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Dissabte passat, reclamant l’alliberament dels polítics presos i per la implementació de la República

Un centenar de membres dels CDR van tallar dissabte l'AP-7 a l'altura de l'Ampolla durant més de 15 hores. Així mateix, diumenge, un
grup de CDR va aixecar les barreres del peatge de l'AP-7 a l'Hospitalet de l'Infant. Va ser un cap de setmana reivindicatiu. La Fiscalia de
Catalunya apunta als Mossos per no dissuadir ‘com calia’ les manifestacions.  P3

Tancada a l’Hospital de Móra d’Ebre 
contra ‘l’espoli’ de Reus

Els CDR tallen l’AP-7, al seu pas per l’Ampolla

Els treballadors de la salut de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre van iniciar dime-
cres a les nou del matí una tancada a la recepció del centre hospitalari, que es va
allargar fins ahir dijous al matí. Van protestar “pel desviament dels fons reservats
que els queden per tapar el dèficit de l'Hospital Sant Joan de Reus i per la desin-
versió i les retallades que s'han patit al centre ebrenc”. P3

Els CDR tallen l’AP-7, al seu pas per l’Ampolla
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L’opinió del diari queda reflectida exclu-
sivament a través de l’editorial. Els arti-
cles de la secció d’opinió expressen
els criteris de qui els signa i el diari no

els fa seus necessàriament.
ELS ARTICLES ANÒNIMS NO

SERAN PUBLICATS A MÉS EBRE

15.000 exemplars 

Degut a la quantitat d'articles d'opinió que estem rebent a la redacció i a la manca d'espai per publicar-los al diari, els podeu trobar a la nostra web
www.mesebre.cat a l'apartat: opinió.

CaixaBank ha posat en marxa l’Arbre dels Somnis, una iniciativa per a
que més de 21.000 nens en risc d’exclusió social puguin rebre un regal
durant les properes festes de Nadal. L’acció busca mobilitzar de forma
massiva als ciutadans per a que juntament amb més de 300 entitats
socials arreu de l’Estat, facin realitat una petita il·lusió de les persones
més vulnerables de la nostra societat.
A les Terres de l’Ebre participen a la iniciativa 3 oficines: la Store Tortosa,
la Store Amposta i la Store Sant Carles de la Ràpita. Totes han penjat a
l’Arbre dels Somnis els desitjos formulats per 60 nens i nenes ebrencs de
famílies vulnerables que han fet arribar la seva carta a dues entitats
socials del territori: Creu Roja/Centre Obert el Maset i el CAEP de la
Mercè. L’Arbre dels Somnis no és una iniciativa aïllada; forma part d’una
línia de treball del  Pla Director de Responsabilitat Corporativa. 

CaixaBank ha posat en marxa 
‘l’Arbre dels somnis’

PERQUÈ NENS EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL PUGUIN REBRE UN REGAL

La vaga de fam, una antiga manera de protesta, polèmica però respectada

La vaga de fam, com a mitjà de protesta, s'ha ubicat a la testera pública ateses
les recents vagues de fam dels polítics empresonats que reclamen al Tribunal
Constitucional no haver resolt cap dels vuit recursos d'empara que li han pre-
sentat per demanar la llibertat provisional. 
El primer d'aquests recursos es va presentar el 22 de novembre del 2017, i
malgrat haver passat més d'un any, no hi ha hagut cap resposta. Els presos
polítics que fan vaga de fam, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim

Forn, van signar el seu testament vital, també conegut com a document de
voluntats anticipades, on han deixat estipulat qui volen que els representi en
cas de perdre el coneixement, i també quina mena de tractament mèdic volen
rebre.
La vaga de fam va molt més enllà de passar gana, ja que disminueix les defen-
ses del cos amb un consegüent perill pels òrgans, possibles afectacions que
podrien ser incurables, infeccions, i com no, posar en perill la pròpia vida. 

La Creu Roja a Tortosa va inaugurar aquest dilluns una expo-
sició fotogràfica que repassa la trajectòria de l’entitat a la ciu-
tat. L’acte es va dur a terme a la Biblioteca Marcel·lí
Domingo, que acollirà la mostra fins el 31 de gener, i va
comptar amb la presència del president de la Creu Roja a
Tortosa, Josep Anguera, i de l’alcaldessa de Tortosa, Meritxell
Roigé. L’exposició serveix també per tancar els actes comme-
moratius dels 125è aniversari de l’arribada de la Creu Roja a
la capital del Baix Ebre. A través de diferents plafons situats
a la primera planta de la biblioteca, l’exposició fa un repàs de
la història de la Creu Roja a Tortosa, amb un especial record
per tots aquells voluntaris que han aportat el seu gra de sorra
per tal que l’entitat pogués dur a terme la seva activitat.

La Creu Roja a Tortosa inaugura 
una exposició commemorativa

DELS 125 ANYS DE L’ENTITAT

El moviment Primàries de Catalunya
presentarà les llistes obertes de les
Primàries de Tortosa el dissabte 20 al
Centre Cívic de la ciutat. El moviment
neix amb l'objectiu de presentar unes
candidatures a les primàries municipals
unitàries per aconseguir el màxim d'a-
juntaments independentistes. El movi-
ment Primàries de Catalunya compta
amb l'aval de l'Assemblea Nacional i altres agents cívics. “No
volem fer cap competència deslleial. Volem treballar per la
República, amb compromís d’assolir-la. Fins ara hi ha gent que
estem desencantats per com ha anat tot i el nostre desig és
crear la República des dels Ajuntaments i quants més n’hi hagi
d’independentistes, més possibilitats poden haver-hi per asso-
lir l’objectiu”. A la imatge,  Marta Pulido, secretària Comissió
Primàries Tortosa. (Ebredigital.cat)

El moviment Primàries Tortosa 
tindrà una candidatura

A LES PRÒXIMES ELECCIONS MUNICIPALS

Demà dissabte i ha una convocatòria a tot l’estat en defensa del Sistema
Públic de Pensions. El col·lectiu Pensions Dignes Terres de l’Ebre “ens
hem unit a la mobilització i, com entenem que els problemes que afec-
ten als jubilats són transversals, hem contactat amb altres col·lectius i
hem convocat conjuntament una manifestació per a demà a Tortosa.
Les organitzacions convocants som: IAC, DARC, UGT, PAH EBRE,
MAREA BLANCA, MAREA PENSIONISTA D’AMPOSTA, CCOO, LLIGA
CONTRA EL CÀNCER, USOC I PENSIONS DIGNES TERRES DE L'EBRE.
Col·laboren també: Associació de Jubilats i Pensionistes de Tortosa
(UDP) i BOCTUKADA. El nostre lema és En defensa dels drets socials,
revertim les retallades, ja que com hem dit abans, els problemes dels
jubilats són transversals, a més, el blindatge de l’actualització de les
pensions ens afecten les retallades en Sanitat, els copagaments far-
macèutics, la llei de la Dependència, el Salari Mínim Interprofessional i
als que no estan jubilats els afecta la seguretat futura del Sistema Públic
de Pensions”. 

Nova mobilització de Pensions Dignes

DEMÀ DISSABTE DIA 15, A TORTOSA
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Els periodistes Joaquim Rambla, editor-gerent del Setmanari L’EBRE, i Josep
Maria Arasa, director del periòdic fins a l’any 2016, així com l’empresa editora,
Setmanari L’EBRE SL, han estat absolts dels delictes de calúmnies per escrit i
amb publicitat de què els acusava l’alcalde de Batea, Joaquim Paladella, pels
quals demanava als acusats dos anys i mig de presò i una indemnització econò-
mica pels articles publicats al desembre de 2014 i a l’abril de 2015. Segons ebre-
digital.cat, la sentència del jutjat penal número 2 de Tortosa subratlla que les
informacions que van motivar la querella eren veraces, fruit d’un treball perio-
dístic avalat pel dret a la informació, i que constataven unes reunions i uns
moviments que podien haver originat unes pressumptes irregularetats entorn la
Fundació Privada Terra Alta Segle XXI i la construcció d’un nou centre de reha-

bilitació a Batea, amb fons de la càpita assignada a l’Hospital de Móra d’Ebre.
“Es va informar d’una possibilitat que l’alcalde hagués pogut desviar llavors una
quantitat important de diners. Però mai es va dir que havia fet una malversació
de fons”, va dir Rambla en la roda de premsa de dimecres. Segons la jutgessa
les reunions van existir i de fet van ser objecte d’una investigació judicial per la
qual Paladella va haver de declarar com a imputat per uns presumptes delictes
de prevaricació i de nomenament il·legal de càrrec públic, com recorda la
sentència, tot i que finalment es va decretar el sobreseïment provisional de les
actuacions per falta de proves. Ebredigital.cat també informa que l’alcalde de
Batea va dir ahir, en una roda de premsa, que apel.larà la sentència. Per tant,
segueix demanant la condemna a presó i la indemnització econòmica. 

