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El Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) ha fet balanç del 2017 

Foto: www.ccaait.com

El consum d'aigua del minitransvasament de l'Ebre al
Camp de Tarragona continua en ascens. Des del
Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) consideren
que la consolidació de l'increment registrat és un
indicador "positiu" de major activitat econòmica.

Però les preguntes al nostre territori aquests darrers
dies demanen saber quin impacte representa directa-
ment per a les Terres de l’Ebre aquest increment, a
més de qüestionar també que falten representants
territorials a la presidència del Consorci. P4 

El govern espanyol comença a admetre públicament que el disseny tècnic
del projecte Castor estava plagat, com a mínim, de greus errors.                      P24

Error de disseny darrere dels terratrèmols provocats pel Castor

El “mini” transvasament creix
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CaixaBank va reunir
aquesta setmana a la
Cambra de Comerç de
Tortosa més de 50 clients
per analitzar la situació
econòmica actual i ha
abordat l'evolució que
poden experimentar els
mercats aquest any. La jor-
nada s'emmarca dins el
cicle de conferències sobre
les perspectives econòmi-
ques de 2018 que
CaixaBank durà a terme
aquest any a tot l’Estat. Es
tracta d'una iniciativa per a
clients de l'entitat pertan-
yents al segment de Banca Privada. Jordi Xiol va impartir la conferència
"Quan dura el que és bo?" i va explicar les claus de l'entorn econòmic
actual. En aquest sentit, va indicar que "el cicle econòmic es troba en un
moment òptim, de creixement global, d'acceleració, sense desequilibris
financers greus, amb l'excepció de la Xina. La inflació segueix sent
moderada i els bancs centrals es poden prendre amb calma la modificació
de les seves polítiques monetàries". Per Jordi Xiol, les preguntes que sor-
geixen ara són quant pot durar aquesta situació òptima i què pot portar-
la a la seva fi. També va indicar que les causes que poden provocar la fi
dels cicles expansius es divideixen en naturals (acumulació de deute
insostenible o sobreescalfament, inflació) i esdeveniments polítics (errors
de política econòmica o esdeveniments polítics disruptius). Des de l’e-
quip d’Estratègia d’Inversió de Banca Privada es preveu que "l'evolució
dels mercats aquest any serà més turbulenta que l’any 2017" i va afegir
que "és inevitable que tots especulem sobre el final del cicle actual".
Segons CaixaBank, l’any 2017, l'activitat ha millorat i la inflació ha aug-
mentat. "Feia 30 anys que no teníem un cicle tan sincronitzat amb crei-
xement de l'ocupació a l'eurozona, el Japó i els Estats Units". 

CaixaBank analitza a Tortosa la situació
econòmica i les perspectives de 2018

A LA CAMBRA DE COMERÇ

Editorial La paritat, una realitat?

El concepte de paritat és el fonament de les polítiques de lluita contra les desi-
gualtats entre dones i homes. En nom d'aquest principi s'han promulgat diverses
lleis encaminades a reduir les disparitats en els àmbits del salari, l'ocupació, l'edu-
cació, la representació de les dones en el poder polític i econòmic. Però, segueix
sent una lluita complicada. A la mesa del parlament només hi ha una dona, entre
sis homes. Sí, només un membre dels set que conformen la mesa és una dona, fet
que queda lluny de la paritat que hom espera en una societat igualitària. Per tant,
sembla clar que no hi va haver cap mena de diàleg sobre la paritat en la mesa per
part de cap partit. I tots els partits, tret d’ERC, han optat per un home. Aquesta
nova legislatura ha començat amb 59 diputades (43,7%), xifra que és considera-

da una representació equilibrada entre homes i dones (40%-60%, pel cap baix).
La xifra és la més alta en un començament de legislatura, però encara no assoleix
el 50-50%. Encara queda molt per fer si no fixeu-vos en només en un «petit»
detall: sovint, quan intervenen un polític i una política, en ell es fixen més en el
que diu i ella més en el que fa, en el que porta, etc. Fixeu-vos també amb el viat-
ge a Brusel.les que van fer els representants dels Consells Esportius de les Terres
de l'Ebre i l'Ajuntament de Tortosa per presentar els World Sport Games a Carles
Puigdemont. Vuit homes i cap dóna! En una societat mediàtica no cal més
comentaris. Ara per ara, com que els estereotips semblen irreversibles, cal treure'n
la part positiva, optimitzar-los i així poder capgirar el mitjó. 

L’alcalde de l’Ajuntament de La Sénia, Joan Moisés Reverté, i el
Director de l’Oficina 0175 de CaixaBank a La Sénia, Jordi Cots,
han renovat a l’Ajuntament de La Sénia i el seu compromís per
promoure l’envelliment actiu.
L’Obra Social "la Caixa" i l’Ajuntament de La Sénia reforcen el
seu compromís amb les persones grans amb la signatura del
conveni per desenvolupar el programa de Gent Gran a
l’Associació de Gent Gran de La Sénia.
L’any passat i aquest, l’Obra Social ”la Caixa” ha destinat
17500 euros a aquest equipament en el marc de l’acord entre
les dues institucions. Durant l’any 2016-17, aquest centre ha
acollit 36 activitats i tallers dels quals han participat 1824 per-
sones grans.
El programa de Gent Gran és el més emblemàtic de l’Obra
Social "la Caixa" i els seus orígens es remunten a 1915. Des de
fa un segle, els projectes posats en marxa pel programa s’han
anat adaptant a les realitats per donar resposta, juntament amb
agents com l’Ajuntament de La Sénia, a les noves necessitats
socials d’aquest col·lectiu.

L’Obra Social "la Caixa" i
l’Ajuntament renoven el seu
compromís amb la gent gran

A LA SÉNIA

Durant els darrers dies s'estan ultimant els detalls de les obres de remodelació de l'ante-
rior CAP de Roquetes, a l'edifici de l'antic Ajuntament, on s'ubicaran les noves
dependències dels Serveis Socials i el Jutjat de Pau. En una visita a les obres de remode-
lació, la regidora de Qualitat de Vida, Maribel Belmonte, acompanyada per l'alcalde,
Paco Gas, el tècnic de l'obra i el personal que allí hi treballarà, va voler destacar que
"aquestes obres eren un dels objectius de l'equip de govern per tal de disposar d'unes
dependències més grans i adequades, amb més sales i despatxos per oferir uns serveis
de major qualitat a la ciutadania, i alhora tenir a tot el personal de Serveis Socials, l'edu-
cadora, les dues treballadores socials i la tècnica, agrupats en un sol espai". La nova ubi-
cació del Jutjat de Pau, que fins ara estava situat en un local de lloguer, suposarà també
un estalvi econòmic per a l'Ajuntament. Maribel Belmonte destacava que "la reubicació
d'aquests serveis municipals servirà per aprofitar uns espais municipals disponibles i al
mateix temps realçar un edifici tan emblemàtic com l'antic Ajuntament". La inauguració
oficial està prevista dins del primer trimestre d'aquest any.

Recta final a les obres de remodelació de l'antic CAP de Roquetes 

PER UBICAR-HI ELS SERVEIS SOCIALS I EL JUTJAT DE PAU
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De la Serna es compromet a accelerar al màxim els
tràmits per treure els camions de l'N-340

Però evita donar una data

El ministre de Foment,
Íñigo de la Serna, ha reu-
nit aquest dimarts els
alcaldes del conegut com
a Pacte de Berà per com-
prometre's a accelerar al
màxim els tràmits per
desviar els camions de
l'N-340 cap a l'AP-7. Tot
i que els alcaldes del
Tarragonès i el Penedès
confiaven que la trobada
amb el ministre serviria
per conèixer una data
exacte per treure els
vehicles pesats de la
nacional, De la Serna tan
sols ha remarcat una

voluntat de "treballar
amb celeritat" i s'ha
compromès a informar-
los detalladament de tots
els avenços que hi hagi
per aplicar la mesura. Els
alcaldes han lamentat la
manca de concreció,
mentre han insistit en
demanar que es "resol-
gui el problema", tot
reclamant aparcar els
retrets polítics sobre qui
és el responsable d'haver
promès que l'1 de gener
es desviarien els camions
i qui ha incomplert
aquest anunci.

L'ocupació en l'últim
trimestre de l'any ha
crescut a les Terres de
l'Ebre un 3,8%. És el
segon valor més elevat
en dos anys, tot i que
inferior al 6,1% del tri-
mestre anterior, i és el
segon trimestre conse-
cutiu que el creixement
supera la mitjana cata-
lana, després de 7 tri-
mestres fent-ho per
sota. A final de l'any
passat, el nombre total
d'afiliats a la Seguretat
Social al territori era de
51.725, és a dir, 1.887
afiliats més que el
mateix període de l'any
anterior. Tots els grans
sectors econòmics
ebrencs han enregistrat
un creixement superior
al del mateix trimestre
de l'any anterior,
excepte l'agricultura.
Destaca sobretot l'evo-
lució de la construcció,
a un ritme interanual
del 5%, i també la
indústria i el sector ser-
veis que ho han fet en
un 2,9% i un 4,5%,
respectivament.
L'ocupació ha crescut a
les quatre comarques
ebrenques, sobretot al
Baix Ebre amb un
5,7%.
La Càtedra d'Economia
Local i Regional (CELIR)
del Campus de la URV
ha presentat aquest
dilluns, al Consell
Comarcal de la Terra
Alta el Butlletí d'Anàlisi
de la Conjuntura Local
de les Terres de l'Ebre
del quart trimestre de
2017.

BUTLLETÍ D’ANÀLISI

L'ocupació creix
un 3,8% a les
Terres de l'Ebre
a finals de 2017

Els Consells Esportius ebrencs i l'Ajuntament de
Tortosa van viatjar dimarts a Brussel.les per presentar
el programa dels World Sport Games a Carles
Puigdemont. El president va donar suport als jocs, que
se celebraran el juny de 2019, i els destaca “com una
gran fita tant per les Terres de l'Ebre com per
Catalunya”. Aquests Jocs “suposen la recuperació de
les Olimpíades Populars que l'any 1936 havia d'acollir
Catalunya i que no es van poder celebrar degut a l'i-
nici de la Guerra Civil Espanyola”. Per aquest motiu,
els World Sport Games tindran com a principal moti-
vació la transmissió de valors com la pau, la solidaritat
i la lluita contra tot tipus de discriminació mitjançant la
integració de totes les cultures que hi participaran. Els
World Sports Games els organitzen la Unió de
Consells Esportius de Catalunya i l'Ajuntament de
Tortosa amb el suport de la Secretaria General de
l'Esport, la Diputació i els ajuntaments de les subseus:
Amposta, Gandesa, Mora d'Ebre, la Ràpita i Deltebre.

Carles Puigdemont dóna suport 
als World Sport Games 2019 
de Tortosa-Terres de l’Ebre

Visita a Brusel.les dels Consells Esportius ebrencs i de l’Ajuntament de Tortosa, per presentar els Jocs 

Visita dels Consells Esportius ebrencs a Carles Puigdemont, a Brusel·les.
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EN UN MINUT

*AMPOSTA: demanen
14 anys per violar una
nena. L’acusat és un ciu-
tadà d’Equador que al
setembre de 2016 va
quedar en la noia per
prendre alguna cosa. I
després d’anar fins la
Ràpita amb un vehicle,
va violar-la. L’home fou
detingut dies després
pels Mossos
d’Esquadra.

*TORTOSA: Creu Roja
consolida projectes
d'acció social i creix en
la tasca humanitària,
destacant la millora en
les activitats conjuntes
amb l'Ajuntament.

*TORTOSA: el grup
municipal socialista ha
presentat una moció per
demanar a l’Ajuntament
que s’impliqui i doni
suport a la vaga inter-
nacional que han con-
vocat les organitzacions
feministes el proper 8
de març. Roig: “per les
dones de Tortosa,
sumem-nos a la vaga el
8 de març!”.

*MOVEM TORTOSA
ha anunciat que per al
proper ple de març pre-
sentarà una moció per
defensar el model d’im-
mersió lingüística vigent
a Catalunya durant les
darreres dècades. La
moció serà debatuda
arran de les declaracions
realitzades per membres
del govern espanyol i de
les formacions políti-
ques del PP i C’s, en què
es titllava el sistema
educatiu a Catalunya
com un sistema adoctri-
nador.

Més Notícies

El consum d'aigua del minitransvasament
de l'Ebre al Camp de Tarragona continua
en ascens i va arribar als 75,81 hectòme-
tres cúbics anuals el passat 2017, un
6,67% més que l'any anterior i un 7,08%
més que la mitjana de l'última dècada.
Segons l’ACN, són xifres que se situen en
els nivells similars als de l'any 2007, just
abans de la crisi econòmica, i de la seque-
ra prolongada. Els responsables del
Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT)
consideren que la consolidació de l'incre-
ment registrat els quatre exercicis és un
indicador "positiu" de major activitat econòmica i en cap cas consideren com a objec-
tius l'increment o reducció dels consums, revertint les aportacions del riu. "L'objectiu
és mantenir el sistema en equilibri i no fer sobreexplotació", ha declarat el president
de l'ens i alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. El CAT també ha anunciat que
treballa per introduir millores en la seguretat física i cibernètica de les seves
instal·lacions, seguint les recomanacions de la Unió Europea per a sectors estratègics.
Ballesteros –que ocupa el càrrec en funcions arran de la mort sobtada de l'anterior
president, Albert Abelló, i a l'espera d'un nomenament un cop es constitueixi el nou
Govern, ha volgut contextualitzar el creixement de les xifres de consum del mini-
transvasament, que té reconeguda per llei una concessió màxima de 126 hectòmetres
cúbics anuals del riu Ebre, com una dada favorable dins l'evolució de l'economia. 
Economia
La pregunta que lectors/res de Més Ebre es fan els darrers dies és “saber en quina
economia impacta el consum del minitransvasament” i quins beneficis en trau el terri-
tori directament. També s’ha debatut aquesta setmana sobre la manca de direcció
ebrenca en la presidència del CAT en el que, des de la seua fundació, només hi han
hagut dos ebrencs com a presidents, Francesc Sancho i Valentin Faura.

