Vilanova

Floresta-Blanca Subur

Vilaseca-Prat

Reus-S Ildefons

Castelldefels-Rapitenca

Ebre E-Ascó (diu 12h)

Cornellà-Mollerussa

RESULTATS

17a jornada

Mollerussa-Vilaseca 0-3

Esc Valls-Ebre Escola 3-3

S Ildefons-Cornellà      0-2

Ascó-Castelldefels 4-1

Vilanova-F At Vilafranca     3-2

Floresta-Cambrils U      4-1

B Subur-Prat 2-0

Rapitenca-Reus 0-0

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Cornellà                    52      24      35

2. Floresta                    36      18      34

3. B Subur                    44      22      33

4. Prat                         35      24      32

5. Vilaseca                   40      30      32

6. F At Vilafranca          37      29      27

7. Cambrils U               30      25      25

8. Reus                        28      23      25

9. Vilanova                    50      44      24

10. Castelldefels           37      29      22

11. Ebre Escola            29      44      20

12. Rapitenca               23      34      18

13. Ascó                      30      42      16

14. S Ildefons               23      41      15

15. Esc Valls                22      44        8

16. Mollerussa              17      60        5

Preferent Juvenils. Grup 1

PRÒXIMA JORNADA

Gandesa-Alcanar

Ascó-Tortosa E

S Jaume-Ginestar

Olimpic-la Plana

Jesús i Maria-Pardinyes

RESULTATS

13a jornada

Gandesa-Pardinyes 6-1

Ascó-Alcanar 3-6

Olimpic-Ginestar sus

Ulldecona-Arnes sus

J i Maria-la Plana          2-5

CLASSIFICACIÓ

Equip                              GF  GC   P

1. Alcanar                  72     23    33

2. Ascó                      62     24    24

3. Ulldecona               44     18    24

4. Gandesa                42     36    24

5. S Jaume                48     27    23

6. La Plana                45     33    23

7. J i Maria                29     32    19

8. Olimpic                  16     33    10

9. Pardinyes               21     59    10

10. Ginestar               17     56    10

11. Arnes                  15     32       9

12. Tortosa E             12     50       5

Femení 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA
Rapitenca descansarà

Ametlla-Aldeana

Catalònia-Perelló

Tortosa-S Jaume

Vinaròs-Canareu

Alcanar-J i Maria

Delta de l’Ebre-Amposta

Roquetenc-Ulldecona

RESULTATS
15a jornada

Ametlla, descansava

Aldeana-Perelló sus

Alcanar-Tortosa 5-2

S Jaume-Amposta     3-8

Roquetenc-J i Maria     5-1

Catalònia-Canareu 1-2

Delta de l’Ebre-Rapite. 1-5

Vinaròs-Ulldecona         2-5

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Roquetenc             50     14     37

2. Amposta                58     21     36

3. Alcanar                  68     24    31

4. Vinaròs                  43     27    28

5. Rapitenca              50     25    27

6. Ulldecona               45     31    26

7. Aldeana                 39     20     25

8. Tortosa                  47     50     22

9. Ametlla                  34     23     18

10. Canareu               27     42     16

11. Jesús i Maria        30     46     11

12. Catalònia             25     52       9

13. Perelló                 25     65       8

14. Delta de l’Ebre     16     57       6

15. S Jaume              11     71       3

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte  

Masdenverge-J i Maria (16.15h)
M Nova-Ampolla (16.30h)
Ametlla-R Bitem (17h)
Alcanar-Godall (16h)

Diumenge
S. Bàrbara-Corbera (12h)
Vilalba-Aldeana (15.30h)
S Jaume-Olimpic (16h)
Alcanar-Godall (16h)
Perelló-Pinell (12h)

Arnes-Roquetenc (20 h)

RESULTATS
19a jornada, Tercera catalana
Masdenverge-Perelló     1-4

J i Maria-Roquetenc      1-0

Pinell-S Bàrbara            0-1

Ampolla-Vilalba             3-1

R Bítem-M Nova           0-1

Godall-S Jaume            1-2

Aldeana-Arnes              2-0

Corbera-Alcanar           0-1

Olimpic-Ametlla             1-2

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Ampolla                   19    61   13   55