La justícia avala el treball periodístic del Setmanari L’EBRE

Un centenar de mem-
bres dels CDR van tallar
dissabte l'AP-7 a l'altu-
ra de l'Ampolla durant
més de 15 hores. Al
voltant de les set del
matí, un grup de perso-
nes van tallar aquesta
via per reclamar l'allibe-
rament dels polítics
processats per l'1-O i
presos de forma pre-
ventiva i per la imple-
mentació de la repúbli-
ca. Segons l’ACN, la cir-
culació va estar inte-
rrompuda en els dos
sentits de la marxa des
de llavors i els vehicles
es van haver de desviar
per l'N-340. Durant la
protesta es van viure
moments de tensió
entre un grup dels CDR
i els conductors aturats.
Tot i que havien decidit
en assemblea que
farien nit a l'autopista,
els manifestants van
acordar al final amb
negociadors de la poli-
cia catalana marxar

abans de les dotze de la
nit de dissabte. Així
mateix, diumenge, un
grup de CDR va aixecar
les barreres del peatge
de l'AP-7 a l'Hospitalet
de l'Infant, un fets que
van coincidir amb l’o-
peració tornada del
pont de la Puríssima.
D’altra banda, la
Fiscalia de Catalunya va

obrir diligències per
investigar perquè els
Mossos no van "dissua-
dir" els CDR a l'AP7 i
als peatges. El ministeri
fiscal apunta que el
comportament dels
agents "no es va orien-
tar a utilitzar la força
imprescindible i propor-
cional per restablir l'or-
dre".

Dissabte passat, reclamant l’alliberament dels polítics processats

Acusat de calúmnies per l’alcalde de Batea que, no obstant, ha informat que apel·larà la sentència

Els CDR van tallar a l'AP-7 a
l'Ampolla durant 15 hores

Tall de l’AP-7 a l’altura de l’Ampolla, dissabte passat.

Els treballadors de la
salut de l'Hospital
Comarcal de Móra
d'Ebre van iniciar dime-
cres a les nou del matí
una tancada a la recep-
ció del centre hospitalari,
que es va allargar fins
ahir dijous al matí. Van
protestar “pel desvia-
ment dels fons reservats
que els queden per tapar
el dèficit de l'Hospital
Sant Joan de Reus i per
la desinversió i les reta-
llades que s'han patit al
centre ebrenc”. Segons
l’ACN, el comitè d'em-
presa i l'Ajuntament de
Móra d'Ebre van decidir
abandonar el seu lloc al
Consell d'Administració
de la gestora Gecohsa
perquè “no se'ls té en
compte” i adverteixen
que hi haurà més accions
de protesta “si no es
concreta, al gener, com
serà l'empresa pública
que el CatSalut ha anun-
ciat que es crearà l'any
que ve per gestionar els

hospitals de Móra d'Ebre
i Reus”. La concentració
es va organitzar arran
que Gecohsa -filial de
Sagessa i gestora de
l'hospital-, pugui tornar
a desviar 3,5 milions
d'euros els fons reservats
de l'Hospital de Móra
d'Ebre per tapar el dèficit
de l'Hospital de Reus. La
decisió es podria prendre
avui en els Consells

d'Administració de
Gecohsa i Sagessa. Al
2016 ja es van desviar 4
milions dels fons reser-
vats de Móra d'Ebre per
cobrir els desajustos de
Reus. 
Consells Comarcals i
ajuntaments del territori
també es van sumar a les
reivindicacions dels tre-
balladors de l'Hospital
de Móra d’Ebre. Foto: acn

Per denunciar "l'espoli" dels fons de reserva des de Reus

Els treballadors de l'Hospital de
Móra d'Ebre es tanquen

Treballadors concentrats a l'interior de l'Hospital de Móra d'Ebre.
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La Junta de Govern Local, en sessió de data 5/12/2018, va aprovar el conveni urbanístic signat entre l’Ajuntament d’Alcanar i la Comunitat Reparcel•latòria de l’àmbit de la Ronda
de Circumval•lació, Av. Catalunya i Av. Montserrat, d’Alcanar, per a la finalització del projecte d’urbanització de la UA AC-1 (perllongació de l’Av. Catalunya), amb l’execució de les
obres d’electrificació corresponents.
Se sotmet el text inicial d’aquest conveni urbanístic a informació pública durant un termini de vint dies hàbils a comptar des de l’endemà de la públicació de l’últim anunci en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona i/o en un dels diaris de major difusió provincial, amb exposició en el tauler d´anuncis de l’ajuntament; durant el qual les persones interessades
podran formular les al•legacions que s’estimin pertinents. considerin escaients.
Aquest expedient es podrà consultar als Serveis Tècnics Municipals en horari laboral (C/ Generalitat ,10 – Alcanar).
Alcanar, 7 de desembre de 2018

L'ALCALDE,    
Joan Roig Castell

AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALCANAR
Montsià (Tarragona)

Codi Postal 43530 - C.I.F. - P 4300400 A
Registre Entitats: 01430043

ANUNCI

EN UN MINUT

*L'ALCALDESSA DE
TORTOSA, Meritxell
Roigé, farà l'Audiència
Pública sobre el pressu-
post i les ordenances fis-
cals 2019, el proper
dilluns 17 de desembre a
les 20 h a l'Aula
Didàctica del Museu de
Tortosa.

*PROFESSORS DE
L'INSTITUT DERTOSA
convoquen dejunis per
solidaritzar-se amb la
vaga de fam dels presos
L'abstinència voluntària
ha tingut lloc durant
dotze hores ja des de
dimecres, seguirà avui i
també dilluns.

*EL VICEPRESIDENT
PRIMER, Antoni Ferré, i
el director de l’Institut
per al Desenvolupament
de les Comarques de
l’Ebre (IDECE), Alfons
Montserrat, fan entrega
avui divendres, 14 de
desembre, dels premis
IDECE, 7a edició. Els
guardons es lliuraran en
l’acte públic que tindrà
lloc a les 17.30h a la seu
de la Generalitat de
Catalunya a les Terres de
l’Ebre.

*DIMARTS va començar
l'asfaltatge al carrer
Barcelona de Tortosa. Els
treballs arrancaran amb
el rebaixat de l'actual
paviment i posterior
aplicació del nou aglo-
merat asfàltic. L'àrea
d'actuació s'estén des de
la plaça de la Unió fins al
carrer Poeta Vicent
Garcia.

Més Notícies

Tortosa es va llevar dilluns amb un nou episodi de crema de contenidors de les
escombraries. Durant la matinada d’aquell dia, es va calar foc a dos contenidors
situats al carrer Vergés Paulí i el passeig Joan Moreira, al barri del Temple. Cal
recordar que la matinada de divendres passat ja es van cremar una vintena de
recipients de la brossa en diversos carrers dels centre de la ciutat i també del barri
del Temple. La Policia Local de Tortosa insisteix en demanar col·laboració a la ciu-
tadania, per aportar qualsevol informació que ajudi en la investigació que estan
duent a terme en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra. El servei de neteja
s'ha vist afectat aquests dies, s'han reordenat algunes illes als punts afectats i es
treballa per restablir els contenidors cremats. D’altra banda, la mateixa matinada
de divendres, posterior al dia de la Constitució, van haver-hi atacs, en aquest cas
a tres monòlits de la Batalla de l’Ebre, a Vilalba, Corbera i la Fatarella. 