Una operació de la policia espanyola ha permès
desarticular una organització criminal que, suposa-
dament, es dedicava al conreu i al tràfic de marihua-
na a les comarques de Tarragona. Segons un comu-
nicat d'aquest cos, el dispositiu ha acabat amb la
detenció de dues persones de nacionalitat espanyo-
la i veïnes de l'Aldea i Amposta i el decomís d'unes
458 plantes de marihuana en una explotació agríco-
la i de totes les eines necessàries per a la seva ela-
boració, producció, manipulació i venda. Segons
l’ACN, les investigacions van començar fa unes set-
manes gràcies a diverses informacions dels veïns i a
la detecció d'un increment en la venda d'aquesta
droga a la demarcació. Als dos arrestats se'ls acusa
de delicte contra la salut pública, pertinença a orga-
nització criminal, associació il·lícita i defraudació del
fluid elèctric i han passat a disposició del Jutjat
d'Instrucció número 1 de Tortosa.

Ha tornat a arribar als nivells previs a la crisi

Dos detinguts en una
operació contra un grup que
conreava i venia marihuana

El consum d'aigua del minitransvasament 
de l'Ebre continua creixent

A les comarques de Tarragona

Tortosa millorarà el servei de neteja i recollida de residus destinant més
recursos, hores, maquinària i mobiliari urbà

El projecte d'explotació del servei apunta les principals millores que s'inclouran en el futur contracte

L'alcaldessa de Tortosa,
Meritxell Roigé, acompan-
yada pel 1r Tinent d'alcalde
de l'Ajuntament, Josep
Monclús, i pel regidor de
Serveis, Domingo Tomàs,
ha presentat els principals
trets del "Projecte
d'Explotació de la Recollida
dels Residus Sòlids Urbans i
la Neteja Viària del
Municipi". Incrementa en

més de 860.000 € la des-
pesa respecte de l'anterior
contracte, i que inclou més
personal, i més mitjans,
com l'augment en el
número d'escombradores
(de les tres actuals a vuit),
un nou camió de reg, dos
aspiradores i sis vehicles
elèctrics. L’increment de
maquinària significa tripli-
car la dotació actual de mit-

jans mecànics. En aquest
apartat de la inversió en
material, destaca l'incre-
ment en el número de
papereres disposades a la
via pública, amb 400 uni-
tats noves que es sumen a
les 353 actuals, així com en
el servei de recollida, amb
més vehicles (es passa de 7
a 23 unitats), i en el de
neteja (dels 10 vehicles

actuals a 16). Un altre apar-
tat a destacar són els con-
tenidors, amb els quals es
passa del sistema lateral al
bilateral, la qual cosa repre-
senta, així mateix, la unifi-
cació del mobiliari urbà,
amb un sistema d'illes
compactes de recollida
superior, i la supressió dels
contenidors aïllats que
impedeixen una bona ges-

tió del reciclatge per part
del veïnat que els utilitza. I
pel que fa als recursos
humans, destacar l'incre-
ment de la plantilla, que
passa de 30 a 48 treballa-
dors, amb un augment del
60% en hores treballades.
El calendari previst de tot el
procés s'havia d’iniciar ahir
amb l'aprovació al Ple del
projecte d'explotació.

Ballesteros, president de CAT i alcalde de Tarragona.

reusdigital

El dispositiu ha acabat amb la detenció de dues persones,
veïnes de l’Aldea i d’Amposta

“Un espectacle per a adults que cap nen hauria de
perdre’s”. Després del primer any i mig de gira en el
que ha recorregut més de 40 ciutats, ha ofert més de
500 funcions i ha fet gaudir a més de 300.000 espec-
tadors, arriba per primera vegada a la Ràpita.

El Més Ebre sortejarà entrades per a dos persones a
través del nostre www.facebook.com/diarimesebre/.
Entra i participa!. El Circo s’ubicarà a l’Avgda Sagrat
Cor amb c/ Franca Vila la Mare, de l’1 al 4 de març.

La venda d’entrades es farà a la web www.circora-
luy.com o a les taquilles del circ.

Funcions: Dijous i divendres a les 18:30h.
Dissabte a les 17:00h. i a les 19:30h.
Diumenge a les 12:15h. i a les 17:00h.
Dijous dia de l’espectador.

El “Circo Raluy Legacy” arriba a la
Ràpita per primera vegada

El sindicat CATAC de l’Hospital Verge de la Cinta
de Tortosa ha demanat aquesta setmana la dimissió
de dos membres de la junta directiva pel que con-
sideren un cas de ‘persecució sindical’. A les críti-
ques afegeixen la ‘mala gestió del personal’, que
els està portant a una situació precària. 

El sindicat s’ha reunit amb el director de l’hospital
i li ha traslladat la voluntat d’arribar a un acord. En
un comunicat, la direcció de l’Hospital Verge de la
Cinta de Tortosa nega que s’hagi volgut vulnerar
els drets sindicals de cap treballador. 

La direcció de l’Hospital Verge de la
Cinta nega que s’hagin vulnerat els
drets sindicals de cap treballador

Al Ple de l’A-
juntament de
Tortosa d’ahir a
la tarda va pren-
dre possessió
com a Regidor,
Josep Cugat,
president de
l’EMD de Bítem,
ocupant així
l’escó que va
deixar lliure Fe-
rran Bel.

Així mateix, es va aprovar el nou cartipàs municipal.

Josep Cugat, nou regidor de
l’Ajuntament de Tortosa
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AMPOSTA

El portaveu del PSC a
l’Ajuntament d’Ampos-
ta, Francesc Miró, ha
explicat aquest dimarts
que el grup socialista
presentarà una moció
per demanar al consis-
tori que doni suport a la
defensa d’un nou mo-
del per reequilibrar el
sistema de pensions,
mantenint la despesa,
racionalitzant altres par-
tides i incrementant els
ingressos del sistema.

D’altra banda el grup
socialista presentarà
també una moció en
motiu del Dia 8 de
Març, Dia Internacional
de la Dona. La regidora
Anna Tomàs manifesta
que “No  pot haver-hi
una societat veritable-
ment democràtica si no
som capaços d’eliminar
els comportaments i ac-
tituds masclistes que
atempten contra les do-
nes. 

Mocions
del PSC

Els alumnes del Col·legi Soriano-Mon-
tagut disposen, des d’aquest curs escolar,
d’un nou menjador i d’una renovada aula
de psicomotricitat. Són dos de les actua-
cions que l’Ajuntament d’Amposta, titular
de l’equipament, i el departament d’En-
senyament de la Generalitat, han realitzat
de forma coordinada aquests darrers me-
sos a l’escola. Les obres inclouen, també,
l’enderrocament d’unes aules molt anti-

gues, l’habilitació d’un petit aparcament
per als mestres i d’un nou pati a l’espai on
hi havia aquestes aules, el canvi de sostre
a l’aula de psicomotricitat i la retirada de
tot el fibrociment d’aquests espais. També
s’ha habilitat i equipat el menjador i la
cuina. L’alcalde, Adam Tomàs, destaca “la
col·laboració entre Ajuntament i departa-
ment” a l’hora de planificar les actuacions
que eren necessàries”.

El Col·legi  Soriano Montagut renova
menjador i aula de psicomotricitat

Visita de final d’obres a les renovades instal·lacions del centre ampostí Habilita una zona
per a un centenar d’autocaravanes

Uns 10.000 tastos, 9 establiments participants,
uns 40 col·laboradors i 8.000 metres quadrats
d’aparcament d’autocaravanes. Són les princi-
pals credencials de la XXIII Festa de la Carxofa,
que enguany presenta una gran novetat: la
festa es passa a diumenge. Serà el proper, dia
25 de febrer, a partir de les 12 del migdia.
Els mateixos establiments que participen a la
Festa de la Carxofa participen també a les
Jornades Gastronòmiques, que enguany són
des del passat diumenge fins al 18 de març. Les
propostes que han preparat els 7 restaurants, la
pastisseria i la parada del mercat oscil·len dels 8
euros als 28 euros.

La Festa de la Carxofa
d’Amposta es celebrarà
el proper diumenge
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EN UN MINUT

*L’AJUNTAMENT DE LA
RÀPITA ha enllestit les
obres d’arranjament de la
plaça Sebastià Juan Arbó,
on s’han executat diverses
actuacions de pavimenta-
ció, revestiment dels
sòcols de les façanes, i
tractament i pintat de la
pèrgola. Així, els treballs
efectuats han consistit en
la millora del paviment
d’aquesta cèntrica plaça
urbana, que estava molt
deteriorat, amb fissures, i
oferia una imatge global
deficient de l’espai.

*LA RÀPITA: dos alum-
nes rapitencs, Noah
Sancho i Mar Castellà,
han creat un joc de taula
sobre el nostre municipi.
Amb el nom de “Coneix
la Ràpita i xala”, és un joc
que combina regles d’al-
tres populars jocs de taula
com el Trivial, l’Oca i el
Monopoli, i consta ja d’un
prototip construït pels
propis estudiants amb la
supervisió de la mestra de
l’Escola Horta Vella Alícia
Roglan.

*DELTEBRE, conjunta-
ment amb IDFO, ha posat
en marxa un nou curs de
formació relacionat amb
el sector turístic. En
aquest cas, el curs que
posa èmfasi en el desen-
volupament de productes
turístics, té una durada de
30 hores i es cursarà a una
de les sales de formació
de la Biblioteca Delta de
l’Ebre.

*SEGONS EL GRUP
COMARCAL DEL PSC-CP
al Baix Ebre, la reunió
ordinària del Consell
d’Alcaldes, de dimarts,
“ha comptat amb la parti-
cularitat de que aquesta
vegada no s’ha convocat
als portaveus dels dife-
rents grups comarcals, tal i
com s’havia fet durant les
presidències d’Enric Roig i
de Daniel Andreu i abans
també amb la de Lluís
Solé, en les que sempre es
va vetllar pel consens, la
transparència i la partici-
pació de tots els grups
polítics en l’ens”. El porta-
veu Enric Roig creu que és
“una mostra més de la
manca de transparència
que sembla evidenciar la
nova presidenta de l’ens”.

Més notícies

Tal com marcaven les previsions a partir de les inscripcions, la Rua
del Carnaval de Deltebre fou un èxit de participació i de convo-
catòria. L’alcalde, Lluís Soler, va remarcar que “enguany hem tor-
nat a realitzar el millor carnaval de tot el territori. La gent de
Deltebre, quan ens ho proposem, som invencibles i per aquest
motiu, no només hem enlairat Deltebre, sinó que també hem gene-
rat orgull de pertinença”. Enguany el primer premi ha estat per
l’Associació de Veïns del Barracot amb una comparsa de més de 60
persones que recreava un entorn fantasiós de l’antiga civilització
Maia. D’aquesta manera, els guanyadors de la primera edició del
carnaval, recuperen el regnat del Carnaval de Deltebre després que
el darrer any el primer premi fos per l’Associació de Riumar.

L’Ajuntament de la Ràpita ha dut a terme diversos treballs
per adequar i millorar cinc àrees públiques de joc infantils
instal·lades en diversos espais oberts del municipi. La inversió
total en aquestes tasques ha arribat als 20.000 euros.
Concretament a l’àrea de la Vila del Far s’amplien els jocs
infantils i s’hi han col·locat tanques perimetrals. Igualment
s’ha fet el tancament perimetral a les àrees de l’Aiguassera i
de la plaça Lluís Companys. Pel que fa a la que hi ha ubicada
davant el col·legi Carles III, s’hi col·loca paviment continu de
catxú, i a més s’hi instal·la un element dels anomenats inclu-
sius, és a dir, adaptats a infants que tenen algun tipus de
capacitat reduïda. I finalment a l’àrea del darrera de la Casa
del Mar, ja s’hi han fet les tres actuacions: ampliació de jocs,
paviment continu i tancament perimetral.

L’Associació de Veïns del
Barracot recupera el seu regnat

Al Carnaval de Deltebre

La Ràpita arranja i millora cinc
àrees de joc infantils

Amb una inversió total de 20.000 euros

El primer premi va ser per l’Associació de Veïns del Barracot.

El Consell Comarcal del Baix Ebre ha iniciat aquest dilluns
el programa Enfeina’t amb la contractació per un període
de 12 mesos de nou persones aturades de llarga durada
que treballaran a la institució comarcal i a les EMD de
Jesús, Bítem i Campredó. La presidenta comarcal Sandra
Zaragoza, acompanyada pel vicepresident responsable de
l’Àrea d’Activació econòmica i Turisme, Josep Felip
Monclús, els hi ha donat la benvinguda a la institució en el
primer dia de treball. En concret, les persones beneficiàries
del programa Enfeina’t són quatre peons, una tècnica de
turisme, dos tècniques de prospecció d’empresa i dos tèc-
nics d’orientació laboral.

Programa iniciat pel Consell Comarcal del Baix Ebre

Enfeina’t contracta 9 persones
aturades de llarga durada 

Presentació del programa. 

El Consell d'Alcaldes del Baix Ebre ha donat llum verda al Pla
d'Actuació Comarcal (PAC) 2018-2021 del Consell Comarcal, un pro-
grama quadriennal que estableix els serveis, les activitats i les obres
que s'han de dur a terme en l'àmbit de les competències assignades.
Es tracta d'un full de ruta per a l’acció política i tècnica de la institució
comarcal que "vol millorar el model de gestió existent", segons que ha
explicat la presidenta comarcal Sandra Zaragoza. “El PAC està conce-
but com a un document dinàmic i obert a la seva permanent adaptació
a necessitats de la comarca i s'ha elaborat amb el consens i participació
de totes les parts implicades", ha afegit Sandra Zaragoza. La
Corporació comarcal té previst aprovar de manera definitiva el PAC,
que té 140 actuacions, en el ple ordinari del mes de març. 

‘Per millorar el model de gestió existent’

El Consell d’Alcaldes dóna llum verda al
Pla d’Actuació Comarcal del Baix Ebre 

Consell d’Alcaldes del Baix Ebre.
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*AHIR DIJOUS es va
fer l’acte de presenta-
ció de les IX Jornades
Gastronòmiques del
Corder de la Terra Alta,
al Club Esportiu de Bot.
Les Jornades comencen
avui divendres i dura-
ran fins el 25 de març.