2. M Nova                   19    72   19   54

3. Rem Bíten               19    43   25   35

4. Aldeana                   19    33   21   35

5. Alcanar                    19    54   28   32

6. Roquetenc               19    31   35   29

7. Sant Jaume             19    23   31   29

8. S Bàrbara                19    45   38   27

9. Perelló                    18    38   28   27

10. Ametlla                  19    33   36   27

11. J i Maria                18    25   40   25

12. Godall                   19    28   38   18

13. Olimpic                  19    38   41   18

14. Masdenverge         19    28   58   16

15. Pinell                     19    17   49   16

16. Corbera                19    16   31   14

17. Arnes                    19    21   53   12

18. Vilalba                   19    17   39     8

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte 

P Mafumet-Canonja (16h)
Ulldecona-Gandesa (16.30h)

Hospitalet-Morell (18h)
Amposta-Cambrils U (18h)
Vendrell-la Sénia (18h)

la Cava-Catalònia (16.30h)
Diumenge 

Camarles-Roda Berà (11.30h)
Torreforta-Batea (12 h)

Torredembarra-Reddis (17h)

RESULTATS
19a jornada, Segona catalana

Cambrils U-Hospitalet      2-0

Reddis-Amposta             0-1

Catalònia-Camarles     0-1

Vendrell-P Mafumet         3-1

Canonja-Ulldecona         1-1

la Sénia-Morell               4-2

Gandesa-la Cava          3-3

Batea-Torredembarra      7-1

Roda Berà-Torreforta       0-0

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Cambrils U              19    44   18   41

2. Camarles             19   46  22  40

3. Amposta              19   34  16  38

4. Vendrell                   19    43   31   37

5. Gandesa              19   42  23  34

6. Ulldecona             19   29  22  33

7. Torreforta                19    31   27   32

8. la Sénia               19   44  35  29

9. Reddis                     19    32   24   29

10. Canonja                 19    23   27   25

11. Batea                 19   36  37  25

12. P Mafumet             19    32   34   25

13. Roda Berà             19    25   29   22

14. Catalònia           19   22  40  18

15. la Cava              19   25  40  18

16. Torredembarra       19    22   47   16

17. Morell                    19    29   45   15

18. Hospitalet              19    16   58     9

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

Després de sis jornades,
la Rapitenca va tornar a
guanyar i va fer-ho
golejant a l’Alpicat per

4-0.

PRÒXIMA JORNADA 
Granollers-Castelldefels
Santfeliuenc-Vilafranca
Figueres-Cerdanyola
Santboià-Vilassar
Hospitalet-Gavà

P Mafumet-Palamós
Espanyol-Horta

Ascó-S Andreu (diumenge 12h)
Prat-Europa
Reus-Terrassa

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                             J                        G                      E                      P                    GF                  GC                           P 
1. Espanyol                          23             19             4             0            50           15               61
2. Hospitalet                        23             13             5             5            43           19               44
3. Prat                                 23             12             5             6            39           19               41
4. S Andreu                         23             10             8             5            35           17               38
5. Europa                            23             11             5             7            31           30               38
6. Ascó                            23            10            7            6          29          27             37
7. Vilafranca                        23             11             4             8            35           26               37
8. Terrassa                          23               9             9             5            37           24               36
9. Reus                               23             10             6             7            29           29               36
10. P Mafumet                     23               9             7             7            21           17               34
11. Horta                            23             10             4             9            33           33               34
12. Figueres                        23               9             2           12            30           29               29
13. Santfeliuenc                   23               7             8             8            22           22               29
14. Santboià                        23               6           10             7            16           19               28
15. Castelldefels                  23               7             6           10            26           25               27
16. Cerdanyola                    23               7             5           11            17           28               26
17. Palamós                        23               4             5           14            22           43               17
18. Granollers                      23               5             2           16            17           35               17
19. Villassar                         23               3             4           16            11           44               13
20. Gavà                             23               3             4           16            17           59               13

Tercera divisió RESULTATS
23a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA  
Alpicat-S Ildefons

Andorra-Rapitenca (diss 16h)

Martinenc-Balaguer

S Cristobal-Almacelles

U Bellvitge-Sants

Vilaseca-Viladecans

Lleida-Valls

Igualada-Borges

Tortosa-Vista Alegre

(diumenge 18.30h)

RESULTATS
19a jornada, Primera catalana

Rapitenca-Alpicat 4-0

Sants-S Cristobal 0-1

Almacelles-Martinenc 1-0

Valls-Tortosa 3-1

Borges-Balaguer 1-3

Viladecans-U Bellvitge 2-0

S Ildefons-Lleida 0-1

Igualada-Andorra 1-1

Vista Alegre-Vilaseca 5-2

Primera catalana

Una formació de la Rapitenca, d’aquesta temporada.