La Fiscalia del Tribunal Suprem ha notificat al diputat
al Congrés pel PDeCAT Ferran Bel que ha decretat
l'arxiu de les diligències d'investigació que li van
obrir pel referèndum de l'1 d'octubre quan exercia el
càrrec d'alcalde de Tortosa. Ho ha anunciat ell
mateix a Twitter, on ha afirmat que ha rebut la noti-
ficació aquest dilluns a la tarda. "Crec que aquest
criteri s'hauria de mantenir per a tots els alcaldes",
ha afegit al seu compte de la popular xarxa social.
Cal recordar que la investigació a Bel es va fer al
Tribunal Suprem pel fet que, com a diputat al
Congrés, era aforat. 

Es reclama col·laboració ciutadana en la investigació 

La Fiscalia arxiva la investigació
contra Ferran Bel Dilluns, Tortosa es va tornar a llevar 

amb contenidors cremats
Pel referèndum de l'1-O, quan era alcalde

Dagoll Dagom, Mercè Arànega, David Verdaguer i
Miki Esparbé, a la nova temporada del TAFP

El proper 19 de gener arrenca la nova programació del TAFP (Teatre Auditori
Felip Pedrell) amb una oferta molt diversificada. Cal destacar el musical
"Maremar", de Dagoll Dagom (25 de gener), "Nacidos para bailar", espectacle
de dansa de Los Vivancos (9 de febrer), "La importància de ser Frank", versió
lliure de l'obra d'Oscar Wilde amb els actors David Verdaguer i Miki Esparbé (22
de març), i el monòleg femení interpretat per Mercè Arànega "Shirley
Valentine". I pel que fa a les propostes de proximitat, el TAFP portarà al seu esce-
nari al cantant camarlenc Joan Rovira, el qual presentarà el seu nou disc (27 d'a-
bril), i comptarà també amb Lo Tat, el grup teatral sorgit de la primera promoció
de l'Escola Municipal de Teatre de Tortosa (29, 30 i 31 de març).

Els bombers denuncien la seua
situació actual

Els bombers dels parcs de Tortosa i Amposta han
denunciat públicament que continuen prestant el
servei amb un nombre d'efectius per sota del reque-
riment mínim legal. En el cas de Tortosa, treballen
amb dos funcionaris menys dels que estableix la
normativa, mentre que el d'Amposta ho fa amb un
menys. Aquest mínim, recorden, es refereix a la
dotació indispensable per garantir un servei de qua-
litat. Al marge del capítol de personal, denuncien
mancances de material, vehicles o comandaments.

La matinada de divendres passat es va produir el primer capítol 
de crema de contenidors a la capital del Baix Ebre. 

Ferran Bel, en una imatge d’arxiu. 

Un mes després de l'entrada en funcionament de les noves piscines de Tortosa,
aquesta setmana han començat els treballs d'enderroc de les antigues instal·lacions.
Es tracta de la segona fase del projecte que preveu convertir l'espai de l'antiga pis-
cina coberta en unes pistes de pàdel i també es preveu la construcció de més vesti-
dors. Esta segona fase d'obres tindrà una durada de quatre mesos.

Comença l'enderroc de les antigues piscines

Des d’avui i fins diumenge hi haurà uns cin-
quanta paradistes als carrers del voltant de la
catedral de Tortosa, fet que suposa un incre-
ment del 30% de venedors. 

La Fira de Nadal arriba 
a la dècima edició, al nucli antic
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*COMENÇA EL
COMPTE enrere nada-
lenc amb l’activitat
solidària ’Anem a bus-
car el Tió’, en benefici
de la Marató.
El programa de Nadal
inclou un seguit d’acti-
vitats solidàries com el
Neda el Nadal, el
Festival de Sant Esteve
o la Cursa de Sant
Silvestre.

*ES CONEIXEN les
bases del VI Premi de
Narrativa Breu Ciutat
d’Amposta 2018.
L’obra guanyadora es
publicarà dins la
col·lecció ’Narratives
Minor’ d’Onada
Edicions. El jurat estarà
format per l’escriptor
Fede Cortés, guanya-
dor del V Premi de
Narrativa Breu Ciutat
d’Amposta; Josep San
Abdon, crític literari;
Mariola Nos, llibretera
i gestora cultural i
Joana Serret, biblio-
tecària i secretària d’a-
quest certamen literari.
El primer premi tindrà
una dotació econòmi-
ca de 2.000 €.

Més Amposta

El veïnat ha escollit la rehabilitació de la façana fluvial d'Amposta com a pro-
jecte al qual el govern municipal hi destinarà 150.000 euros en el pròxim pres-
supost de 2019. El projecte ha aconseguit 3.896 punts en el procés de pressu-
postos participatius 'Tu fas Amposta!', per davant d'altres propostes com donar
continuïtat al passeig del Canal -3.772-, segona, o la de vegetar i ombrejar les
zones verdes, tercera amb 3.278. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha expli-
cat que la incorporació d'aquesta partida als comptes permetrà iniciar la nova
fase de la recuperació de la façana fluvial, complementant l'executada fa dos
anys amb la recuperació de l'arc gòtic del riu i la neteja del seu entorn.
Segons Tomàs, al marge de l'elecció com a guanyador, el procés permet establir
un rànquing de projectes "que interessen a la gent i que ens ajudaran a prio-
ritzar altres actuacions".

El veïnat escull la rehabilitació
de la façana fluvial

En les votacions dels pressupostos participatius d'Amposta

Els treballadors de 
Saica Pack aturen la vaga
i ‘es torna a la normalitat’

Ahir es van produir els acords

Dimarts van seguir les negociacions entre el comitè
d’empresa i la direcció de la paperera Saica Pack, l’an-
tiga Dapsa, per aturar la vaga de treballadors de 13
dies contra l’aplicació d’un quart i cinquè torn, que su-
posaria l’ampliació de l’horari laboral a caps de setma-
na i festius. Després d’una reunió que va acabar de
matinada, es va aixecar l’inici de l’aturada que havia
de començar a les sis del matí d’aquest dimecres. No
obstant, al migdia del mateix dimecres, en assemblea,
es va decidir seguir endavant amb la vaga i a mitja tar-
da l’accés a l’empresa, ubicada al front fluvial d’Am-
posta al terme de l’Aldea, va estar tallat amb pneumà-
tics, per impedir el pas tant dels camions per carregar
cartró com dels treballadors del torn de nit. Represen-
tants dels treballadors i la direcció de l’empresa es van
tornar a reunir ahir al matí per intentar acostar posi-
cions. I van aconseguir-ho. A les 13 h es va tornar a ai-
xecar la vaga perquè els acords foren efectius. 
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EN UN MINUT

*L’AJUNTAMENT DE
DELTEBRE impulsa una
campanya de recollida
de joguines amb el fut-
bol formatiu del munici-
pi. Amb l’objectiu que
cap xiquet ni cap xique-
ta es quedi sense jogui-
na aquest Nadal, des de
l’Ajuntament de
Deltebre, amb la
col·laboració de l’Escola
de Futbol Delta de
l’Ebre i el Futbol
Formatiu de la Unió
Deportiva Jesús i Maria,
es realitza una campan-
ya de recollida de jogui-
nes noves o en bon
estat que tindrà lloc des
del 10 fins al 16 de
desembre.

*EL PERELLÓ reviu
aquest cap de setmana
la memòria dels bom-
bardejos feixistes que
van arrasar el poble fa
80 anys. Una ruta dra-
matitzada permet visitar
un refugi antiaeri recu-
perat i una exposició
sobre el conflicte. Tindrà
lloc també la presenta-
ció de 'La Rereguarda -
Museu de les Guerres
del Perelló'.

*L’AMETLLA: la Ruta de
la Tapa del Peix de la
Llotja finalitza amb un
total de 1500 tapes ser-
vides.