*LA SERRA D’ALMOS
acollirà aquest any
2018 la XV Festa de la
Clotxa de la Ribera
d’Ebre, una cita orga-
nitzada pel Consell
Comarcal de la Ribera
d’Ebre, que cada any té
lloc en un poble dife-
rent de la comarca i
que enguany se cele-
brarà el diumenge 8
d’abril, més tard en el
calendari del que és
habitual, i ja a la prima-
vera, just després de la
Setmana Santa.

Més 
notícies

El Consell Comarcal de la Ribera
d’Ebre posa en marxa un nou Pla
d’Ocupació per a veïns de la comarca,
el tercer en pocs mesos. Es tracta del
programa Enfeina’t 2017. L’objectiu és
la contractació temporal de persones
en situació d’atur de llarga durada, així
com l’acompanyament a la seva inser-
ció laboral. “Com a Consell Comarcal,
no hem volgut deixar escapar aquest
programa. És una bona oportunitat

per veïns de la Ribera que necessiten
trobar feina, alhora que reforça el tre-
ball de les brigades municipals als
pobles”, els ha dit la presidenta del
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
Gemma Carim, durant la benvinguda
que els ha donat coincidint amb el curs
de Riscos Laborals que feien els bene-
ficiaris de l’Enfeina’t, requisit previ a la
seva incorporació a la feina, aquest
dimecres.

Sis riberencs reforçaran les brigades
dels ajuntaments comarcals

Gràcies al programa “Enfeina’t”

Diumenge va començar a Montpeller la 14a edició
de VINISUD la Fira Internacional dels Vins del
Mediterrani. 
I allí va fer-se la roda de premsa per presentar el
Concurs Grenaches du Monde que se celebrarà a
la Terra Alta del 12 al 14 d'abril.
Després de la presentació aquest passat diumenge
a França (a la imatge), arriba avui divendres el
moment de presentar la graella oficial del concurs
a Catalunya. 
L’acte  tindrà lloc avui a Reus, al Palau Bofarull
(Carrer de Llovera, 15). Serà a les 19 hores.

Presentació oficial del 
Concurs Grenaches du Monde

Avui divendres, a Reus (19 hores)

La presidenta del Consell Comarcal de la Ribera donant la benvinguda als beneficiaris d’Enfeina’t.

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos veïns de Tarragona, de 25 i 45 anys i
amb nombrosos antecedents policials per robatoris, com a presumptes responsa-
bles del furt de begudes alcohòliques i altres productes en dos supermercats de
Móra d'Ebre i Salou.

La investigació va arrencar arran d'una denúncia presentada per un dels furts el
passat 10 de febrer en un supermercat del carrer Saragossa de Salou. Els lladres es
van endur de l'interior del magatzem diverses caixes de begudes alcohòliques, en-
tre altres productes, valorades amb més de 600 euros. Les imatges de les càmeres
de seguretat van permetre els investigadors identificar l'home que accedia a l'in-
terior del magatzem i que va ser localitzat aquest passat dia 15 al barri tarragoní
de Torreforta. Estava descarregant diversos productes del maleter d'un vehicle
amb l'ajut d'un altre home. Cap dels dos va poder acreditar la seva adquisició ni
la procedència. Segons l’ACN, els investigadors van esbrinar que els productes, va-
lorat en més de 800 euros provenien d'un altre furt en un supermercat de Móra
d'Ebre.

L’Església Arxiprestal de Sant Jaume de Tivissa serà l’escenari el proper diumenge,
a partir de les 7 de la tarda, d’una de les cites culturals amb més solera de la Ribera
d’Ebre: la Mostra de Cant Coral comarcal. La trobada celebra la seva 24a edició, i
estava inicialment prevista per la passada tardor, però es va haver de posposar uns
mesos per la situació política del país. En la mostra coral hi prendran part gairebé
200 cantaires riberencs, integrants dels cinc grups corals que hi ha actualment a la
comarca: la Coral de l’Escola Municipal de Música de Benissanet, el Cor l’Aubadera
de Móra d’Ebre, l’Orfeó d’Ascó, la Coral de Rasquera i l’Orfeó de Tivissa, dirigits
per Carlota Papasseit, Robert Faltus, Anna Galcerà, Dàmaris Rodríguez i Pilar Vega,
respectivament. Després de la interpretació de diferents peces per part de cada co-
ral, tots els cantaires es reuniran a l’escenari per cantar conjuntament dues peces:
la primera serà el Cantem Llach i, com és tradicional, tancaran l’acte amb El Cant
de la Senyera. La mostra, que és itinerant cada any per un poble riberenc, en aquest
cas entre aquells que disposen d’una coral, torna a Tivissa onze anys després de la
darrera vegada que es va celebrar en aquest poble, l’any 2007.

2 detinguts per furtar més de 1.400 euros en begudes
alcohòliques en supermercats de Salou i Móra d'Ebre

L’Església Arxiprestal de Sant Jaume de Tivissa, escenari
diumenge de la XXIV Mostra de Cant Coral de la Ribera
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URV. DEMÀ DISSABTE

Demà dissabte tindrà
lloc al campus Terres de
l’Ebre de la URV la VIII
Jornada d’Educació
Infantil Terres de l’Ebre.
Organitzada pel cam-
pus, el departament
d’Ensenyament a les
Terres de l’Ebre i el
Moviment de
Renovació Pedagògica,
enguany aborda la
pedagogia sistèmica,
una metodologia que té
molt en compte el con-
text, la diversitat i les
peculiaritats de cada
alumne en l’educació.
Hi ha 200 inscrits, entre
mestres, estudiants i
professionals de l’edu-
cació i s’hi exposaran les
experiències de quatre
escoles catalanes.
També es presentarà el
grup de treball de
Pedagogia Sistèmica de
les Terres de l’Ebre.

Jornades
d’educació
Infantil

Ahir dijous va tenir lloc al Museu de l'Oli de la cooperativa Soldebre
de Tortosa, la final del XXXIV Concurs al Tast d'Olis de les Terres de
l'Ebre. És el tret de sortida a la Fira de l'Oli i la Fira de la Garrofa de les
Terres de l'Ebre de Jesús que s’inicia avui divendres i durarà fins diu-
menge. El veredicte del jurat es farà públic diumenge al migdia quan
en un acte central dins la pròpia fira es lliuren les diferents distincions.
Durant els dies de la fira, des d’avui divendres i fins diumenge, a l'es-
pai Àgora de l'Oli quedaran exposats els millors olis de les diferents
varietats d'oliveres del nostre territori així com els guanyadors del con-
curs que el públic podrà tastar.

El passat dijous 15 de febrer, el Ple de l’EMD de Jesús va aprovar
per unanimitat iniciar els tràmits per tirar endavant el nou pavelló
poliesportiu, un projecte encarregat a l’arquitecte jesusenc Marc
Ferrando Torrubiano. L’equipament vol cobrir les mancances sorgi-
des de les activitats lúdiques, culturals i esportives que es fan a
Jesús durant l’any. La ubicació del nou edifici serà al costat de les
piscines i les pistes de pàdel, per tal de construir tot un complex
esportiu que done servei a les necessitats de la població. S’aprofita
així l’espai lliure que ara hi ha i entre l’equipament a construir
(pavelló) i l’equipament ja construït (piscines i pàdel) quedarà una
zona per col·locar-hi, en un futur, altres pistes exteriors. La proxi-
mitat amb l’Institut Escola Daniel Mangrané serà també un bene-
fici sumat a l’edifici, ja que el centre en podrà ser usuari. Tindrà una
superfície de 1967,71m2 i un cost total d’un milió i mig d’euros.

XXIII Fira de l'Oli de les Terres de
l'Ebre i II Fira de la Garrofa

Jesús aprova la construcció 
d’un pavelló poliesportiu

A Jesús, des d’avui divendres i fins diumenge Es construirà al costat de les piscines i les pistes de pàdel

La Guàrdia Civil denuncia un taller
mecànic clandestí situat en una finca rural

D'Alcanar

Agents del Seprona de la Guàrdia Civil
han denunciat un taller mecànic clandestí
dedicat a la reparació de vehicles situat
en una finca rural d'Alcanar. Els agents,
que es van personar a les instal·lacions de
la partida de les Mallades quan estaven
fent tasques de control del tractament de
residus, van observar que a l'exterior
havien, escampades entre la vegetació,
diferents parts de vehicles, vessaments de
combustible i altres residus perillosos per
al medi ambient. Segons el comunicat de

l'institut armat, les instal·lacions funcio-
naven sense cap autorització per exercir
una activitat professional. Un cop van
poder accedir a l'interior, després de
rebre el permís del propietari, van trobar
diversos vehicles en procés de reparació i
en un local annex diferents peces,
maquinària i estris d'ús professional per a
la reparació d'automòbils. Segons l’ACN,
els residus que s'hi generaven estaven
barrejats, tant els perillosos com els que
no ho eren.

Els veïns afectats per l'explosió
terrorista són indemnitzats

De la casa d'Alcanar Platja

Els veïns de la urbanització Montecarlo d'Alcanar Platja, on el 16 d'agost va
explotar la casa que el comando jihadista responsable dels atemptats a Cambrils
i Barcelona utilitzava per a fabricar explosius, han començat a rebre indemnit-
zacions de l'Estat espanyol sis mesos després. Així ho ha explicat el regidor de
Governació de l'Ajuntament d'Alcanar, Jordi Bort, qui ha confirmat la recepció
de les compensacions en quatre casos. El consistori canareu, de fet, va acom-
panyar administrativament o va ajudar a tramitar aquestes indemnitzacions a
uns vuit afectats. Alguns més ho podrien haver fet també per altres vies. Bort,
en aquest sentit, ha celebrat la celeritat en aquest procés i ha destacat que les
explosions no han suposat moviments de sortida de veïns o propietaris d'aques-
ta urbanització. (ACN)
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*LA NOVA RUTA DE
TAPES, que arrencarà el
9 de març, es dirà ‘Tot
s’hi val’. Serà la primera
de l’any, estrenant-se, i
com diu el nom, cada
establiment podrà
escollir quins productes
del mercat utilitza per
elaborar la seva tapa.

*EL SECTOR DEL PEIX
BLAU pateix una forta
crisi de captures, ja s’ha
cobrat quatre embarca-
cions de l’Ametlla. Els
pescadors fa temps que
reclamen un estudi que
determini les causes de
la caiguda a mínims
històrics de la sardina i
seitó. Dissabte es va
presentar el projecte de
l’estudi científic que
analitzarà la situació de
les poblacions de peix
blau de tot el litoral
mediterrani. L’objectiu
serà obtenir informació
biològica i ecològica
sobre les espècies en
desaparició per elaborar
un projecte de gestió
efectiu. (Notícies de la
Cala Ràdio).

Actualitat
calera

Les actuacions que porta a ter-
me l'Ajuntament de Roquetes per
dotar de més equipaments i ser-
veis es veuen afectades negativa-
ment, segons ha explicat el regi-
dor responsable de l'Àrea de
Serveis Municipals, Paco Cabanes,
per les actituds incíviques que
comporten destinar temps, recur-
sos i despeses addicionals no pre-
vistes per tal de restaurar els des-
perfectes provocats. Equipaments
urbans com el del mirador de l'E-
bre, va ser víctima del vandalisme
i es van destrossar les tanques,
banquets i taules de fusta. 

A la nova zona de descans de la Via Verda, situada al costat del pa-
velló, s'ha trencat diverses vegades part de la il·luminació, arrencat un
banquet de pedra i també es fa un mal ús de la font, accions clarament
intencionades per provocar destrosses. Cabanes es lamenta d'aquestes
actituds incíviques que han fet gastar uns diners que es podrien haver
invertit a realitzar més actuacions en benefici de tota la ciutadania.
Però el que ocasiona més despeses i treball afegit és retirar els objectes
voluminosos que es dipositen a la vora o fins i tot dintre dels conteni-
dors en lloc de portar-los a la deixalleria. Si alguna persona, pel motiu
que sigui, no pot desfer-se de qualsevol objecte voluminós, Cabanes
recorda que hi ha un servei gratuït de recollida a domicili. 

Durant el 2017 es van retirar 18 tones de residus dels voltants dels
contenidors amb un cost de 12.679,79€. Per evitar els abocaments
indeguts s'han instal·lat càmeres de vigilància en determinades illes de
contenidors. Nota i foto: Roquetes Comunicació.

La Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre (CUTE), reunida
el passat 23 de gener, va fer l'aprovació definitiva del Pla de millo-
ra urbana (PMU) Los Codonyers.
El PMU, elaborat pels Serveis Tècnics Municipals, té com a objec-
tiu delimitar la zona d’actuació de les obres d’urbanització al sud-
oest de l’eixample del nucli d’Alcanar, en confluència amb el sec-
tor d’equipaments educatius i esportius, com l’Escola Joan Baptista
Serra, l’Institut Sòl de Riu i el pavelló municipal.  L’àmbit dels
Codonyers està format per cinc àrees discontínues que abasten
part dels carrers Onze de Setembre, Colón, Jaume I, Enric
Granados i Tirant lo Blanc. La superfície total de l’àmbit d’actuació
és de 24.036,63 m². La urbanització de la zona de Los Codonyers
té com a propòsit desplegar noves infraestructures, “ja que les
actuals són insuficients o han quedat obsoletes. El desenvolupa-
ment urbà d'aquestes vies vertebrarà una connectivitat bàsica per
a accedir a un sector d'equipaments públics d'importància cabdal
i, de forma col.lateral, produirà la desconcentració del trànsit rodat
i facilitarà sortides ràpides cap a la ronda de Circumval.lació”.