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. S. Cristobal             19    38   18   41

2. Viladecans               19    27   14   37

3. Martinenc                19    38   17   36

4. Almacelles               19    34   21   35

5. Sants                      19    19   19   34

6. Andorra                   18    23   15   33

7. Igualada                  19    26   20   32

8. Lleida                      19    29   28   29

9. Borges                    19    27   31   27

10. Balaguer               19    28   28   25

11. Alpicat                   19    18   24   24

12. S Ildefons              19    25   22   22

13. Rapitenca          19   17  27  21

14. Vista Alegre           19    28   29   20

15. Vilaseca                18    18   32   16

16. U Bellvitge             19    19   31   15

17. Tortosa              19   21  42  14

18. Valls                      19    21   38     9

Primera catalana
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L’EQUIP TITULAR 
DE LA JORNADA 

JOAQUIN CELMA

Foto superior: els 4 fitxatges del Jesús i Maria, procedents del Torredembarra. 
Baix: Lleixà i Hierro van dirigir el Tortosa durant el Nadal. ¿Acabaran ells també la
temporada?. Anna Gisbert porta 45 gols amb el S. Bàrbara aleví. A l’esquerra: els

jugadors del Masdenverge Edu, Aitor i Robert al 2008 i al 2018.  

*Fa uns mesos vaig dir que un club d’aquesta comarca podria tenir una notícia bomba.
Aquest era el Tortosa, no vaig fallar en els meus pronòstics.
*Forés i Sergi José, que eren titulars a la Rapitenca, diumenge estaven a la banqueta. Forés
va jugar de titular amb el filial, dues hores després, a Flix. Sergi José deixa el futbol. No és
just que ho deixi un jugador del seu calibre. Els motius poden ser molts i mai sabrem si no
haguessin arribat davanters que no són de la casa, si seria titular i seguiria jugant. En el cas
de Forés també podrien haver novetats. Sergi José ha informat que deixa la Rapitenca “per
falta de confiança del cos tècnic, crec que tot i estant bé no s’ha apostat per mi. Per tant,
ja no era feliç ni tenia la suficient motivació per seguir. Malgrat tot, estic orgullós d’haver
defensat l’escut de l’equip del meu cor”. 
*El jugador de l’Alcanar Ion va fitxar per l’Ulldecona, no li volien donar les baixes i dema-
naven una compensació econòmica, al final es va treure diners de la seva fitxa per poder
marxar. Va debutar a la Canonja.
*Ja ho va dir el president del Tortosa, Arturo Llorca, que aquest seria l'últim any, però ningú
s'esperava que hi haguessin eleccions tan aviat. La millor decisió hagués estat marxar a
finals de la passada campanya. Quatre entrenadors, 36 jugadors de tot arreu ...andalusos,
argentins, de Tarragona...arriba un nou míster, el quart, i la temporada encara no ha acabat.
Ion ha fitxat per al Pedroñeras de 3a divisió de Conca, Sorolla al Camarles, i ara hi ha més
jugadors que han demanat la baixa i que interessen a altres clubs. Cuenca al Gandesa, i
Kader al Camarles, a l’Ampolla i a l’Ulldecona. Aquestes poden ser les properes baixes el
Tortosa, de moment. Només segueixen Selu, Escrich, Dani Bel, Puig, Sam, Villa, Cristian,
Mata i Moha. Tornen Didí i Edgar i s’espera poder fer un parell de fitxatges més. La situació
és calamitosa.
*Rapitenca: confirmen a Isaac Fernandez fins a final de temporada i la meva pregunta és:
si perden els següents 10 partits, seguirà sent tècnic? Doncs no.
*Nou president a Ascó, a la Rapitenca a l’inici de temporada i ara poden haver-hi eleccions
a Amposta a Tortosa i fins i tot a Jesús i Maria. És bo que els clubs es renovin, és més, hauria
de ser gairebé obligatori.
*Una de les persones que podria formar part d’una candidatura per a la presidència del
Tortosa podria ser una que ja va estar vinculada al Tortosa a nivell esportiu fa unes poques
temporades.
*Victor Garrido va jugar al Tortosa un partit i el van expulsar. Va fitxar per la Rapitenca i en
el seu debut a la Devesa, després de marcar un golàs des de 35 metres, el van expulsar.
Aquest noi té un caràcter especial.
*Raúl Teixidó, jugador de Camarles, va rebre una trucada per jugar al Tortosa. Va dir no.
*El senienc Gerard Verge va marcar dos gols amb el Monzon de 3a divisió.
*El mister del Tortosa, Dani Gimeno, va ser cessat el dia de Rapitenca però després a les
poques hores es va arribar a un acord perquè continués i aquesta setmana, a Valls, va deixar
de ser l’entrenador. Fitxarà amb el Mollet, del grup 1 de Primera catalana.
*Albert March (J. i Maria), Sorolla (Tortosa) i Aarón (inactiu) són els tres últims fitxatges que
en dues setmanes ha tancat Xavi Cid que té el perfil de fitxar gent de la zona.