Més notícies

Més de 15 comerços i empreses del municipi de Deltebre s’han bene-
ficiat aquest any 2018 de la convocatòria dels incentius per a la dina-
mització econòmica, ocupacional i millora de la imatge de poble. En
total, de manera global s’han distribuït 14.585€ entre els sol·licitants
que, entre d’altres coses, han permès enfortir el comerç i les empre-
ses locals.
L’alcalde, Lluís Soler, ha recordat que “aquestes bases tenen el seu
origen en l’actual mandat municipal i són una mostra més de totes
les actuacions que realitzem des del govern municipal per a la dina-
mització econòmica de Deltebre”. Soler també ha explicat que “de
cara a l’any 2019 no només es tornarà a obrir la convocatòria d’a-
quests incentius, sinó que també s’augmentarà la partida per donar
cabuda a més empreses”. La bases dels incentius per a la dinamitza-
ció econòmica i ocupacional es van aprovar en el darrer plenari i està
previst que es puguin sol·licitar a partir de finals del mes de gener.
Per a ser beneficiari dels incentius, entre d’altres coses, es posa en
valor el fet de contractar persones del municipi, ser jove emprenedor,
la millora substancial de la qualitat de l’establiment i la incentivació
del sector primari.

Més de 14.000 euros per a la
dinamització econòmica i ocupacional

A Deltebre

El Govern distingeix l’exconseller Carles Mundó amb el Premi
Justícia 2018, la més alta distinció que atorga la Generalitat de
Catalunya en matèria de justícia. En total, el Departament  ha
distingit 14 persones, col·lectius i entitats per la seva contribució
a la millora de la justícia a Catalunya. La cerimònia de lliurament
dels guardons tindrà lloc el divendres 11 de gener al Palau de la
Generalitat, i serà encapçalada pel President, Quim Torra, i la
consellera de Justícia, Ester Capella. Una de les tres mencions
honorífiques que entregarà el Govern és per a la calera Fàtima
Llambrich. Llicenciada en periodisme i criminologia per la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona (UAB), Llambrich és periodista
dels serveis informatius de TV3 des de fa 15 anys, i s’encarrega
de cobrir els temes judicials, policials i de seguretat. El guardó re-
coneix la seva trajectòria professional, distingint el rigor infor-
matiu en explicar temes judicials. 

Periodista calera

Fàtima Llambrich rebrà una menció
del Premi Justícia 2018

LA CALA RÀDIO

L’Onada Serveis, dins del seu ferm compromís d’activar les mesures necessàries
per a prevenir la violència de gènere dins de l’organització i el seu entorn social,
ha elaborat un Protocol per a la Detecció i Tractament de Situacions de Violència
de Gènere o Domèstica. 
El protocol s’ha redactat d’acord amb els principis que estableixen la Llei
Orgànica 1/2004 de 24 d’abril de Mesures de Protecció Integral contra la
Violència de Gènere i la Llei catalana 5/2008 de 28 de desembre del Dret a les
Dones a Eradicar la Violència Masclista. Amb aquest document, la direcció de
L’Onada Serveis pren part activa en la lluita contra aquesta xacra i estableix el
principi de tolerància zero pel que fa a la violència domèstica i contra les dones.
L’objectiu no és altre que canviar consciències i liderar un canvi cultural que
desactivi per sempre més els estereotips arcaics que encara es vinculen a les rela-
cions familiars i entre gèneres.
El document es pot descarregar íntegre des de la pàgina web de L’Onada Serveis
www.lonada.com.

El document es pot descarregar a la web de l’organització 

L’Onada Serveis activa un protocol
contra la violència de gènere i domèstica

El jurat dels XV Premis Esportius del Baix
Ebre ha fet públic els guanyadors dels pre-
mis específics i de les mencions especials,
que es lliuraran demà  dissabte, en el
decurs d'una gala que tindrà lloc al polies-
portiu de Camarles a partir de les 17.30
hores. En aquest acte es coneixeran els
esportistes que obtindran les tres principals
distincions: el millor esportista o equip
escolar, escolar-federat i absolut de 2018,
veredicte que no se sabrà fins demà. El
premi a la millor entitat pels seus èxits en
la competició esportiva és per al Twist Club
Ball Esportiu de Jesús. El premi a la millor
entitat per la seva tasca de promoció
esportiva el recollirà el Club Gimnàstica
Rítmica de l'Ampolla. D’altra banda,
Tortosa Federació Comercial i de Serveis
rebrà el premi a l’empresa o entitat per la
seva col·laboració i patrocini, pel seu
suport al patinatge en pista de gel. El
premi al millor col·laborador esportiu l’han
obtingut Josep Bertomeu Curto i Gilberto
Rodríguez Cugat, per les seves dilatades
trajectòries dedicades al Club de Futbol
Camarles. Pel que fa al premi a la millor
tasca tècnica o docent en el camp de l’es-

port el rebrà Jordi Rovira Berengué, direc-
tor de l'Escola de Futbol Club Barcelona a
Lusaka (Zàmbia). El premi Fair-Play a l’es-
portivitat a l'equip cadet femení del Centre
d'Esports Tortosa pel seu exquisit compor-
tament durant el TOP4 d'handbol de pri-
mera catalana; mentre que el premi al
millor esdeveniment esportiu de l’any és
per a la Primera Cursa de la Dona, una
prova esportiva organitzada per l'ATE i la
Lliga contra el Càncer. També es lliuraran
mencions especials a la UE Aldeana i el CB
Cantaires Tortosa amb motiu del seu cin-
quantenari; a la Fundació Noèlia, per l'or-
ganització de la II cursa Solidària de
Camarles a favor de la lluita contra la
distròfia muscular congènita infantil per
dèficit de col·lagen; a Juan José
Valldepérez Casanova, a títol pòstum, en
reconeixement a l'impuls que va donar
durant vàries dècades al karate i bac; i als
esportistes camarlencs Cristian Bertomeu i
Laura Negre, per la seva llarga trajectòria
esportiva en futbol i natació, respectiva-
ment. La Gala, organitzada pel Consell
Comarcal, premiarà més de 800 esportistes
d'una trentena de disciplines diferents.

Premis Esportius del 
Baix Ebre 2018 

Es lliuraran demà dissabte, a Camarles (17.30h)
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Millora de camins de l'hipòdrom
municipal de la Sénia

S'ha realitzat una actuació de millora consistent en l'exten-
sió d'una capa d'aglomerat asfàltic en calent de 4 centí-
metres de gruix en dos trams del camí de l'hipòdrom
municipal. En total s'ha actuat en 750 metres en una
amplada de 5 metres. També s'han realitzat els entronca-
ments als camins existents. L'import ascendeix a
28.476,66 Euros (IVA inclòs). L’actuació està subvenciona-
da pel Consell Comarcal del Montsià en 16.976,66 Euros.

Ulldecona viurà una nova edició
de la Fira de Nadal

Demà dissabte i diumenge, Ulldecona viurà la Fira de
Nadal, a la Plaça de l’Església. Durant tot el cap de set-
mana hi haurà recollida de donacions en benefici de la
Marató de TV3. 
A la Fira, durant els dos dies, també hi haurà venta de
productes solidaris a l’estand de L’Onada, que enguany
són uns saquets d’espígol fets pels residents del centre.
L’horari d’obertura serà de 10’30 a 14 i de 16’30 a 20h.

Jornades Culturals i Gala de
l’Esport a Sant Jaume d’Enveja

Avui divendres a les 19h, s’inicien les jornades culturals
que organitza l'Ajuntament de Sant Jaume amb l'especta-
cle "MESTRE FABRA" a càrrec de l'actriu Rosa Cadafalch.
“Coneixerem la figura de Pompeu Fabra de manera molt
entretinguda”. Així mateix, demà (20h), Sant Jaume viurà
la V Gala de l'Esport a l'Auditori municipal. Es lliurarà el
Premi al Millor Entrenador, al Millor Esportista de l'any i
també es farà un reconeixement a l'Esportista Jubilat.

‘Els comerços es convertiran en autèntics repartidors de somnis i desitjos’

LA RÀPITA

*UN VEHICLE va sor-
tir de la via dimarts
matí, a la conflictiva
carretera entre la
Ràpita i el Poblenou
del Delta. Un nou
accident, aquesta
vegada sense ferits,
que se suma a la llar-
ga llista de sinistres
que registra esta via
tan transitada.

*LA RÀPITA I L’A-
METLLA DE MAR
posen en marxa pro-
jectes de turisme pes-
quer. S’oferirà als visi-
tants una ruta senya-
litzada amb la història
pesquera de la pobla-
ció i visites guiades a
la llotja.