‘L’incivisme degrada la 
imatge de Roquetes’ La CUTE aprova el Pla de millora

urbana Los Codonyers
Al 2017 es van retirar 18 tones de residus dels voltants dels contenidors

Alcanar

La Cooperativa de Godall veu estrany
que el preu de l'oli sigui baix

“Quan, enguany, l'oliva s'està pagant a un bon preu” El cap de setmana passat

Quan ens apropem ja a la recta final de la campanya oleícola, cooperatives com la de Godall han
fet una primera valoració, indicant, primer que res, que ha estat una campanya curta. Josep Maria
Simó, gerent de l'entitat, explicava a la Plana Ràdio que fins a la setmana passada havien entrat a
la Cooperativa, al voltant dels 900.000 quilos d'olives, quan habitualment, el volum de producció
arriba fins al milió set-cents mil quilos. Aquesta minva de producció es deixa notar també amb els
quilos d'oli que s'elaboren. Actualment estan entorn dels 200.000, una quantitat molt per sota del
que és habitual. Pel que fa al rendiment i acidesa, Simó deia que, finalment, tot i alguns contratemps
a l'inici de campanya, "podrem tenir oli bo". Quant als preus, el gerent de la cooperativa godallen-
ca, deia que li sembla estrany que encara que l'oliva s' estigui pagant a un bon preu, no passi el
mateix a l'hora de vendre l'oli. Simó sospita que s'hagi pogut entrar oli d'altres països del nord
d'Àfrica "per estabilitzar els preus". Tal com informa la Plana Ràdio, la Cooperativa de Godall és l'or-
ganitzadora de la Fira de l'Oli i l'Espàrrec que, els dies 10 i 11 de març, arriba a la 15a edició.

La Cala va celebrar un
multitudinari Carnestoltes

Les catrines han estat
la disfressa de moda
aquest Carnestoltes a
l’Ametlla. La calavera
amb la qual els mexi-
cans representen la
mort ha estat una de
les més escollides pels
caleros, i fins i tot s’ha
emportat un dels pre-
mis. Un gegant drac xinès o un grup de pin-up amb les seves moto-
cicletes també han rebut la màxima puntuació del jurat.

Paco Cabanes, regidor 
de l’Ajuntament de Roquetes.



Ricard Salvat i Ferré (Tortosa, 1934,
Barcelona 2009): Doctor en Filosofia,
catedràtic emèrit d'Història de les Arts
Escèniques de la Universitat de
Barcelona, acadèmic de la Reial
Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi,
escriptor i director teatral universal.
Va estar fundador de l'Escola d’Art
Dramàtic Adrià Gual (1960) i de
l’Escola d’Estudis Artístics de
l’Hospitalet de Llobregat (1975) i va
dirigir el Festival Internacional de
Teatre de Sitges (1977-1986) i el
Festival Internacional de Teatre de
Tortosa EntreCultures (2004-2006). Va
rebre, entre d'altres guardons, el
premi Joanot Martorell de novel·la
(1959), la Creu de Sant Jordi (1996), el
Premi Nacional de Teatre (1999), la
Medalla d'Or al Mèrit Artístic de
l'Ajuntament de Barcelona (2003), el
Premi Arlequí (2008) i la Butaca
d'Honor (2008).

El passat dilluns dia 5 vaig assistir, amb
la companya d'Eduardo Margaretto, a
la reunió que tots els primers dilluns de
cada mes fan al forn de la Canonja de
Tortosa. Els activistes culturals de
dilluns d'Arts al Forn, un magnífic espai
gastronòmic-cultural que lidera l'amic
Agustí Forner. Era la segona vegada
que hi assistia, al costat de gent com
Ricardo Gascón, Jesús Tíbau, Joan
Panisello, Xavier Aragó, Baltasar
Casanova, entre altres. Naturalment,
en unes reunions d'aquestes caracterís-
tiques la literatura és l'element primor-
dial, i parlant de Frankenstein i Mary
Shelley vam acabar parlant de Ricard
Salvat, l'erudit i home de teatre tortosí
que va renovar el teatre català de la
segona meitat del segle XX, un dels
personatges culturals, no solament de
Tortosa sinó de Catalunya.
Però en aquest article, i això ho vaig

destacar al forn de la Canonja, voldria
posar èmfasi en la relació afectiva amb
el meu poble, la Ràpita, a través de
l'escriptor Sebastià Juan Arbó. La famí-
lia Salvat va comprar un xalet a la plat-
ja del Suís rapitenca, on poc temps des-

prés l'Arbó, amb els guanys que li va
reportar el «Cervantes» en traduir-se al
rus, també en va comprar un, donant-
se la casualitat que tots dos xalets es
troben a uns escassos quinze metres.
Salvat és molt jove. Als seus dix-set

anys sent una gran curiositat per molts
temes relacionats amb la cultura i el
veïnatge amb l'Arbó és decisiu en
aquests primers anys. Arbó, segons em
va contar, es va quedar meravellat que
un noi tan jove tingués una capacitat
intel·lectual realment increïble per la
seva edat. Salvat comença a fer els
seus «pinitos» literaris, que li deixa lle-
gir a l'Arbó per a que li doni la seva
opinió i l'ajudi, i aquest l'ajuda en tot.
Fan llargues caminades al voltant del
Suís i en un parell d'ocasions arriben
fins a l'Encanyasda. Salvat s'enamora
del delta i Arbó li explica en passar per
davant de la Casa Blanca, que aquí va
passar els millors moments de la seva
infantesa i li parla de la pagesia i del
conreu de l'arròs d'aquells anys, amb
l'arribada dels valencians. La reacció es
fa molt afectuosa a través dels anys i
quan Salvat marxa a Barcelona, l'Arbó
li dóna els primers consells sobre la
Ciutat Comtal i la seva intel·lectualitat.
Jo vaig conèixer Ricard Salvat el 13 de
juliol del 2002, on vaig ser invitat per
donar una conferència al Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona,
al costat d'Albert Roig, Andreu
Carranza i Salvador Tarragó. Quan va
acabar l'acte, Salvat va tenir la
deferència i l'amabilitat de parlar-me
d'Arbó i de la Ràpita. Em va contar una
anècdota molt curiosa: al poc de conèi-
xer a Salvador Espriu, aquest, que ja
sabia que Salvat era tortosí, li va pre-
guntar per Arbó i li va dir que tots dos
eren les persones més conegudes i esti-
mades que tenia al Baix Ebre.
Ricard Salvat es va portar molt bé amb
mi. Recordava els estius a la Ràpita, la
badia, la Torreta, la ribera, les paelles
marineres..., la coneixia perfectament,
però mai va oblidar a Sebastià Juan
Arbó. Encara avui la família Salvat
estiueja a la Ràpita.
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Ricard Salvat i La Ràpita
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El president del CD Tortosa ja va assumir la responsabili-
tat de la gestió d’aquesta temporada, amb el gran nom-
bre de baixes que ha tingut el primer equip. La veritat és
que Arturo ha estat molt criticat per aquesta política de
donar la baixa a cada jugador que, amb motiu fonamen-
tat o sense ell, l’ha demanada. Una entitat de Primera
catalana, amb molta història, potser havia de d'exigir als
jugadors que havien d’assumir els compromisos. Però el
president sempre ha dit que poc es pot fer si un jugador
no vol seguir a l’equip. Llavors arriba la segona part del
tema. Un bon nombre de jugadors han demanat la baixa
i l’han tinguda en pocs dies. El Tortosa, que jo sàpigue,
no ha demanat ni un cèntim a cap dels jugadors ni als
clubs on han anat. Però, per dignitat i per respecte al
soci, no pagarà el que tingui pendent amb els jugadors
que han marxat. Em sembla raonable. I així ho està
defensant el president davant de jugadors que, a sobre,
volen cobrar la mensualitat pendent, quan ara estan
jugant amb un altre club. Potser tots ells haurien de res-
pectar una mica més el club en el que han estat. 

Michel 

Vull la baixa i vull cobrar

Si a la 1a. catalana mantenir un equip ja és un miracle a
la 2a. gran part dels equips de la zona de Tarragona estan
travessant uns moments molt difícils. El primer avís el va
donar el Vendrell en la campanya 05/06 quan va renun-
ciar-hi. I en les últimes temporades ja diversos equips d'a-
questa categoria no han tingut més remei que aplicar cost
zero a les seues plantilles. Aquesta setmana, el
Torredembarra no va poder jugar a Cambrils perquè no
tenia suficients efectius. Fa poques setmanes a la Canonja
es va viure un fet insòlit: si el president no dimitia els juga-
dors no jugaven. El Morell, que estava a Tercera divisió fa
3 campanyes, va camí de 3a. catalana. El Reddis va haver
de canviar de política esportiva amb només jugadors joves
a cost zero, sinó estaria a 3a. catalana. A Roda de Barà,
després de sis anys, el seu president German deixa el
càrrec i em diu: "han estat sis anys difícils i insostenibles".
Un històric d'aquesta categoria, el Cambrils, va desaparèi-
xer i el va absorbir el Reus i el club ara d'aquesta població
és el Cambrils Unió. Com veuen pocs equips es salven
d'una crisi institucional de clubs i directives que fan mira-
cles per fer futbol. Un entrenador que coneix molt aques-
ta categoria em diu: "hem perdut la competitivitat a
Tarragona, els jugadors només pensen en diners i poc
amb el compromís”. I tota aquesta crisi es manifesta en
una dada esgarrifosa: dels 36 clubs que estaven no fa
moltes campanyes a la 4a catalana de la zona de
Tarragona només en queden 12. El que passa al Camp de
Tarragona és una prèvia del que pot passar en el futur als
equips ebrencs de la 2a catalana. L'aventura d'estar en
aquesta categoria per a molts equips és un somni però
després la realitat és una altra, afegint a més l’estructura
actual, amb el drama de les compensacions. Arriba,
doncs, el moment de fer dos grups de Segona: un de
Tarragona i un altre que seria la gran lliga ebrenca.

L’opinió de Joaquin Celma. 

2 grups de Segona catalana

      MINUT 91
DIUMENGE, en directe, 

a CANAL TERRES DE L’EBRE. 
Resums amb els gols: Vilafranca-Ascó, Rapitenca-

Borges, Tortosa-Sants, Masdenverge-Corbera i Fatarella-
Rapitenca B. Convidats: Xavi Borrell i Jordi Rius

(president i jugador de la Fatarella), Ramon Sancho i
Ferran Buera (tècnic i jugador Rapitenca B).

Intervindran: Andreu Muñoz (president Ascó) i Cristian
Arasa (jugador Masdenverge)

22.35 h

SEGUEIX L’ACTUALITAT A: 

FUTBOLEBRENC.COM

La bona situació del Camarles, tot i la derrota a Batea, ha generat ja debat
les darreres setmanes a la localitat per si l’equip acabaria pujant en el cas d’as-
solir l’ascens. Josep Bertomeu, director esportiu del Camarles, va estar diumenge a Canal
Terres de l’Ebre, a Minut 91, i va aclarir que al club hi ha molta tranquil.l.itat i “el que
hem de fer és gaudir de la situació. Si arribés el moment, i es produís un ascens a Primera
catalana, convocariem una assemblea i el soci decidiria. Però, a hores d’ara, no és un te-
ma que ens inquieta perquè queda molt per tot plegat”. Els rumors sobre si el Camarles,
cas de pujar, cediria la plaça al Tortosa, cas de que baixi, no tenen més trascendència per-
què la possibilitat no és viable, ja que es necessitaria d’un procès de fusió entre els dos
club que és improbable. Finalment, al programa, es va parlar de que pot haver-hi una
alternativa directiva al CD Tortosa, amb gent que pot estar vinculada al futbol base, i
que, cas d’agafar el club, podria iniciar un projecte que podria estar dirigit per Xavi Cid,
tècnic actual del Camarles, com entrenador. Aquesta és la rumorologia del moment. 

Podria tornar Xavi Cid al Tortosa?

L’Ascó va perdre a casa contra el Pa-
lamós, equip que lluita per evitar el
descens (0-2). La victòria en la jorna-
da anterior a Horta semblava que ha-
via de ser el punt d’inflexió a la dinà-
mica asconenca, després de cinc
partits sense guanyar. Però no va ser
així i dissabte contra el Palamós, l’e-
quip de Ribera va tornar a evidenciar
dubtes i també que no està en un bon
moment. L’estat del camp, irregular
tota la temporada, ara és encara un ri-
val més a afegir a la situació. Però no
ha de ser una excusa. L’Ascó no té
confiança i això es nota. A més, va es-
tar fràgil en defensa, principalment en
les dues jugades dels gols visitants. I
tampoc va tenir claredat quan va dis-
posar d’ocasions. La competició arriba
al seu punt àlgid (falten 12 jornades) i
ja sé sabia que la lluita seria aferrisada
amb un grup molt dur. Hi ha molta
igualtat: 6 equips separats per 5 punts
per poder accedir al play-off. Compli-

cat. Queda temps i ara cada partit és
clau. Diumenge, visita a Vilafranca
(12h), equip que esgotarà en aquest
partit les seues opcions d’enganxar-se
al tren del play-off. L’Ascó necessita

confiança. Té temps per recuperar-la.
A casa segueix de pega. No guanya
des del 5 de novembre. 

Derrota dolorosa de l’Ascó 
TERCERA DIVISIÓ

Va perdre a casa amb el Palamós (0-2) i és setè a 4 punts de quarta plaça

Diumenge a la
Fatarella

CANAL TE

Canal Terres de l’Ebre
oferirà diumenge (20.45
h) el partit Fatarella-
Rapitenca B.
Posteriorment, a Minut
91, amb protagonistes de
cada equip, s’analitzarà
la jornada amb especial
atenció al partit.  

Gabi

El Tortosa va perdre a Vilade-
cans (4-1) en un partit en què es
va avançar en el marcador amb
golàs de Charpin però en el que
va acusar la seua debilitat aními-
ca per la seua situació. Els
ebrencs van ser fràgils i el Vila-
decans va aprofitar-ho per re-
muntar i per golejar a la segona
meitat, quan va perdonar moltes
ocasions. L’objectiu és acabar la
temporada amb dignitat. Però
aquesta es pot fer llarga. Diu-
menge (17h), el Tortosa, que està fent gestions per incor-
porar un jugador, rebrà el Sants, equip que ja ha pujat a Ter-
cera divisió per aquella decisió del Tribunal Català de
l’Esport i que ja vam avançar des de Més Ebre al seu mo-
ment. Abans del partit, es farà un minut de silenci en record
a Ignasi Rojas, que, als 74 anys, ens va deixar dimarts i que
va ser tècnic del Tortosa, durant la temporada 95/96.  