FUERTES (Móra la Nova)

URI (Rapitenca)

JOEL (Batea)

JUANJO (R Bítem)

ORIOL PRAT (J. i Maria)

LLUC (Aldeana)
JUANJO ROVIRA (Ulldecona)

ALBERT MARCH (Camarles)

SERGI GRAU (la Cava)

QUIM (Amposta)

ZARAGOZA (la Sénia)

Top Secret
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GALERIA D’EQUIPS DE FUTBOL BASE. 
Avui: U.E. R-Bítem

JUVENIL CADET

INFANTIL ALEVÍ  

PATUFETS COORDINADORS

Nº10

BENJAMÍ 

Secció coordinada per Joaquin Celma. Propers equips: Ebre Escola.

2018



DIVENDRES 2
DE FEBRER
DE 2018

diarimés
ebreGASTRONOMIA
21www.mesebre.cat

FOTOS: CARLOS LÓPEZ

Carxofes amb pernil· 

VALORACIÓ

La carxofa conté
poques kilocalories,
unes 22Kcal/100g,
rica en fibra que li
confereix un poder
saciant, per això
està recomanada en
moltes dietes d'apri-
mament. També és
rica en vitamines del
grup B i en minerals
com el potassi i el calci. La composició de la
fibra que ens aporta fa que s'alenteixi l'ab-
sorció dels hidrats de carboni I redueix l'ab-
sorció del colesterol. Cal valorar la toleràn-
cia individual, ja que pot provocar flatulèn-
cies.

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

INGREDIENTS:
· 14 o 15 carxofes
· 150 g de pernil salat
· 1 ceba
· 2 alls
· 1l brou vegetal
· Suc d'1 llimona
· 4 cullerades de farina
· Oli i sal

PREPARACIÓ:
Netegeu les carxofes i deixeu-ne només els cors. Talleu-les
per la meitat i poseu-les a coure amb el brou vegetal, el suc
de la llimona i un xic de sal. La cocció ha de durar uns 15
minuts. En una paella amb oli, fregiu la ceba a foc lent amb
els alls, tallats a dauets ben menuts. Quan això estigui ben
cuit, afegiu-hi el pernil, la farina i 200 cl del caldo en què
s'han fet les carxofes. Coeu-ho tot plegat uns 5 minuts. En
aquest punt, afegiu-hi les carxofes i deixeu-ho coure 5 mi-
nuts més.

LA RECEPTA
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

PASSATEMPS

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

SOLUCIÓ

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

PUBLICITAT

977  279 290
comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

En assumptes d’amor t’arribaran notícies inte-
ressants que t’alegraran el cor. Evita la desídia,
no caiguis en estats d’avorriment. Busca activi-
tats que et facin feliç.  

Dia favorable per ampliar les teves aventu-
res amoroses. Respecte a la salut , vius un
període ple de potència i optimisme perso-
nal.

Taure
20/4 al 19/5

No camines desencertat, no et deixis seduir tan
fàcilment. Confia en la teva experiència en matèria
d’amor. Prova a relaxar-te i a prendre’t la vida amb
més calma.