*ENGRESCATS LA
RÀPITA ha aconseguit
recopilar 367 quilos
de pinso i 79 euros en
40 cèntims en la
col·lecta solidària que
ha organitzat aquest
cap de setmana a l’à-
rea de Guissona.

Més notícies

Campanya nadalenca a Alcanar:
“Els reis de la FECOAL”

Aquest dimarts s’ha presentat la campanya “Els Reis de la FECO-
AL”, impulsada per la  Federació de Comerç d'Alcanar (FECOAL)
amb el suport de l’Ajuntament. La campanya no vol deixar ningú
sense regal en aquestes dates. Per això, els comerços es converti-
ran en autèntics repartidors de somnis i desitjos. 
Entre les accions previstes no hi poden faltar els sortejos, que arri-
baran farcits de premis per als consumidors. Totes aquelles perso-
nes que compren als comerços associats per un import mínim esti-
pulat en cada establiment rebran una butlleta de participació.
Com si es tractés d'una carta als Reis, els compradors podran indi-
car el regal que, si tenen sort, els agradaria que els fes
l'Associació, a escollir entre diverses opcions. La lletra del cotxe,
el rebut de la hipoteca i les tres últimes quotes del consum elèctric
de casa són alguns dels obsequis que es podran demanar en
aquesta particular carta als Reis. A la imatge, Jordi Monfort, regidor de Comerç, l’alcalde Joan Roig, i Eugeni
Simó, responsable de l’estratègia de la FECOAL.

Detingudes dos dones per robar en
un domicili a Alcanar

Dos dones, de 23 anys, nacionalitat croata i veïnes
de Vinaròs van ser detingudes pels Mossos diumen-
ge passat com a presumptes autores d'un delicte de
robatori amb força en un habitatge d'Alcanar. Les
dones van ser sorpreses pels propietaris del domicili
que, quan tornaven a casa al vespre, van adonar-se
des del carrer que hi havia algú a dins del seu habi-
tatge. Juntament amb altres veïns van poder retenir
les dos dones. Els Mossos i la Policia Local d'Alcanar
les van detenir i van intervenir diversos estris i eines
que havien emprat per entrar en el domicili. Les
arrestades duien joies, diners i roba de nadó que
eren pertinences dels propietaris de la casa assalta-
da. Les detingudes van passar a disposició del jutjat
de guàrdia d'Amposta i es va decretar la seva lliber-
tat amb càrrecs.

La Ràpita s’involucrarà de forma massiva, especialment diumenge en els actes
de la Marató de TV3. Nombroses entitats rapitenques han organitzat activitats
i exhibicions, amb la coordinació de la regidoria d'Atenció a les Persones, per
sumar-se a l’onada solidària, que enguany posa la mirada en el càncer, una
malaltia que pateixen al llarg de la seua vida 1 de cada 2 homes i una de cada
tres dones. A la Ràpita són moltes les entitats que organitzen actes, algunes ja
n’han fet com la Unió de Comerç Rapitenc, que coincidint amb la Fira
d’Aparadors va fer una col·lecta. A més, l’Associació L’Abarra organitza ‘La ruta
del pintxo’, a benefici de La Marató , amb tapa + canya a 3 euros, divendres i
dissabte. El gruix del programa es concentra diumenge. Matinem per la Marató
és el lema de les activitats que començaran a les 9 del matí amb el Curs Navette
a la plaça 1 d’octubre i el test de Cooper al voltant del pavelló organitzats pels
Fondistes Rapitencs. Durant el matí una altra entitat esportiva, en aquest cas
l’escola de Vela del Club Nàutic, organitza sortides a la badia. La música i el ball
tindran protagonisme. Entre altres actes, a la tarda, a l’auditori Sixto Mir (18h),
actuacions de l’Orfeó Pau Casals, l’Esbart Dansaire Rapitenc, la Rondalla
Rapitenca, el grup de teatre Xip Xap, la Mar de fora, l’Escola de dansa Esther
Roselló i l’Escola Jas Dansa.

La Ràpita es bolca en la Marató amb
nombroses activitats solidàries

El gruix dels actes serà diumenge

Baix Ebre i Montsià
unifiquen el sistema de
recollida de brossa

“Serà més eficient i sostenible”

24  municipis del Baix Ebre i el Montsià s'han unit
per mancomunar el sistema de recollida de residus que
es desplegarà, al febrer al Baix Ebre, i al maig al Mont-
sià. Acciona i Fomento de Construcciones y Contratas
(FCC) s'han adjudicat el servei a través de la UTE (Unió
Temporal d'empreses) Baix Ebre. El contracte, de qua-
tre anys prorrogable, preveu una inversió de més d'on-
ze milions d'euros que amortitzaran els ajuntaments en
deu anys. Es renova la flota de camions i les màquines
per desplegar un sistema més ràpid i eficient en la re-
collida, "amb un tipus de gestió més adequat al segle
XXI que el que hi havia", com ha destacat el president
del COPATE (Consorci de Polítiques Ambientals de les
Terres de l'Ebre), Francesc Gas. També es renovarà la
major part de contenidors del Montsià i una part dels
contenidors del Baix Ebre. La gestió de les deixalleries
s'encarregarà a entitats i empreses d'inclusió social.
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El proper diumenge 23
de desembre tindrà
lloc la 8a Cursa i el 2n
Canicròs de l’Aldea.
La sortida de la cursa
serà de la Masia Pla
dels Catalans. 
Preus inscripcions:
Cursa Trail i Canicròs
12€
-Marxa i Cursa infantil
6€. Horaris: 8:45 h
sortida de la marxa
8km; 9h sortida de la
cursa trail 12,5km;
9:05h sortida del
canicròs 7'5 km; 9:15h
sortida de la cursa
infantil 3km. 
Els gossos participants
hauran de tenir com a
mínim 1 any i un
màxim de 10  el dia de
la cursa, tenir les vacu-
nacions obligatòries al
corrent (degudament
segellades i signades
per un veterinari
col.legiat) i dur
implantat el microxip
obligatori. 

8a CURSA i
2n CANICRÒS
de l’Aldea

Aquest diumenge 16 de desembre a les 12.00 h tindrà lloc la inau-
guració de les millores del Casal Camarlenc (1a fase). L'acte s'ini-
ciarà a les 12 del matí amb els parlaments i descoberta de la placa,
seguidament l'Agrupació Musical realitzarà el concert de Nadal i
les Audicions. D’altra banda, els dies 24, 27, 28 i 31 de desembre
i el 2, 3 i 4 de gener se celebrarà el Casal de Nadal de Camarles i
Lligallos.
Finalment, informar que Camarles va celebrar divendres passat el
40è aniversari de la segregació. Pel matí van haver-hi bous a la
plaça, de la Ramaderia Germans Príncep i es va tancar la jornada
amb un Sopar popular d’arròs, col i fesols, i el ball posterior.

Inauguració de les millores del Casal Camarlenc

Aquest diumenge

Productes culturals, turístics i

agroalimentaris al voltant dels bous

L'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de
les Terres de l'Ebre (APCTTE) ha valorat positiva-
ment la iniciativa de la desena de criadors de braus
de l'Ebre per promoure conjuntament productes
agroalimentaris, com la carn, culturals i turístics al
voltant dels bous. D'aquesta manera, els ramaders
volen donar un valor afegit als correbous i no de-
pendre tant d'aquestes festes, tot i que Albiol creu
que el primer objectiu de les explotacions han de ser
les festes, i que la resta siguin alternatives de negoci
per poder continuar subsistint. 
L'APCTTE ha presentat un llibre dirigit als infants

sobre les festes amb braus.