El Tortosa, víctima de la 
seua situació

DIUMENGE REBRÀ EL SANTS (17H)

La Rapitenca va perdre
diumenge passat contra l’I-
gualada (2-3), un dels mi-
llors equips que ha passat
per la Devesa i que va saber
reaccionar una vegada el lo-
cal Sabaté (a la imatge) va
fer un golàs al minut 1. Els
de l’Anoia van aprofitar les
escletxes locals i es van po-
sar amb l’1-3, a la represa.
El gol de Pachu ja va arribar
tard, en la darrera acció del
partit. La derrota frena l’impuls de la Rapitenca, després
de dues victòries seguides. I deixa l’equip en una situació
incerta (a 4 punts de la zona de descens) a l’espera del
partit de demà dissabte, també a la Devesa, contra el Bor-
ges (17h). La victòria es fa necessària per esvair dubtes i
sortir d’una posició que pot portar incertesa. Víctor Garri-
do, després de la sanció, torna. Blasi, lesionat, és baixa. 

La Rapitenca ha d’esvair 
dubtes contra el Borges

A LA DEVESA, DEMÀ DISSABTE (17H)

L’asconenc Artur Godia disputa una pilota davant de dos jugadors del Palamós.

delCamp.cat

Ignasi Rojas ens ha deixat. 
Fou tècnic del CD Tortosa.



DIVENDRES 23
DE FEBRER
DE 2018

diarimés
ebreESPORTS

15www.mesebre.cat

El Batea va guanyar el Camarles, equip que arribava
com a líder al derbi (2-1). Partit trepidant, molt intens, en
què els locals, amb gols de Raül, de falta, i de Joel, en una
contra a la represa, van posar-se amb el 2-0. Víctor, a
manca de 9 minuts, feia el gol camarlenc i el partit va ser
emocionant fins el final, amb una ocasió visitant per em-
patar que va evitar Marc, porter del Batea.

Des de Batea valoraven la victòria en un partit “molt in-
tens en què van guanyar al líder gràcies al treball de tot
l’equip. A la represa, ens van posar amb el 2-0 i vam sa-
ber sofrir cedint el domini al Camarles però defensant-nos
força bé. Tot i rebre el gol, vam conservar el 2-1. Marc
també va estar sensacional al final aturant una pilota que
hagués pogut ser l’empat. Hem de seguir. Ara ens falta
millorar fora de casa”. Xavi Cid, tècnic del Camarles, deia
que “va ser un partit intens, molt disputat. En línies gene-
rals, crec que vam tenir més ocasions, sobre tot amb el 0-
0. Però ells, de falta, ens van marcar, tenint després una
ocasió davant d’Aitor. Vam reaccionar a la represa, però
no vam poder igualar el marcador. Vam rebre el 2-0 en
una jugada en què potser Joel sortia de fora de joc i, lla-
vors, vam dominar intensament i penso que mereixiem
marcar molt abans de quan vam fer-ho. Tot i això, el seu
porter va evitar l’empat al final. Malgrat la derrota, con-
tent de l’actitud en un partit en què teníem nombroses
baixes i això també ens va limitar”. El Camarles és segon,
una vegada el Cambrils U suma els punts per la no
presència del Torredembarra. “Queda molt i seguirem
lluitant però serà complicat perquè tant Amposta com
Cambrils U. tenen plantilles més llarges”, diu Xavi.

El Batea frena el líder Camarles

EMOCIÓ I INTENSITAT FINS EL FINAL (2-1)

L’Amposta va guanyar a Morell (1-2) i segueix tercer, a
3 punts del líder. Són sis jornades sense perdre (14 punts
de 18). Segons el tècnic Albert Bel, “va ser un partit en
què ens va costar molt crear joc, i va ser principalment per
la pressió que va fer el Morell, creant-nos dificultats amb
molts jugadors darrera de la pilota. Malgrat no tenir mol-
tes opcions a la primera meitat, una falta que va penjar
Isaac, i que va rematar Pau, va ser el 0-1. A la represa, el
Morell va fer un pas endavant i ens va empatar, tenint
també una altra opció. Vam passar una fase de dubtes de
la que ens vam refer, amb els canvis, recuperant el control
del partit, tot i que vam seguir sense fluidesa amb la cir-
culació de la pilota. Un penal, que va suposar expulsió, va
ser l’1-2, d’Isaac. Per protestes locals, vam estar 3 minuts
per llançar-lo. Després, vam aguantar els intents del Mo-
rell i vam sumar una victòria treballada i important”. 

L’Amposta no perd pistonada

2A CATALANA. VA VENCER AL MORELL (14 DE 18)

Victòria necessària per la permanència d'un Godall que
feia quatre jornades que no puntuava contra un Santa
Bàrbara que, amb dues derrotes seguides, veu frenat el
seu impuls (3-0). El Godall va guanyar perquè va jugar
amb més intensitat i va lluitar molt davant d'un Santa
Bàrbara molt travat, principalment al primer temps, que
fou quan els godallencs van sentenciar amb els gols de
Hans, Deko i el ‘rifle’ Royo. A més, els locals, en el darrers
minuts del primer temps, van gaudir d’un parell d’opcions
molt clares que va evitar Jaume, porter planer. El Santa, a
la primera meitat, va oferir massa facilitats en defensa. A
la represa els visitants van buscar entrar en el partit però
no van poder fer-ho. El Godall va mantenir-se molt ferm
en l’aspecte defensiu i, a darrera hora, amb el derbi tren-
cat, va disposar d’opcions per ampliar el marcador. 

Joan Subirats, tècnic planer del Godall, informava que
“sabíem de la importància del partit, després de quatre
derrotes, i l’equip va jugar amb molta serietat i, a més, va
trobar premi quan va aprofitar les ocasions a la primera
meitat. Penso que, sobre tot al primer temps, vam ser su-
periors”. 

Robert Avinyó, un dels tècnics del Santa Bàrbara, acla-
ria que “després de les quatre jornades en què no vam
perdre, l’equip s’ha acomodat una mica i a Godall, al pri-
mer temps, no va estar a l’altura del partit. Després tam-
bé, sense traure-li mèrits al Godall, que va merèixer la
victòria, l’àrbitre no va tenir el mateix criteri amb les faltes
i les targetes i ens va perjudicar amb diverses decisions.
Així mateix, cal dir que, per les baixes, només teníem dos
canvis en aquesta jornada. No és excusa però va ser així”. 

El Torredembarra, immers en problemes al club des de
fa setmanes, ja va anunciar dissabte al matí que no es po-
dria a presentar a jugar el partit al camp del Cambrils
Unió per manca d’efectius. Es va fer acta amb presència
del delegat i de 3 jugadors torrencs. D’aquesta forma, el
Cambrils Unió suma 3 punts i, amb la derrota del Camar-
les, és líder de la competició. Aquesta situació, la no
presència del Torredembarra, ja ha obert debat sobre si
adultera la competició.

El Godall s'emporta el derbi, contra el Santa Bàrbara (3-0)

3A CATALANA. DESPRÉS DE 4 DERROTES SEGUIDES, TRIOMF D’OR PER ALS DE JOAN SUBIRATS

Roda i la Cava van empatar (2-2). Tots dos llluiten per
allunyar-se del descens i també de les compensacions. Quan
pitjor ho tenia la Cava, va tornar a reaccionar i Xescu (nova-
ment salvador) va empatar. Dani Sereno, tècnic del Roda,
deia que “va ser un bon partit. Penso que a la primera mei-
tat, per les ocasions que vam tenir, mereixiem ampliar l’avan-
tatge d’1-0 amb el que vam arribar al descans. A la represa,
la Cava va avançar línies i el partit va ser d’anades i tornades,
amb molta intensitat i ritme. La Cava va empatar i nosaltres
vam ser capaços de posar-nos per davant altre cop. Però no
vam poder conservar el 2-1 i ells ens van tornar a empatar.
L’empat va ser just, però, en global, nosaltres vam dominar
més i vam tenir més opcions. Crec que els dos equips sorti-
rem de la zona de descens per compensacions en la que es-
tem, sense cap dubte”. José Mari va debutar amb la Cava.

‘Els dos equips sortirem de la zona
compromesa per les compensacions’

LA CAVA VA EMPATAR A RODA, GOL DE XESCU (2-2)

La Sénia estava en ratxa. 4 victòries en 5 jornades i s’ha-
via estabilitzat. Però dissabte es va veure sorpresa pel cuer
l’Hospitalet (1-1), que va tenir una ocasió per guanyar al fi-
nal, que va evitar Kevin. Va ser un partit per oblidar. Juanjo
Serrano, tècnic de la Sénia, deia que “va ser dels pitjors
partits de la temporada. És cert que durant els primers 20
minuts vam dominar i vam tenir 3 ó 4 opcions per haver
pogut encarrilar la confrontació, però després vam estar
imprecisos i el rival va crèixer defensivament. A la represa,
David va marcar l’1-0 i semblava que havíem fet el més
complicat. Però va ser clau que acte seguit, arran d’una fal-
ta, ens vam fer el gol que va ser l’empat. Penso que si ha-
guéssim aguantat més estona l’1-0, haguéssim pogut deci-
dir. No va ser així i, tot i intentar-ho, no vam tenir claredat
ofensiva. I ells cal dir que al final vam tenir l’ocasió per fer
l’1-2”.  Labèrnia i Pol van ser baixa per lesió.  

El cuer sorprèn a la Sénia

EMPAT A UN GOL EN UN PARTIT PER OBLIDAR

El Gandesa va empatar amb la Pobla de Mafumet,
equip que es va avançar amb el 0-2. Els gandesans van
poder reaccionar i van igualar el marcador vanaçada la re-
presa, amb gols de Cristian i de Dilla, podent fins i tot
guanyar al final. Però també haurien pogut perdre.

Els terraltins, sisens a set punts de la segona plaça, no
es poden enlairar després de quatre jornades sense guan-
yar (3 punts de 12). Guillermo Camarero, tècnic del Gan-
desa, deia que “va ser un partit equilibrat, amb moltes
ocasions pels dos equips, en què qualsevol dels dos ha-
gués pogut guanyar. A nosaltres ens va faltar obrir més el
camp i ser més frontals, jugar més directes i no tant com
ens agrada amb un joc de toc i interior que, davant de les
imprecisions que vam tenir, va suposar contres i ocasions
del rival. No obstant, tot i no estar del tot encertats tàcti-
ca i tècnicament, l’actitud va ser enorme i això va propi-
ciar la remuntada que cal valorar-la una vegada perdíem
0-2. El partit va ser obert i, com he dit, va poder passar
de tot”. Aleix Cuenca (Tortosa) va debutar amb el Torto-
sa.

El Gandesa salva un punt

PERDIA 0-2 AMB LA POBLA I VA EMPATAR (2-2)

Victòria de l'Ullde-
cona al camp del Ca-
talònia (1-3). Partit
igualat a la primera
meitat, amb lleuger
domini dels locals que
van tenir dues possi-
bilitats, una clara de
Pau Monclús. Amb
els minuts, l'Ulldeco-
na va guanyar metres
i Nacho va tenir dues
opcions. Abans del
descans, reacció dels locals reclamant un gol fantasma. A
l'inici de la represa, l'Ulldecona va decidir en cinc minuts
amb gols de Moha i Nacho. El partit estava en un punt
mort fins que Otero va marcar l'1-2. Llavors el Catalònia
va tancar l'Ulldecona i va disposar d'opcions per empatar.
No va ser així i al final, Nacho, pichichi, va establir l'1-3.
L'Ulldecona és cinquè mentre que el Cata està en zona de
descens. Els locals tenien fins a sis baixes. El porter Gas-
parin va debutar. Nando Garcia, tècnic del Catalònia, deia
que “sabor agredolç perquè crec que mereixiem més
però ens va penalitzar la manca d’intensitat defensiva en
5 minuts de l’inici de la represa. Vam reaccionar i amb l’1-
2 vam fer moltes arribades, amb bona actitud. De poder
empatar es va passar a l’1-3”. Teixido, tècnic de l’Ullde-
cona, destacava el seu equip: “el Catalònia va ser un rival
incòmode i que ens va crear dificultats. Per això té mèrit
la victòria i va ser gràcies a l’esforç dels jugadors”.

Nacho, letal per a l’Ulldecona

EL CATALÒNIA MILLORA PERÒ NO ENCERTA (1-3)

EL TORREDEMBARRA NO ES PRESENTA AL CAMP
D’UN CAMBRILS UNIÓ QUE ARA ÉS LÍDER

‘Gol fantasma’, a la porteria falduda.
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L’Ampolla va golejar l’Ametlla i segueix sent un líder de somni. 20 victòries i 1 empat. Com el Barça
i l’Espanyol B, no ha perdut. Diumenge va decidir al primer temps amb gols de Gallego, Ramirez i
Regolf. Carles va marcar el 4-0 a la represa, quan Pepe també va fer el gol calero. Enric Alaixendri,
tècnic de l’Ampolla: “aviat vam fer l’1-0 i abans del descans ja vam poder encarrilar el partit amb el
3-0. A la represa, l’Ametlla es va posar més dins del partit i aquest va estar més obert. El ritme va
baixar però, tot i això, vam fer el 4-0. L’Ametlla també va crear opcions i va fer el seu gol”. Per part
local, lamentar la lesió de Gallego amb un probable esqüinç al turmell. Subi, tècnic de l’Ametlla: “no
vam començar el partit amb la intensitat que devíem i aviat vam rebre l’1-0. No vam poder reaccio-
nar i l’Ampolla al primer temps ens va superar en tots els aspectes, sentenciant amb el 3-0 abans del
descans. A la represa, ells van baixar i el partit es va equilibrar però sense més història. Victòria justa
de l’Ampolla que és un equip superior. Nosaltres hem de pensar en el proper partit i en recuperar la
bona dinàmica que ara s’ha vist frenada amb dues derrotes seguides. Important també recuperar
gent perquè vam acabar amb deu per una lesió i per la manca d’efectius”.