Augmenta considerablement la teva necessitat
de tenir contactes sexuals. Respecte  a la teva
salut, un consell: no vagis a dormir tant tard o
acabaràs esgotat.

Bessons
20/5 al 21/6

Tot el que signifiqui donar a entendre els teus
sentiments és beneficiós per a tu i per a la
teva parella. Actualment , els teus interessos
se centren més en la teva visa emocional.

Si treus la teva part més tendra és possible que
visquis moments molt dolços en el terreny de l’a-
mor. Posa més en clar els teus esquemes i filo-
sofia de vida.

Cranc
22/6 al 21/7

Vius un període molt bo amb per a augmentar
els teus contactes i millorar la teva vida social.
Has d’evitar els ambients nocturns una mique-
ta contaminats.   

Potser recapacitis sobre la forma de viure la teva
vida sentimental. Respecte a la teva salut, descon-
necta’t  dels lligaments de la teva activitat diària.
Aprèn a relaxar-te .

Lleó
22/7 al 22/8

Vius un temps ric en esdeveniments sentimen-
tals on les teves iniciatives es veuen afavorides
. Avui és un dia de petits accidents, retards o
ensopegades.

Aquari
20/1 al 18/2

T’enriqueixes amb noves experiències dintre
de les teves relacions socials i sentimentals.
Respecte la teva salut  avui no notaràs cap
tipus d’esgotament.

Verge
23/8 al 21/9

Has de posar en ordre moltes coses en rela-
ció amb els teus assumptes amorosos.
Moltes actituds que provenen de costums ja
passats ja no tenen sentit en el present.

Peixos
19/2 al 20/3

Pots començar una prometedora etapa dintre de
la teva vida sentimental de parella. És  necessari
que suavitzis moltes de les coses que creen un
impacte en la teva vida emocional.

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

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

977 279 290
comercial@mesebre.cat

No 
t’ho pensis 

més!
COMPRO VEHICLES, MOBLES 

I ESTRIS ANTICS.
PAGAMENT AL COMPTAT

691 30 22 41

Encuentra 
tu pareja 
mediante 

presentaciones
Individuales, trato
exclusivamente 
personalizado.

Seriedad y 
Privacidad!!!

695410052



Ajuntaments i entitats turístiques de l'Ebre
renoven l'acord per promocionar-se 
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Sota el paraigua de la Diputació

Un total de catorze ens turís-
tics públics i privats de les
Terres de l'Ebre promocionaran
un any més els seus atractius
de manera conjunta i coordi-
nada en fires nacionals, esta-
tals i internacionals que se
celebrin aquest any 2018. Així
ho estableix el 15è conveni
Corner, l'acord anual signat
aquest dimarts a Gandesa per
aquests ens i per la Diputació.
Segons l’ACN, el president del
Patronat de Turisme de la insti-

tució, Martí Carnicer, va assistir
a la signatura del conveni jun-
tament amb els representants
dels ajuntaments i de les enti-
tats signants. L'acte es va dur a
terme a la seu del Patronat
Municipal de Turisme.
Les accions a desenvolupar en
el conveni Corner compten
amb un pressupost compartit
de manera proporcional entre
tots els participants. En virtut
de l'acord, els signants partici-
paran a les fires WTM

(Londres, Regne Unit),
Navartur (Pamplona), B-Travel
(Barcelona) i a Fitur (Madrid),
certamen aquest darrer ja rea-
litzat. Així mateix, el conveni
preveu desenvolupar una cam-
panya de publicitat conjunta
en els mercats emissors més
importants de les Terres de
l'Ebre per difondre els recursos
i productes turístics més desta-
cats del territori i els atractius
dels municipis que s'adherei-
xen a l'acció.

Enguany han rubricat el conveni l'Ajuntament d'Alcanar,
l’Associació de Càmpings de la Costa Daurada i Terres de
l’Ebre, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, l'Ajuntament de
l'Ampolla, l'Ajuntament d'Amposta, l'Ajuntament d'Ascó,
l'Ajuntament de Camarles, Jesús Activitats i Serveis SL, el
Consell Comarcal del Montsià, l'Ajuntament de Deltebre, el
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, l'Ajuntament de Sant
Carles de la Ràpita, el Consell Comarcal de la Terra Alta, i
l'Ajuntament de Tortosa.

El conveni Corner
es va signar a Gandesa 