Territori ha reobert
aquest dimarts el tràn-
sit de la carretera C-12
a Vinallop, al Baix Ebre,
entre Tortosa i
Amposta. El pas del
barranc de la Galera
durant l'última llevan-
tada del mes d'octubre
va aixecar el ferm de la
carretera. Les obres de
restitució del ferm i la
neteja general del tram
han costat 200.000
euros i han durat un
mes. S'ha reconstruït el
mur de l'escullera de
protecció de l'explana-
da de la carretera i res-
tituït el ferm, les mar-
ques viàries, els siste-
mes de contenció i els
drenatges. Les pluges
que van caure el diven-
dres 19 d’octubre van
provocar el tapona-
ment del pont per sobre del canal de reg de la Comunitat de Regants de la
Dreta de l’Ebre, sobre el barranc de la Galera. Les aigües  provocar importants
destrosses a la plataforma viària que van obligar a tallar parcialment el trànsit. 

La carretera C-12 a Vinallop es
reobre al trànsit

Un cop reparats els danys de la llevantada

Les penyes taurines diuen
que la temporada de

bous ha estat "tranquil·la"

‘Similar a altres anys’

L'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les
Terres de l'Ebre, present a la Fira d’Amposta, ha asse-
gurat que la temporada de festejos amb bous ha estat
"tranquil·la", amb una xifra d'actes en la mitjana d'al-
tres anys, uns 450 en 211 dies en 36 dels 52 municipis.
“Ajuntaments i els organitzadors de les festes de braus
executen cada cop més bé els actes, i que la presència
d'animalistes no ha suposat cap incident remarcable. El
president, Santi Albiol, ha explicat a l'ACN que no és
certa la denúncia dels animalistes que diu que es fan
més actes que altres anys, i ha recordat que la llei no
limita el número d'actes, sinó que limita el número de
dies de la temporada i els pobles on es fan els actes,
que han de tenir tradició taurina, cosa que s'ha respec-
tat. L’Agrupació assegura que veterinaris garanteixen
que els animals no pateixen maltractament.
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El sector de la restau-
ració ha crescut un
20% els últims cinc
anys i representa gai-
rebé un 10% de l’ocu-
pació al territori. Així
s’ha posat de manifest
en la primera de les
jornades ebrenques
del III Congrés Català
de Cuina, que a les
Terres de l’Ebre orga-
nitza la Càtedra
d’Economia Local i
Regional de la URV.
Aquesta primera jor-
nada s’ha centrat en la
relació restauradors i
productors locals i s’ha
assenyalat la falta d’a-
llotjament com un fre
per a la gastronomia
ebrenca, així com la
formació poc adequa-
da. 
El III Congrés de Cuina
Catalana es desenvo-
lupa de manera des-
centralitzada a tot
Catalunya.

III Congrés
Català de
Cuina

La Sénia va ser el pas-
sat dissabte 8 de
desembre el municipi
convidat al tradicional
Dia de la comarca de
la 58a edició de la Fira
d’Amposta. Els actes
del Dia de la comarca
van començar amb la
rebuda d’autoritats a
la seu del Consell
Comarcal del Montsià,
on es va fer el reconei-
xement a la
Historiadora de l’art i
investigadora senienca
Victòria Almuni
Balada, recentment
guardonada amb la Creu de Sant Jordi -una de les 3 distincions catalanes més
prestigioses- pel Govern de Catalunya a l’exili “per la seva recerca especialitzada
en temes històrics i arquitectònics de les Terres de l'Ebre i del nord del País
Valencià". L’Alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, l’Alcalde de La Sénia, Joan Moisés,
i la Presidenta del Consell Comarcal del Montsià, Carme Navarro, van fer uns
breus parlaments sobre temes d’actualitat de la Sénia, la comarca i les Terres de
l’Ebre i també un agraïment a la trajectòria de la convidada d’honor. Acabat l’acte,
la comitiva es va traslladar a l’entrada al Recinte de la Fira de Mostres d’Amposta
per reunir-se amb el Grup de Dolçainers de Joventuts Unides i el grup de Jotes
senienques de la Casa Andalucia de la Sénia, que van desfilar i actuar davant dels
visitants i expositors exteriors. Durant els 4 dies de Fira, La Sénia va mostrar les
seves propostes culturals, turístiques i gastronòmiques.

La Sénia, protagonista del Dia de la comarca 
a la Fira de Mostres d’Amposta

La investigadora senienca Maria Victòria Almuni, convidada d’honor

Gepec, Ecologistes del Sénia i la Plataforma Salvem
lo Montsià han culpabilitzat el Govern i els partits
polítics catalans en general de permetre el creixe-
ment de l'espoli de les oliveres mil·lenàries a la zona.
Especialment, recorden, després que el passat 30 de
novembre la FAO declarés aquests arbres com a
Sistema Important del Patrimoni Agrícola Mundial.
Un reconeixement, segons retreuen, que no serveix
per aturar l'increment de la seva arrencada i posterior
comercialització davant la manca d'una acord polític
que permeti aprovar una llei de protecció com l'exis-
tent al País Valencià. Això, asseguren, converteix
Catalunya en "l'únic lloc del món" on poden ser
espoliades. 

Acusen Govern i partits de
permetre l'espoli de les 
oliveres mil·lenàries
“Incrementa el comerç d’arbres”

lV Fira 
de Nadal 

de Campredó

La Regidoria de Promoció
Econòmica i Turisme
organitza la lV Fira de
Nadal de Campredó.
Comerciants, artesans i
associacions ofereixen
productes nadalencs per
regalar o per preparar les
llars per al Nadal.
Enguany la Fira de Nadal se celebrarà a Font de
Quinto, davant les antigues escoles. Més de 20 para-
des, demà dissabte la tarda, de 16 a 21 h, per oferir els
seus productes de mercat i artesania. També en el marc
de la Fira es realitzaran activitats paral·leles i solidàries
que aprofitaran l’assistència de públic per fer arribar el
seu missatge solidari als visitants.
L’Associació Juvenil Campredó Jove organitza com
cada any activitats a favor de La Marató de TV3,
enguany dedicada al càncer. Les activitats de l'associa-
ció durant demà dissabte es faran a la Fira de
Campredó. 
La Penya Barcelonista Campredó realitza la II RECO-
LLIDA SOLIDÀRIA DE JOGUETS per garantir que cap
xiquet ni xiqueta campredonenc es quede sense regal,
sense la màgia dels Reis Mags. La Penya recollirà
durant tot el dia els joguets de les donacions i els dis-
tribuirà entre les famílies necessitades i entitats benèfi-
ques.

“El govern no ha previst
encarregar els informes 
que han de garantir 

el desmantellament del Castor”

El senador republicà Miquel Aubà s’ha mostrat
“preocupat perquè el govern espanyol encara no
ha previst quan i a qui encarregarà els informes que
han de garantir el procés de desmantellament de
les instal·lacions del Castor”. 
Aubà ha fet aquesta declaració després d’haver
rebut resposta a diverses preguntes plantejades al
nou govern socialista. 
Les preguntes es van registrar amb posterioritat a
la proposició no de Llei impulsada per Esquerra
Republicana al Congrés de Diputats, i que fou
aprovada amb el vot del PSOE el 14 de febrer de
2108. Aquesta proposició instava el govern
a“sol·licitar els informes tècnics que garanteixin
que el procés de desmantellament de la plataforma
no comportarà riscos mediambientals ni nous
terratrèmols a la zona. I en cas que es garanteixi
aquesta situació, s’ordeni la clausura definitiva del
magatzem de gas, el segellat dels pous i les
instal·lacions”. 
“Desitgem que hi hagi més diligència perquè fins
ara només hem escoltat bones paraules i bons
propòsits de la ministra Ribera però no li coneixem
cap acció pràctica que ens confirmi que pensa des-
mantellar el Castor aviat, ni ens ha facilitat l’accés
als diferents informes tècnics del projecte que li
hem sol·licitat”, ha afirmat Aubà. 

La Galera: pista poliesportiva 
de la discòrdia

Els veïns de la Galera que han fet tancar la pista
poliesportiva municipal per les molèsties del soroll
que els produïa retreuen a l'Ajuntament la seva pas-
sivitat a l'hora de prendre mesures correctores
quan, temps enrere, els les van requerir. En un
comunicat fet públic per la seva representant legal,
els propietaris que han guanyat el contenciós admi-
nistratiu contra el consistori, residents en una casa
construïda fa 20 anys al costat de la pista ja exis-
tent, argumenten que la sentència, lluny de solucio-
nar el problema, ha empitjorat la seva situació de
forma "dràstica" perquè ara també han de fer front
a la "incomprensió i crispació de la resta de veïns".
A més de tancar la instal·lació, el govern municipal
haurà d'encarregar un estudi d'impacte acústic.