El líder l’Ampolla segueix ampliant el seu rècord

3A CATALANA. VA GOLEJAR L’AMETLLA (4-1). 20 VICTÒRIES EN 21 PARTITS

El Móra la Nova, l’altre equip de rècord, va recuperar-se amb una victòria con-
vincent al camp d’una Aldeana que ha sumat 4 punts dels darrers 15. Mario Gue-
rrera, del cos tècnic aldeà: “la primera meitat va ser, en general, igualada, si bé
el Móra la Nova va tenir més opcions, tot i que nosaltres també en vam fer dues
a través de Jonatan i de Pau, al travesser. A la represa, d’entrada, noves opcions
del Móra la Nova que va evitar Auré i també ocasió del local Jonatan, davant de
porteria. Amb els minuts, el conjunt visitant es va apoderar del centre del camp i
en una contra va fer el 0-1. Acte seguit, Agustí va marcar el 0-2 que ja va decidir.
Ells, llavors, es van imposar amb autoritat, demostrant que són un gran equip”.
Lizaso, del Móra la N.: “vam jugar molt ben posats i ja al primer temps mereixiem
marcar. A la represa va seguir la bona feina i van arribar els gols. Genís va fer el
0-1 i va ser importantque Agustí va tornar a marcar. Molt contents per ell”. Els
moranovencs són els millors segons dels 3 grups. Van disparats a per l’ascens.

El Móra la Nova tampoc perdona

ES REFÀ DE LA DERROTA CONTRA L’AMPOLLA, GUANYANT A L’ALDEA (0-2)

El Perelló, amb gols de Xixo, Raül Arroyo i González va
guanyar al camp d’un Corbera que no va poder encadenar
el segon triomf seguit i que està en zona compromesa (0-
3). Artur Avila, tècnic del Corbera: “la clau va estar que al
mint 20 ens vam quedar amb deu arran d’un penal que va
suposar el 0-1. Llavors, vam haver de fer un gran esforç da-
vant d’un Perelló que va poder controlar el joc. El 0-2 va de-
cidir i, tot i que a la represa vam fer un parell d’ocasions, el
tercer gol visitant va sentenciar un partit en el que vam ha-
ver de fer un gran esforç”. Artur no vollia parlar de l’actua-
ció arbitral. Molinos, tècnic del Perelló, deia que “vam sortir
molt forts, tenint un parell d’opcions. El penal va ser clau
perquè fou el 0-1 i ells van quedar-se amb deu. Vam poder
dominar davant d’un Corbera que no va deixar d’intentar-
ho, tot i jugar amb un menys. Raül Arroyo, amb un ‘cacau’
des de fora de l’àrea, va fer el 0-2, i a la represa, en un cór-
ner, Raül González va fer el 0-3 que va sentenciar”.

Tercer triomf seguit del Perelló

EL CORBERA ES VA QUEDAR AMB DEU ALS 20’ (0-3)

El Roquetenc, que té un partit menys, només havia sumat
un punt dels darrers 12. El triomf contra el Vilalba (3-1) li
permet recuperar confiança. Miquel Campos, cap de prem-
sa del Roquetenc, deia que “el Vilalba va començar molt
fort, disposant de 3 ocasions clares. Amb els minuts, el par-
tit va igualar-se i nosaltres vam marcar en la primera ocasió,
gol de Joel. A la represa, aviat, el visitant Brú va empatar i
el partit va obrir-se. Poc després va ser important el 2-1,
obra de Roger. El Vilalba va arriscar i a darrera hora, amb
més espais, el debutant Mimoun va sentenciar amb el 3-1”.
Abdul, jugador del Vilalba, deia que “com en altres jorna-
des, no vam merèixer la derrota. A la primera mitja hora,
podíem anar 0-3 i ells, en canvi, en la única ocasió, van
marcar. A la represa vam empatar, però acte seguit ens van
marcar el 2-1. Vam arriscar per buscar l’empat i en afegit va
venir el 3-1. Quan estàs baix, tot surt malament. Però en
cap cas vam merèixer aquest resultat, pel joc i ocasions”. 

El Roquetenc recupera confiança

EL VILALBA NO REACCIONA I ÉS CUER (3-1)

El J. i Maria, amb un partit menys, ha guanyat 13 dels da-
rrers 15 punts. L’Arnes, per la seua part, millora però no surt
del descens. Ito Galve, del J. i Maria: “l’Arnes va avançar-se,
però l’equip va reaccionar amb gran gol de Marc Prades i
amb un altre de Sufi. Abans del descans, Sufi hagués pogut
decidir amb el 3-1. A la represa, el partit va obrir-se i si bé
l’Arnes va tenir un parell d’opcions, nosaltres en vam tenir
moltes, clares, amb un penal no xiulat a Cristian. Molt con-
tents de la dinàmica”. Roger, de l’Arnes: “ens vam avançar
amb gol d’Àlex i Roger va tenir el 0-2. Però la la primera
meitat ens va costar sortir de darrera, entre el vent, la pressió
del J. i Maria i l’àrbitre que ens va xiular moltes faltes. A la
represa, el vent va parar i el partit va obrir-se. Vam avisar
amb dues ocasions, i en vam tornar a tenir al final, clares.
Però ells cal dir que també van tenir-ne. El resultat va ser
just. Bona imatge nostra. El J. i Maria amb els reforços és
molt més consistent”. Diumenge: Vilalba-Arnes, una final.

El Jesús i Maria s’enlaira

L’ARNES SEGUEIX EN DESCENS (2-1)

L’Alcanar (16 punts de 21) és quart. Diumenge va empa-
tar en temps afegit al camp d’un Olimpic que ja acaronava
una victòria necessaria per distanciar-se de la zona baixa.
Andreu Cano, tècnic de l’Olímpic: “va ser un partit molt in-
tens davant d’un bon equip, que va demostrar perquè està
a la zona alta. Ens vam avançar amb gol de Soriano, però
poc després ens van empatar, arran d’una falta. El partit va
seguir igualat, amb alternatives i ocasions pels dos equips.
Avançada la represa, Fèlix va fer el 2-1. Ja tocàvem la victò-
ria quan en temps afegit, arran d’una falta lateral, l’Alcanar
ens va empatar. Abans del partit potser haguéssim signat
l’empat però després sap greu haver-lo rebut al final. Molt
content de l’actitud de l’equip”. L’Olímpic tenia les baixes
del porter Nogales (ho serà per unes setmanes) i de Pol. Da-
vid Burgos, de l’Alcanar: “l’empat va ser just al camp d’un
equip que em va agradar i que a casa no perdrà molts punts,
tal com el vaig veure. A seguir treballant i progressant”. 

Saul priva del triomf a l’Olímpic

GOL DEL CANAREU EN TEMPS AEFGIT (2-2)

El Pinell guanyava 1-3 

EL MASDENVERGE EMPATA EN TEMPS AFEGIT (3-3)

R-Bítem i S.Jaume van empatar sense gols. Els de Bítem
són tercers mentre que el Sant Jaume, que es va recuperar
de la desfeta contra l’Olímpic, és novè. Parra, tècnic del R-
Bítem: “tot i que vam dominar durant moltes fases i vam
tenir moltes opcions, vam acabar cedint un empat contra
un S. Jaume que va venir a defensar-se. En general, orgu-
llós del treball i del comportament que en en tot moment
van tenir els jugadors del R-Bítem”. Xavi Llorach, tècnic
del S. Jaume, “destacar el gran treball tàctic que va fer l’e-
quip, amb molta solidaritat en les ajudes defensives i molt
ben col.locat sobre el camp. El R.-Bítem, un equip capda-
vanter, va crear moltes ocasions a la segona part, però ens
vam defensar amb molt d’ordre i vam assolir un empat
que, pel treball, vam merèixer. I que és molt important da-
vant dels propers partits que tenim. Molt content de l’ac-
titud de tots els jugadors”. Al final del partit van haver-hi
uns minuts de tensió que van quedar amb això. 

Empat sense gols

R.BITEM-SANT JAUME

Gasparin i Anell, al Catalònia

El porter Miquel
Gasparin va debu-
tar dissabte amb el
Catalònia que tam-
bé ha fitxat a Xavi
Anell (Tortosa, Ra-
pitenca, Amposta,
R-Bítem i Cabanes).
Aquest darrer enca-
ra no va poder de-
butar.

Masdenverge i Pinell van empatar a 3 en un partit amb
doble valor en la lluita per la salvació. Els visitants guanya-
ven 1-3 ja a poc del final. Des de Masdenverge, es deia que
“ens van penalitzar molt les errades que vam cometre. Cris-
tian, de falta, va fer l’1-0 però el Pinell va remuntar abans
del descans i aprofitant una errada nostra, va marcar l’1-3 al
minut 2 de la represa. Vam insistir amb un joc directe i vam
tenir moltes ocasions, fent Mulet un gran gol que fou el 2-
3 i empatant, també Mulet, en afegit. La derrota no hagués
estat justa. Mereixiem més”. Eric Safont i Ivan ja podran ju-
gar demà. Blai, delegat del Pinell: “resultat totalment injust.
Vam reaccionar a l’1-0 amb dos gols de Lluís. Rafik, en una
contra, va marcar l’1-3 i vam tenir opcions per sentenciar. El
Masdenverge va pressionar molt i amb un gran gol va esta-
blir el 2-3. I quan passaven 4 minuts, en un fora de joc cla-
morós que va veure tot el camp, ens van empatar”. El co-
lombià Andrés va debutar. Es preveuen més fitxatges. 
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4A CATALANA PATINATGE. GRUP XOU PETITS
REM

L'Amposta B va superar
la Fatarella (3-1) i segueix
líder de Quarta. Partit molt
travat, sobre tot al primer
temps. En una acció a pilo-
ta aturada, el local Òscar
va marcar l'1-0. A la repre-
sa, la Fatarella va pressio-
nar i va tenir dues opcions,
amb un pal. Amb els mi-
nuts, el partit es va fractu-
rar i l'Amposta va fer mal a
la contra. Batalla, el millor
local, va marcar el 2-0 i Òs-
car el 3-0. Al final, la Fata-
rella, amb un lliure indirec-
te dins l'àrea, va fer el 3-1
definitiu. Els terraltins se-
gueixen sent revelació del
grup, amb un partit menys
i tenint en compte que ja
han descansat. Tenen en-
cara coses a dir.

L’Ascó no va perdonar en
la seua visita al cuer, el Be-

nissanet (0-4). I segueix
segon. El Flix, tercer, va
golejar el Ginestar (5-0)
amb 3 gols del pichichi
Magí que els 36 anys no
perdona.  La Rapitenca B li
va fer 9 gols al Xerta i és
quarta. Ja en porta 92.
Diumenge visita la Fatare-
lla en partit transmès per
Canal Terres de l’Ebre
(20.45h). El Camarles va
golejar el Tivenys (5-1) i
segueix creixent: “bon tre-
ball de l’equip que conti-
nua progressant”, diu el
seu tècnic Gerard Capera.
L’Ebre Escola va vèncer al
Perelló (0-2) i el partit Del-
tebre-Catalònia va ser sus-
pés al minut 87 amb el 3-1
per una batussa entre juga-
dors després d’una agressió
al visitant Mamadou. Allí es
va acabar el partit.

L’Amposta B segueix líder Els dies 17 i 18 de febrer
es va celebrar a l’estany de
Banyoles la 1era. confron-
tació catalana, on la pluja
va fer acte de presència,
tot i que es van poder fer
les regates, però no va ser
així el diumenge que la
boira va fer anul.lar la ban-
dera catalana. Del Club de
Rem Tortosa destacar el
primer lloc en 2-JF de Paula
Cid i Clara Andreu i també
en 2xVM d’Àngels Blasco i
Enrique Martínez. Pel Nàu-
tic Amposta, van fer pri-
mers llocs: 2-sènior amb
Juanito Fernández i Fran-
cesc Franch. En 4x infantil
amb Alexander Delgado,
Nicolae, Sebastià i Aleix. I
en 4x veterà amb Lluís, Eli-
seo, Manel i Ricard. 

Del Nàutic la Ràpita pri-
meres posicions de Joan Bel
i Aaron Cano, i de Sergi
Mariano, en les seues cate-
gories.

El grup xou petit del Club pati L’Aldea es va proclamar campió de Catalunya desprès
d’executar el seu programa DOMA’M. L’espectacular coreografia de Manel Villarroya
va fer vibrar al públic del Pavelló Olímpic de Reus que en acabar l’actuació es va posar
en peus aclamant als patinadors. La plata va estar per “Rat Lab” del PA Maçanet i el
bronze l’aconseguí “Guia’m”del CP Matadepera. Els propers dies 9 i 10 de març es
celebrarà el campionat d’Espanya a Avilés (Astúries).

Cinc de Cinc. El sènior femení de l’Handbol Amposta-
Lagrama va imposar-se per 30-16 al Dominicos i, d’a-
questa forma, va assolir la cinquena victòria seguida. La
ratxa ampostina, quan més es necessitava, ha compor-
tat sortir del descens i tenir ja pràcticament assegurada
la permanència a manca de sis jornades. Partidàs de la
portera Marta Galvez i d’Alba Simon, amb 11 gols. Gran
actuació col.lectiva en un partit amb decisions arbitrals
discutides que, no obstant, no van poder aturar la ratxa
sensacional de l’equip de la capital del Montsià.

Cinquena victòria seguida

HANDBOL AMPOSTA. DIVISIÓ D’HONOR PLATA (30-16)CLUB BÀSQUET CANTAIRES LES VINYES DEL CONVENT (66-68). A SANT ADRIÀ

Victòria necessària i balsàmica
El CB Cantaires Les
Vinyes del Convent
necessitava una victòria
després de les darreres
derrotes, i va obtenir-la
contra el Sant Adrià (66-
68). Va ser un partit molt
igualat, en el que fou clau
el compromís i la respon-
sabilitat pel que hi havia
en joc. El primer quart ja
va reflectir l’equilibri de la
confrontació (20-18). En
el segon, els ebrencs van
estar molt posats, amb
defensa en zona, i els va anar bé (31-39 al descans). En el tercer quart, els locals,
encoratjats pel seu públic, van remuntar i es van ficar per davant, tot i que una reac-
ció tortosina va permetre recuperar un lleuger avantatge (48-50). Finalment, en el
darrer quart, el Cantaires va tenir ofici i, malgrat els intents locals, l’avantatge de 6
punts a manca de dos minuts va determinar. No obstant, en la darrera jugada, els
locals van poder guanyar però van fallar i King va agafar el rebot. El Cantaires va
vèncer i, a més, aquesta darrera acció del partit a Sant Adrià ha de permetre un
canvi de la dinàmica de l’equip. El 66-68 que va reflectir l’emoció i la igualtat d’un
partit que va ser clau. 