Roquetes caminarà 
per la Marató

Diumenge les Terres de l’Ebre es mobilitzen en una
nova jornada solidària amb motiu de la Marató de
TV3. A Roquetes hi haurà una caminada organitza-
da pel Trail, l’Escola Mestre Marcel.lí Domingo i per
l’Ajuntament. 
Sortida des de l’Horta de Cruells a les 10.30 hores.
El donatiu són 3 euros.
Les inscripcions es poden efectuar a l’Aqua i a la
Lira Roquetes. 



DIVENDRES 14 DE DESEMBRE DE 2018 11PUBLICITAT diarimés
ebrewww.mesebre.cat

  



12

diarimés
ebre L’ENTREVISTA

www.mesebre.cat

DIVENDRES 14 
DE DESEMBRE

DE 2018

Punt i a part

Les sevillanes són un cant i ball típic de
Sevilla que es canten i ballen a festes i
fires especialment a la Fira d'Abril de
Sevilla o en la romeria d'El Rocío i a totes
les fires de l'Andalusia Occidental. Les
Sevillanes és el ball regional més ballat
a Espanya i a l'estranger amb nombroses
acadèmies repartides per tot el món.
Parlem amb Pili Accensi, fundadora i
professora de l'associació de Sevillanes
Punt i a part.

Ballar sevillanes no és gens fàcil.
Jo ho vaig intentar però, coordi-
nar la posició del cos amb els
braços, les mans, i a més memo-
ritzar "las pasadas, els paseíllos,
els careos, lo desplante"...
Complicat, no?
(riu) Al principi, com en tot, costa una
mica però és qüestió d'emprendre-ho
amb moltes ganes i alegria. Si balles amb
el cor, el cos et respon.

Serà que no tinc lo cor ballador...
Parlem de la música de les
Sevillanes. Té tres temps, és rít-
mica i alegre, i ell ball està dividit
en quatre parts ben diferenciades
que representen diferents fases
del galanteig. De fet, en el trans-
curs del ball per Sevillanes, es va
desenvolupant la interpretació
d'una història d'amor amb final
feliç.

Efectivament, aquestes quatre parts
representen una petita interpretació dels
sentiments que ens transmet la música de
les sevillanes.

Hi ha diferents tipus de
Sevillanes: de Fèria, Rocieras,
Corraleras, Marinera...
Sí, hi ha Sevillanes que evoquen l'alegria
de la fèria, l'amistat, l'Amor de pares i
fills, el pas dels anys..., depèn del lloc i del
públic on actuem, triem la lletra que més
s'adapta a la situació, perquè és molt
important sentir lo que balles.

Quines serien les claus per apren-
dre a ballar Sevillanes?
Lo principal és que t'agradin!!, després ve
la dedicació i tenir moltes ganes.

A més de constància... Però una
de les principals funcions de la
vostra associació és desconnectar
i passar-ho bé, no?
Efectivament, les sevillanes transmeten
una alegria contagiosa tant pel qui les
balla com per a qui les està aprenent. A
les nostres classes es passa una bona
estona, tenim molt bon rotllo i carreguem
les piles per a tota la setmana! 

L'associació va néixer fa dos
anys i teniu unes 25 sòcies. Cap
home?
De moment només som dones, però no
ho descartem en un futur...

A més col•laboreu amb dife-
rents col•lectius de manera
altruista.
Sí, com bé dius la nostra associació és
sense ànim de lucre i durant l'any anem
a ballar a centres com l'Onada (Tortosa,
La Ràpita), Sant Miquel, l'Hospital de la
Santa Creu, Festes de Jubilats... També
col·laborem amb els amics del Coll de
L'Alba, i amb l'associació de Sevillanes
de La Cava i la Sénia... En definitiva, allí
on ens criden per passar una bona esto-
neta.

Per associar-se hi ha límit d'edat?
Hi ha grup per principiants? Quins
dies us reuniu? On esteu ubicats?
No tenim límit d'edat, qualsevol moment
és bo per iniciar-se amb les sevillanes.
Estem ubicats al Centre Cívic de Ferreries
(Tortosa). Tenim grup per a principiants
els dilluns de 17h15 a 19 h, i per la resta
dimarts i dijous de 17 h a 19 h. 

Prenc nota perquè, a qui no li
agrada exercitar cos, ment, fer
exercici i, passar-s'ho bé? 

Isabel Carrasco

No tenim límit d'edat, qualsevol moment és bo per iniciar-se 

ASSOCIACIÓ DE SEVILLANES 
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Les tècniques de
l’Oficina Jove de la
Ribera d’Ebre han tor-
nat aquest primer tri-
mestre de curs als ins-
tituts de la comarca
per promoure les rela-
cions igualitàries entre
els adolescents ribe-
rencs i fomentar bones
pràctiques i relacions
respectuoses entre els
joves, lluitant així con-
tra el sexisme i la
violència de gènere, i
contra qualsevol tipus
d’assetjament i cibe-
rassetjament. Ho fan
de manera preventiva,
amb les noves genera-
cions, amb activitats
que es porten a les
aules amb la col·labo-
ració dels tutors i coor-
dinadors dels centres
educatius i que tenen
molt bona acceptació
entre la comunitat
educativa de la Ribera.

Prevenció del

ciberassetjament

i la violència

de gènere

L'Associació Nuclear
Ascó-Vadellòs (ANAV)
no descarta demanar
una renovació de la
llicència per a Ascó I i II i
Vandellòs II que vagi
més enllà del 2028 i
2029, els deu anys de
vida útil que, en principi,
els queden a les tres
plantes. Vandellòs II ha
de sol·licitar la renovació
abans del 31 de març de
2019 però es desconeix
per quant temps es
demanarà. La resposta
haurà d'arribar abans del

24 de juliol de 2020,
quan expira la llicència
vigent.
Com ha assegurat José
Antonio Gago, director
general d'ANAV,
dependrà del contingut
del Pla Integral d'Energia
i Clima i de si fixa les
dates de tancament de
cada nuclear. Per altra
banda, Gago ha explicat
que estudien dos "hipò-
tesis" sobre l'origen de
la fuita de radioactivitat
als piezòmetres d'Ascó I,
o un porus a la canonada

de drenatge de l'edifici
auxiliar, o un petit dego-
teig el algun canal de
transferència de la pisci-
na de combustible.
"La xifra màgica" dels
quaranta anys de vida
útil que es va marcar per
a les nuclears espanyoles
pot allargar-se si, com ha
apuntat el director gene-
ral d'ANAV, José
Antonio Gago, s'acaba
optant per un tancament
progressiu i esglaonat de
les plantes a Catalunya i
l'estat espanyol.

Les centrals d’Ascó i Vandellòs
demanaran la renovació de la llicència

Es desconeix per quant temps

Cedida

Representants del Consell Regulador de la DO Terra
Alta, l'Ateneu Popular La Pastora, i la plataforma en
Defensa de la Terra Alta, demanen als partits polítics
locals que es posicionin sobre la implantació de tres
noves centrals eòliques a la comarca i actuïn "en
defensa del territori, del paisatge i de la viabilitat de
moltes empreses que quedaran compromeses" amb
nous parcs. El Consell Comarcal ha acollit portar a
votació del plenari del proper 20 de desembre una
moció a partir de la qual els grups polítics hauran de
manifestar la seva opinió sobre "la massificació eòli-
ca" i posicionar-se. La moció proposa, entre d'altres,
una moratòria indefinida per a blindar la comarca de
la proliferació i implantació de noves centrals eòli-
ques i suspendre les projectades actualment.

Rebuig a més parcs eòlics 
a la Terra Alta

La DO Terra Alta i entitats socials de la comarca
insten als partits a posar fil a l’agulla

Reunió amb el president del Consell Comarcal, Carles Luz. 