RESULTATS DE LA JORNADA

L’infantil mixte va guanyar a la pista de Vicens Andreu de Cambrils per 15-19.
L’infantil masculí va caure amb el Vendrell 22-23 en un partit molt igualat i en què
hagués pogut passar de tot. El cadet femení va imposar-se al Canovelles per 34-29.
Un gran partit entre els dos equips que ho havien guanyat tot. Les noies de Rosa van
estar excel.lents en defensa, amb molta solidaritat, i molt encertades en atac, amb
bon joc col.lectiu i amb Paula letal amb 18 gols. Un gran triomf. El cadet masculí no
va perdonar a la pista del cuer Vilaseca, guanyant per 20-43. El juvenil masculí va
caure contra el S Joan Despí per 18-27. Els problemes habituals, per manca d’efec-
tius, es van agreujar per la lesió de Pedro. Un porter va fer de lateral i, tot i la derrota,
molta bona actitud i treball. El sènior masculí es va desplaçar a la pista del Ribes on
va guanyar per 25-35. Segueix la ratxa la bona direcció per l’ascens. Primera meitat
dominada pels tortosins, amb un inici letal, però represa amb acomodament que va
comportar una reacció local. Al final, els ebrencs es van imposar de forma definitiva.

A lliga catalana
sènior femeni-
na, cara i  creu
per als equips
ebrencs. 
El Perelló va
caure contra
pronòstic a la
pista de les
Franqueses i
trenca així una dinàmica de tres victòries consecutives.
L’Ascó, per la seua banda, s’enganxa a la lluita per la sal-
vació en imposar-se a domicili a la pista del Vilanova pel
Camí. (ebredigital.cat). Foto: HC Perelló.

Centre Esports Tortosa

HANDBOL. LLIGA CATALANA

CICLISME. DIUMENGE

El Perelló perd a les Franqueses

El Club Patí l'Aldea, campió de Catalunya

VOLEI
ROQUETES

El sènior masculí va
rebre en la jornada del
cap de setmana passar,
a l'Arenys. L'equip ro-
quetenc va ser molt su-
perior: 3-0 amb parcials
25-13, 25-21 i 25-21.
D’altra banda, el juvenil
masculí va rebre al
C.V.Mataró, perdent
per 0-3 amb parcials
(19-25, 12-25 i 20-25). 

El juvenil femení rebia
al Castellar. Una jorna-
da més va superar al ri-
val amb un gran joc,
guanyant per 3-0 amb
parcials 25-15, 25-19 i
25-12. El cadet femení
també va rebre al Cas-
tellar, però va perdre 0-
3 (16-25, 12-25 i 9-25). 

Per últim, l'infantil fe-
mení va rebre a l'Edu-
volei Ametlla. La supe-
rioritat de l'equip
visitant va ser molt cla-
ra: 0-3 amb parcials (5-
25, 13-25 i 8-25).
Aquesta pròxima jorna-
da, tots els equips juga-
ran fora. El sènior anirà
al camp del Torredem-
barra, el juvenil masculí
al del F.C.Barcelona. 

El juvenil i cadet fe-
mení, al camp de l'Insti-
tut Anna Gironella
Mundet i l'infantil fe-
mení es desplaçarà al
camp del Cubelles.
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PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte 

Perelló-Flix (16.30h)

Tivenys-Deltebre (15.30h)

Batea-Camarles (17h)

Diumenge

Xerta-Ginestar (12h)

Ebre E-Benissanet (12h)

Catalònia-Amposta (16h)

Fatarella-Rapitenca (16.30h)

RESULTATS
19a jornada 4a catalana

Deltebre-Catalònia (sus 87) 3-1

Perelló-Ebre Escola     0-2

Camarles-Tivenys  5-1

Rapitenca-Xerta 9-1

Amposta-Fatarella 3-1

Flix-Ginestar 5-0

Benissanet-Ascó               0-4

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Amposta                   53      24      44

2. Ascó                        53      18      43

3. Flix                           71      26      42

4. Rapitenca                 92      27      41

5. Fatarella                   33      25      32

6. Deltebre                   42      33      31

7. Camarles                  39      29      29

8. Tivenys                     42      35      29

9. Ebre Escola              34      34      25

10. Catalònia                33      42      20

11. Ginestar                 49      60      20

12. Batea                     32      51      15

13. Xerta                      24      68        8

14. Perelló                    14      63        3

15. Benissanet              11      87        0

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Ebre Escola-S Ildefons

Floresta-Esc Valls

Reus-Prat

Cornellà-Vilaseca

F At Vilafranca-Rapitenca

Vilanova-Blanca Subur

Castelldefels-Mollerussa

Cambrils U-Ascó

RESULTATS

19a jornada

Mollerussa-Reus              0-2

S Ildefons-Castelldefels     1-1

Prat-Cornellà                 3-3

Ascó-F At Vilafranca        0-3

Esc Valls-Cambrils U 4-1

Vilanova-Floresta 0-0

Blanca Subur-Vilaseca 0-1

Rapitenca-Ebre Escola 0-0

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Cornellà                    56      27      39

2. Floresta                    37      18      38

3. Prat                         42      27      36

4. Vilaseca                   41      34      35

5. Blanca Subur            44      24      33

6. F At Vilafranca          43      29      33

7. Reus                        32      24      31

8. Vilanova                    54      45      28

9. Castelldefels             42      32      26

10. Cambrils U             32      33      25

11. Ebre Escola         31     46     22

12. Rapitenca           25     38     19

13. Ascó                   32     47     17

14. S Ildefons               25      44      16

15. Esc Valls                26      48      11

16. Mollerussa              17      66        5

Preferent Juvenils. Grup 1

PRÒXIMA JORNADA

Gandesa-Ascó

J. i Maria-Tortosa E

Olimpic-Alcanar

S Jaume-Pardinyes

Arnes-Ginestar

Ulldecona-la Plana

RESULTATS

15a jornada

Alcanar-J i Maria      3-0

Tortosa E-Gandesa   6-4

Pardinyes-Olimpic 8-5

Ginestar-Ulldecona 3-7

la Plana-S Jaume          2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip                              GF  GC   P

1. Alcanar                  81     23     39

2. Ascó                      79     24     30

3. Ulldecona               53     27     30

4. La Plana                56     35     29

5. S Jaume                65     31     29

6. Gandesa                46     48    24

7. Jesús i Maria          33     36    22

8. Pardinyes               30     68    13

9. Arnes                    15     32    12

10. Olimpic                22     59    10

11. Ginestar               20     73    10

12. Tortosa E             18     62       8

Femení 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA

Amposta descansarà

Catalònia-Aldeana

Vinaròs-Ametlla

Alcanar-Canareu

S Jaume-Ulldecona

Delta de l’Ebre-J i Maria

Roquetenc-Perelló

Rapitenca-Tortosa

RESULTATS
17a jornada

Aldeana, descansava

Amposta-Rapitenca         6-4

Tortosa-Delta de l’Ebre    6-2

Ametlla-Catalònia            4-0

Perelló-Vinaròs                0-4

J. i Maria-S Jaume          3-2

Ulldecona-Alcanar           3-1

Canareu-Roquetenc        3-4

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Roquetenc             57     18    43

2. Amposta                69     25    42

3. Alcanar                  80     29    34

4. Vinaròs                  50     27    34

5. Ulldecona               49     35    29

6. Aldeana                 42     21    28

7. Tortosa                  56     53    28

8. Rapitenca              54     31    27

9. Ametlla                  38     26    21

10. Canareu               30     49    16

11. J i Maria              35     69    14

12. Perelló                 28     71    12

13. Catalònia             27     58    10

14. Delta de l’Ebre     18     68       6

15. S Jaume              14     77       3

Veterans

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte  

Pinell-J. i Maria (16h)
M Nova-Roquetenc (16.30h)
l’Ametlla-Aldeana (16.30h)

Masdenverge-Corbera (16.30h)
Diumenge

Vilalba-Arnes (15.45h)
S Bàrbara-Olimpic (15.45h)
S Jaume-Ampolla (16h)
Alcanar-R Bítem (16h)
Perelló-Godall (16h)

RESULTATS
21a jornada, Tercera catalana
Roquetenc-Vilalba         3-1

J i Maria-Arnes             2-1

Ampolla-Ametlla            4-1

R Bítem-S Jaume          0-0

Masdenverge-Pinell       3-3

Godall-S Bàrbara          3-0

Aldeana-M Nova           0-2

Corbera-Perelló            0-3

Olimpic-Alcanar            2-2

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Ampolla                   21    69   15   61

2. Móra Nova              21    75   23   57

3. Rem Bítem              21    46   27   39

4. Alcanar                    21    58   31   36

5. Aldeana                   20    33   23   35

6. Perelló                    20    43   28   33

7. Roquetenc               20    34   36   32

8. J i Maria                  20    31   42   31

9. S Jaume                  21    23   36   30

10. S Bàrbara              21    46   43   27

11. Ametlla                  21    36   43   27

12. Olimpic                  21    45   43   22

13. Godall                   21    32   40   21

14. Masdenverge         21    32   65   17

15. Pinell                     21    20   54   17

16. Corbera                21    18   35   17

17. Arnes                    20    22   55   12

18. Vilalba                   20    18   42     8

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte 

P Mafumet-Catalònia (16h)
Vendrell-Gandesa (18h)

Diumenge 
Canonja-la Sénia (11.45h)
Torreforta-Cambrils U (12h)
Camarles-Reddis (16.30h)
la Cava-Batea (16.30h)

Ulldecona-Roda Berà (16.30h)
Amposta-Hospitalet (17h)
Torredembarra-Morell (17h)

RESULTATS

21a jornada, Segona catalana

Cambrils U-Torredemb. 3-0

Catalònia-Ulldecona 1-3

la Sénia-Hospitalet 1-1

Morell-Amposta 1-2

Reddis-Torreforta 3-2

Canonja-Vendrell 1-1

Gandesa-P Mafumet 2-2

Batea-Camarles 2-1

Roda Berà-la Cava 2-2

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Cambrils U              21    47   18   45

2. Camarles             21   51  27  43

3. Amposta              21   36  17  42

4. Vendrell                   21    44   35   38

5. Ulldecona             21   34  25  37

6. Gandesa              21   46  27  36

7. Reddis                     21    41   27   35

8. Torreforta                21    36   32   35

9. la Sénia               21   48  36  33

10. P Mafumet             21    40   36   29

11. Batea                 21   40  41  28

12. Canonja                 21    24   34   26

13. Roda Berà             21    30   35   23

14. la Cava              21   28  42  22

15. Morell                    21    33   47   18

16. Catalònia           21   23  44  18

17. Torredembarra       21    23   56   16

18. Hospitalet              21    17   62   10

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

El filial de l’Amposta va
guanyar la Fatarella (3-1)

i és líder. Les places
d’ascens estan molt

obertes.

PRÒXIMA JORNADA 
Castelldefels-Hospitalet
Palamós-Granollers

Vilafranca-Ascó (diu 12h)
Vilassar-Espanyol

Cerdanyola-P Mafumet
Europa-Figueres

Prat-Reus
Horta-S Andreu

Terrassa-Santfeliuenc
Gavà-Santboià

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                             J                        G                      E                      P                    GF                  GC                           P 
1. Espanyol                          26             20             6             0            55           16               66
2. Hospitalet                        26             15             5             6            46           21               50
3. Prat                                 26             14             5             7            43           21               47
4. S Andreu                         26             12             9             5            42           18               45
5. Terrassa                          26             11           10             5            42           26               43
6. P Mafumet                       26             11             8             7            25           18               41
7. Europa                            26             12             5             9            33           33               41
8. Ascó                            26            11            8            7          31          30             41
9. Reus                               26             11             7             8            30           31               40
10. Vilafranca                      26             11             4           11            35           33               37
11. Santfeliuenc                   26               9             8             9            31           25               35
12. Horta                            26             10             5           11            34           37               35
13. Cerdanyola                    26               9             6           11            22           30               33
14. Santboià                        26               7           11             8            20           23               32
15. Figueres                        26               9             4           13            33           33               31
16. Castelldefels                  26               8             6           12            29           31               30
17. Palamós                        26               5             7           14            26           45               22
18. Granollers                      26               6             2           18            21           42               20
19. Gavà                             26               3             6           17            19           62               15
20. Vilassar                         26               3             4           19            12           54               13 

Tercera divisió RESULTATS
26a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA  
Rapitenca-Borges (diss 17h)

Alpicat-V Alegre 

Andorra-Valls

Bellvitge-Balaguer

S Cristobal-Martinenc

Vilaseca-Almacelles

Tortosa-Sants (diu 17h)

Lleida-Viladecans

Igualada-S Ildefons

RESULTATS
21a jornada, Primera catalana

Rapitenca-Igualada 2-3

Sants-Vilaseca 1-1

Vista Alegre-Lleida 0-1

Balaguer-S Cristobal 3-3

Valls-Alpicat 2-0

Borges-Martinenc 3-1

Almacelles-Bellvitge 2-1

Viladecans-Tortosa 4-1

S Ildefons-Andorra 2-1

Primera catalana

Formació de l’Amposta B, de dissabte passat.

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. S. Cristobal             21    44   21   45

2. Viladecans               21    32   17   40

3. Martinenc                21    41   21   39

4. Igualada                  21    30   22   38

5. Almacelles               21    36   25   38

6. Andorra                   21    27   20   36

7. Sants                      21    21   21   36

8. Lleida                      21    31   29   33

9. Borges                    21    30   33   30

10. S Ildefons              21    28   23   28

11. Balaguer               21    32   33   26

12. Rapitenca          21   21  31  24

13. Alpicat                   21    18   27   24

14. Vista Alegre           21    28   30   21

15. Vilaseca                21    22   36   20

16. Bellvitge                21    21   34   16

17. Tortosa              21   22  46  15

18. Valls                      21    24   39   13

Quarta catalana
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L’EQUIP TITULAR 
DE LA JORNADA 

JOAQUIN CELMA

Top Secret

Equip de la setmana
CF BATEA

*Xavi Cid, míster del Camarles, té mes núvies que en la seva època de joventut. Amb tota
seguretat serà míster de la Rapitenca o Tortosa. Facin apostes. Jo ho tinc molt clar però ja
ho desvetllaré més endavant.
*Manolo Puig va rebre diverses ofertes de diversos equips i va dir un no rotund. I ha seguit
al Tortosa per sentiment i compromís. No com molts altres.
*Al futbol, tot i que tot sembli perdut, no s'ha de perdre mai la moral. El Valls, que fins a la
jornada 17 només havia aconseguit 3 punts, en les últimes quatre jornades ha aconseguit 3
victòries i un empat.
*I si el Camarles és campió i renúncia a la categoria...què passarà? El Tortosa, si federativa-
ment pugués, compraria la plaça?.
*José Maria Lleixà, delegat del Tortosa, que aquesta setmana va celebrar el seu aniversari
em va fer una reflexió un cop va veure la secció de puntuacions dels craks ebrencs que vam
publicar a Més Ebre la setmana passada: "és un mal simptoma en el futbol actual que una
majoria de jugadors que ocupen els dos primers llocs de la regularitat dels equips tinguin 30
anys o més".
*Andalusos, argentins, jugadors de Barcelona...i ara un jugador basc, són els fitxatges del
Tortosa. Jo estic segur que amb només jugadors ebrencs, el Tortosa tindria més punts i no
s'hagués cessat a Àngel Garcia o a Nacho Pérez i potser ara estaria fora del descens. Què
es va intentar fer un equip més ebrenc a la pretemporada? És possible, però no es va fer bé.
O no es va encertar amb tot el que es va poder fitxar
*En la setmana de descans, Teixidó es va inventar un nou entrenament. Va portar als juga-
dors a jugar a bàsquet.
*Què fan dos jugadors de la Rapitenca de la qualitat d'Aleix Alumbreros i Carles Tornel
jugant a la quarta catalana? Entre els dos porten 47 gols. Haurien de jugar mínim a la sego-
na catalana i de titulars.
*Fa dos divendres, Michel Viñas va repartir els 15.000 exemplars del Més Ebre durant 10
hores per més de 200 llocs amb 39 de febra. A això se li diu estimar la professió.
*Alcanar i S. Bàrbara estan preparant els seus cent anys de futbol amb sengles llibres i molts
esdeveniments.

La 3a catalana en off
Tensió una vegada més en els partits que juguen R.Bítem-S.Jaume, esperem que això al-

gun dia canviï.//La temporada passada Raül Saumell i Sergi Fornós van marcar 65 gols a 4a
amb l’Arnes i ara només en porten 13, jugant a Tercera.// Els jugadors de l’Oímpic han de
millorar en autoestima. I en aquest aspecte està treballant el nou cos tècnic. De moment, en
dues jornades, tot i les baixes significatives, ha hagut una millora.//Un entrenador important
de la 3a catalana ja ha decidit que no continuarà la temporada vinent.// Perelló i Jesús i Ma-
ria, després de l’Ampolla i el Móra la Nova, són els dos millors equips de la segona volta i
tot que els falta un partit que jugaran el 30 de Març, juntament amb els altres pendents Vi-
lalba-Aldeana i Arnes-Roquetenc.//. SúperAlcanar: dels 5 partits que ha perdut, 4 han estat
per la mínima i és el tercer millor equip des de la jornada 12.

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

2008/2009

2008/2007

2007/2006

2006/2005

2005/2004

2004/2003

2003/2002

ANGEL/NACHO/GIMENO/VERA

ÀNGEL GARCIA 

DANI SERENO/CUQUET

NANDO CRESPO/HILARIO

NANDO CRESPO

XAVI CID

CARLOS BLANCH

CARLOS BLANCH

SERGI DOMENECH/VIÑAS

CARLOS ALÓS/RAMON COCH

CARLOS ALÓS

XAVI CID/ISAAC FERNÁNDEZ

GUERRA/JORDI BORRAS/ISAAC

JOSÉ LUIS GUERRA

FABREGAT/CAMARERO/GUERRA

JUANJO ROVIRA/FABREGAT

ARTURO LLORCA

ARTURO LLORCA

ARTURO LLORCA 

ARTURO LLORCA

RAMBLA/ARTURO LLORCA

JOAQUIN RAMBLA

JOAQUIN RAMBLA

JOAQUIN RAMBLA 

SANTI PELEJA

SANTI PELLEJA

SANTI PELLEJA 

VICENTE LUESMA

VICENTE LUESMA

VICENTE LUESMA

VICENTE LUESMA

JOAQUIN VALLES
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temporada    categoria/classificació final            President Entrenadors

2a catalana: el Camarles no serà campió
Amb tots els meus respectes per aquest gran equip, el Camarles, que

està fent una temporada per emmarcar, però penso que Cambrils U i Am-
posta es jugaran la lliga i l'ascens per la seva reguralidad i perquè tenen
plantilles més àmplies. Potser m’equivoqui però és la sensació que tinc. 

En aquesta lliga no hi ha rival fàcil. La Sénia, que estava en una línia as-
cendent, només va poder empatar davant d'un Hospitalet, que és el cuer
. En el partit d'anada va guanyar la Sénia 1-7. L'Amposta, per la seua
part, va guanyar amb moltes dificultats a Morell, el líder Camarles va
caure a Batea. 

Com ha canviat aquest Gandesa. El diumenge, 5 jugadors de titulars
que no jugaven la temporada passada. L’Ulldecona té el seu crac, Nacho,
que només té 21 anys, i ha fet 17 gols gairebé tants gols com tot el seu
exequip, la Rapitenca, que ha marcat 21 dianes fins ara. En aquesta se-
gona volta els millors equips són: la Sénia, Amposta i Cambrils amb 10
punts seguits per Reddis i Camarles amb 9.

Presidents i tècnics en 15 anys. Avui: CD Tortosa

ROYO (Godall)

NACHO (Ulldecona)

J MARI (la Cava)

MARC MASDEU (S. Jaume)

PAU VALMAÑA (Amposta)

MAIKEL (Roquetenc)
LLUÍS CASTELLÓ (Pinell)

TORRES (Ampolla)

XIXO (Perelló)

FREDE (Móra la Nova)

MULET (Masdenverge)
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GALERIA D’EQUIPS DE FUTBOL BASE. 
Avui: CE Perelló

CADET ALEVÍ

BENJAMÍ A

Nº13

Secció coordinada per Joaquin Celma. Propers equips: L’Ametlla.

2018

BENJAMÍ  B

PREBENJAMÍ PATUFETS
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FOTOS: CARLOS LÓPEZ

Bunyols de bacallà
INGREDIENTS:
· 2 trossos de bacallà dessalat
· 1 ou
· 1 got de llet
· 200 gr. Farina
· 8 gr. llevat en pols (1/2 sobre)
· 2 alls picats
· julivert picat
· oli d'oliva o de gira-sol
· sal
VARIANTS
- Es poden muntar les clares i afegir-les muntades per donar més
volum
- Es poden utilitzar dos ous i la meitat de llet
- Es pot substituir part de la llet per cervesa.

PREPARACIÓ:
Rentem el bacallà ja dessalat. Posem una olla amb aigua a
bullir. Piquem el julivert i l'all ben petitet. Utilitzeu una mà de
morter per picar-ho tot ben juntet. Un cop estigui l'aigua bu-
llint, tireu el bacallà i deixeu-lo coure un minut de rellotge.
Mentrestant anirem pesant la farina amb el llevat en pols i la
sal, tot junt i barrejat. Deixem que es refredi una mica el ba-
callà i l'esmicolem dins la mà de morter, mirant de treure totes
les espines. Quan ho tinguem, ho piqueu tot junt, com si vol-
guéssim fer una brandada. Incorporem l'ou. Ho mesclem i ho
tornem a picar una mica més al morter. Incorporem la llet i ho
remenem tot. Ara ho barregem amb la farina i afegim el llevat
i la sal (poqueta, que el bacallà ja en porta). Ho lliguem tot
per a que quedi una textura cremosa. Ara escalfem abundant
l'oli de gira-sol o d'oliva en una paella. Amb l'ajuda d'una cu-
llera, anirem fregint els bunyols. Ha d'estar l'oli ben calent. Li
anem donant la volta al bunyol. Amb una escumadora els
traurem i els reservarem en un paper absorbent. Si sobra pas-
ta, la podem congelar per utilitzar un altre dia.

LA RECEPTA

1- El bacallà s'ha guanyat el títol de rei en el Nord per que habita en les profunditats dels mars més gèlids (Atlàntic Nord, mar del Nord i mar Bàltic).
2- No hi ha consens respecte al seu “color”: al no superar el 2% de greix que caracteritza als peixos blaus, realment és un peix blanc. El curiós és que en
assecar-se i salar-se augmenta la concentració de greix, per la qual cosa molts ho consideren com un peix blau.
3- Va passar de ser un perfecte desconegut a convertir-se en un dels peixos més benvolguts del món. Al principi se li considerava un aliment de batalla, propi
de les classes socials menys afavorides. Quan van descobrir totes les seves possibilitats, la seva popularitat es va disparar i, clar, també el seu preu. De l'aus-
teritat quaresmal a les cuines dels millors restaurants del planeta.
4- Existeixen diverses teories que afirmen que alguns bacallans hibernen. Els investigadors de l'Institut Antàrtic Britànic van descobrir que el bacallà antàrtic
disminueix el seu índex metabòlic durant l'hivern per estalviar energia. És a dir, adopta un estat similar a la hibernació.
5- Té poders inqüestionables. El bacallà és molt ric en àcids grassos omega-3, per la qual cosa té propietats antiinflamatòries, ajuda a pensar millor, protegeix
el nostre sistema cardiovascular. A més, conté vitamines del grup B (que tenen propietats relaxants), i fòsfor i potassi, fonamentals per al bon funcionament del
sistema nerviós i l'activitat muscular.

Sabies que...
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JOCS DE CARTES

SOLUCIÓ

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

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

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

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

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

Taure
20/4 al 19/5

Adapta’t a les circumstàncies de la teva vida senti-
mental i busca la bona harmonia. Avui és millor que
evitis en la mesura possible tot tipus de discus-
sions.

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

Bessons
20/5 al 21/6

Tinguis o no parella és probable que trobis
algú que et resulti molt atractiu. Respecte a la
teva salut, en com funciona la teva ment està
la solució. No canviïs tant d’idees.

La teva imatge de cara als altres canvia. Els can-
vis seran positius. Deixar enrere tot allò que et
provoqui inquietud, que t’aclapari i que sol pro-
dueixi malestar en la teva vida.

Cranc
22/6 al 21/7

Tindràs en el teu costat la persona que pot
facilitar·te les coses per resoldre els teus pro-
blemes sentimentals. Per no emportar-te sor-
preses, fes-te una revisió.

En assumptes d’amor és possible que avui et
deixis arrossegar per emocions intenses.
Respecte a la teva salut, pensa que una bona
forma física et facilita un bon estat mental.

Lleó
22/7 al 22/8

Temps molt emprenedor i atrafegat al teu món
personal i en les teves relacions socials. T’has
d’apartar de qualsevol situació que et porti a
viure tensions.

Aquari
20/1 al 18/2

En assumptes d’amor no t’exigeixis massa i tot
t’anirà millor. Has de vigilar els menjars fora de
casa i evitar el consum exagerat de begudes
alcohòliques.

Verge
23/8 al 21/9

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

Peixos
19/2 al 20/3

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

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01
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IMMOBILIARIAÑ SERVEISÑ TREBALLÑ 

VARISÑ RELAXÑ 

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

TORTOSA
OFERTA

SCORT
MASAJISTA
CATALANA
50€/1h

DISCRETO
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!

Encuentra 
tu pareja 
mediante 

presentaciones
Individuales, trato
exclusivamente 
personalizado.

Seriedad y 
Privacidad!!!

695410052

Vols
anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

No 
t’ho pensis

més!

LLOGUER 
PÀRQUING 

CUIDADORA
S'OFEREIX CUIDADORA AMB EXPERIÈNCIA. A
CONVENIR, TAMBÉ HOSPITALS. REFERÈNCIES.

ASSISTÈNCIA SOCIAL. TEL. 608 636 722

L’ONADA        
SERVEIS
selecciona 

professionals 
de la geriatria: 

· Auxiliars 
de geriatria

· DUI
· Educador/a 

Social
· TASOC
· Personal 
de neteja.

Envia el teu CV a
rrhh@lonada.com
Tel. 977 25 27 27
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El govern espanyol admet l’error de disseny
darrere dels terratrèmols provocats pel Castor

Així va dir-ho el ministre d’Energia, Àlvaro Nadal, aquesta setmana, al Congrés dels Diputats

El govern espanyol comença a adme-
tre públicament que el disseny tècnic
del projecte Castor estava plagat, com
a mínim, de greus errors que van aca-
bar desembocant en l’onada sísmica
de més d’un miler de terratrèmols i el
seu tancament. El ministre d’Energia,
Álvaro Nadal, aquesta setmana al ple
del Congrés dels Diputats, va assegu-
rar que el Castor ha estat “un projecte
massa gran, massa car i que, a sobre,
tenia un error de disseny tan greu que
va provocar tot un seguit de proble-
mes”. 

El diputat republicà Jordi Salvador va preguntar al Govern espanyol, durant la sessió de control celebrada al Congrés,
respecte les actuacions que pensa fer el Ministeri per disposar dels estudis per desmantellar el Castor que reclama la
Proposició no de Llei aprovada el passat 14 de febrer. Salvador va lamentar la ‘manca d’explicacions precises del minis-
tre d’Energia’. Segons el diputat, ‘el govern del PP continua marejant la perdiu sobre el Castor, es nega a concretar un
calendari per fer els estudis tècnics i, per tant, no dóna compliment al mandat parlamentari’. Cal recordar que la
Proposició No de Llei instava el govern a sol·licitar els informes tècnics per garantir que el procés de desmantellament
de la plataforma Castor no comportaria riscos i, en cas favorable, s’ordenaria la clausura definitiva de les instal·lacions
i el segellat dels pous. El diputat, decebut per la falta de resposta del ministre, li ha reclamat ‘transparència’ i li ha recor-
dat que ‘en altres llocs del món s’estan segellant pous de gas sense cap problema i de manera immediata’.

‘El govern del PP continua marejant la perdiu sobre el Castor i es nega a
concretar un calendari per fer els estudis tècnics per desmantellar-lo’