El jove Adrià Sentís, guanyador
del premi Ribera d’Art

El jove artista Adrià Sentís, amb la seva obra Milers
de milions de... colors, olors, sabors, formes,cultu-
res, vides, idees, idiomes... Tots hi vivim, tots ho
vivim, la diversitat és vida, és el guanyador de l’e-
dició del Ribera d’Art 2018, el premi que anualment
organitza l’Oficina Jove de la Ribera d’Ebre per
incentivar el potencial artístic i la creació a la comar-
ca, amb el suport de la Direcció General de Joventut
i de l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Móra la
Nova.
Sentís, de 21 anys, és veí del Molar i cada dia es
desplaça a la Ribera per cursar el Cicle Formatiu de
Grau Superior de Ceràmica, després d’haver fet
Batxillerat Artístic i de veure que “allò era estudiar i
jo el que volia era tocar i treballar amb les mans,
que és el que faig aquí a l’Escola d’Art”.

Aquest dilluns ha tingut lloc la celebració del cente-
nari de la Sra. Maria Montagut Launes, veïna de
Móra d’Ebre. L’alcade, Joan Piñol, ha visitat la nova
àvia centenària a seua casa per felicitar-la personal-
ment i per fer-li un obsequi en nom de
l’Ajuntament: un ram de flors i una carta de felicita-
ció de tots els membres del consistori. 

Edetària Via Terra, entre els 
100 millors vins del món

Via Terra d'Edetària s'ha col·locat en la 47a posició
de la llista dels TOP 100 que cada any elabora la
revista Wine Spectator. Es tracta de l'anyada 2017,
d'aquest vi de la DO Terra Alta elaborat amb un
70% de garnatxa blanca de ceps de més de 40 anys
i un 30% de viongier. La meitat del vi té una criança
de 4 mesos en bóta i l’altra meitat  es treballa en les
seves lies.
En aquesta edició dels TOP 100 és l'únic vi català
que hi apareix, igual que l'edició de 2017 en que
només un va aconseguir posicionar-se en aquesta
prestigiosa llista. Va ser el Brut Nature de Raventós
i Blanc.

Ajut de 40.000 euros per a
instal·lar una estació de

recàrrega de vehicles elèctrics
L’Ajuntament de Móra d’Ebre ha aconseguit una
ajuda de 40.000 euros de l’Institut Català
d’Energia per a la instal·lació d’una estació de
recàrrega per a vehicles elèctrics. En la presentació
de la subvenció han concorregut l’Ajuntament de
Móra d’Ebre i el de Móra la Nova, amb la col·labo-
ració amb el Consell Comarcal. La presència d’en-
titats supramunicipals facilitava la tramitació.
Estarà a l’Avda de les Comarques Catalanes.
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El Nàstic ha estat a la tercera divisió 25 campanyes, a
Segona divisió B (25), 21 a la 2a A i solament 4 a la
Primera divisió. El Reus, que alguns anys va estar a
Preferent, ha estat un equip clàssic de tercera divisió,
amb 48 temporades, 9 a Segona divisió B i si ha arribat
a la 2a A, on porta només dues campanyes, és pel
suport d'un grup inversor. A la Tercera divisió, la presèn-
cia provincial ha estat bàsicament d'equips ebrencs i
quan estaven en bonança: Tortosa, Amposta, La Cava i
la Rapitenca. Avui cap d’aquests ho està. I si ho està
l’Ascó és per tenir un gran patrocini, com el Roda de
Barà va tenir-lo a la seua època gràcies a Luis del Olmo
que va posar money. Si va estar una campanya el Morell
fou per ser un filial com Pobla Mafumet o Reus B. 
Si mirem la situació actual és pèssima. Nàstic i Reus en
hores baixes, en descens (el Reus està molt a prop de
perdre la categoria), i l’Ascó, Rapitenca i Cambrils U en
zona de descens. No parlo de la Pobla de Mafumet i del
Reus B doncs, sinó fossin filials, estarien en futbol regio-
nal. El futbol ebrenc no ha arribat mai a tenir un equip
a la Segona divisió B; això sí, va estar molt amunt quan
aquesta categoria no existia. Nàstic i Reus no tenen afi-
cions futboleres. El Barça arrossega més i moltes pobla-
cions  com Valls, Vila-seca, Vendrell, Calafell, Salou o
Torredembarra mai en la seva història han militat a
Tercera divisió. Ens agrada el futbol, però a nivell com-
petitiu, som el que som.

L’opinió de Joaquin Celma. 

Futbol provincial, 
suspens

Paül Abasolo va ser condemnat el 2010, per abusos
sexuals, a tres anys i tres mesos de presó; el 2011 li van
concedir un indult parcial, no va ingressar a la presó i va
realitzar programes de reeducació sexual. El jugador
basc, des de llavors quan estava a l’Irun, sempre és no-
tícia quan fitxa amb un equip i aquesta setmana ha tor-
nat a ser-ho perquè el moviment feminista, amb diver-
ses assossiacions signant un manifest, demana que sigui
expulsat del seu club actual, el Batea. 
Jo no decidiré des d’aquí si ha de ser expulsat del club

terraltí i entenc que el que va passar, amb la comdemna
rebuda, fa 8 anys, va ser molt greu. I no el disculpo. En
cap cas. Al contrari. Però també cal veure que el juga-
dor, tot i que indultat, ja va pagar per aquell delicte. Es
diu que no va demanar perdó. Doncs crec que ho hau-
ria de fer. No obstant, sé que el jugador actualment
està treballant en una empresa mutinacional i que té
parella i que vol passar pàgina. Crec que si té una bona
conducta, i així em diuen des de Batea que la té, hauria
de merèixer una oportunitat i poder seguir jugant.

Michel 

Paül Abasolo

MINUT 91

DIUMENGE, en directe, a 
CANAL TERRES DE L’EBRE. 

Anàlisi de la jornada amb resums amb
els gols dels partits: 

Ascó-Terrassa, Manresa-Rapitenca, 
Catllar-Tortosa, Valls-la Sénia, Sant
Jaume-Perelló, Aldeana-Olímpic, 

Flix-Catalònia i Ebre Escola-Amposta B
Convidats: 

Joaquim Roda (president UD R Bítem) i
Jordi Garcia (president Ebre Escola)

22.30 h

Torna la competició. Queden dues jornades per tancar
l’any. 3 per acabar la primera volta. A la 2a catalana, el
Catllar, segon classificat, amb 34 punts, rebrà diumenge
el Tortosa, quart amb 28. Un partit amb doble valor. Àlex
González, tècnic actual del Catllar, va ser segon d’Àngel
Garcia al Tortosa. El tècnic, del proper partit, manifestava
que “nosaltres sabem que en aquesta categoria, el Torto-
sa sempre és favorit per història i també per plantilla. A
més, buscarà la victòria per mantenir-se prop de les dues
primeres places i també tenint en compte els partits que
ha d’afrontar posteriorment. Per nosaltres, el partit és
una prova per veure si podem estar allí dalt, i més davant

d’un rival capdavanter. El partit es preveu igualat amb
dos equips que aniran a guanyar”. German, tècnic del
Tortosa: “és un partit importantíssim. Cas de guanyar re-
duiriem punts respecte la segona plaça i és el que hem de
buscar. I si més no, que el rival no amplii l’avantatge ac-
tual. L’equip va estar molt bé contra la Canonja i la pre-
visió és que hi hagi continuitat. Durant la setmana està
treballant amb ganes per a poder traure un bon resultat
diumenge”. El Tortosa té baixes. Marc Garcia i Aleix han
de passar pel quirofan. De la Torre també és baixa mentre
que Bes i Jordi Tomàs són dubte. Marc Vilarroya ha de-
manat la baixa. De moment, no l’ha rebuda. 

Catllar-Tortosa, partit amb doble valor

La directiva ratifica al cos tècnic per a tota la temporada

SEGONA CATALANA. DIUMENGE A LES 12 HORES. ELS LOCALS SÓN SEGONS. EL TORTOSA, QUART

L’Ascó, en zona de descens, torna a la com-
petició demà dissabte després de descansar en
la jornada passada. L’equip rebrà el Terrassa,
seisè classificat, amb 30 punts. El partit tornarà
a ser a cara o creu per als asconencs, que han
de buscar la primera victòria a casa i, d’aquesta
manera, sortir de la situació actual.
Sobre si el partit podria ser determinant per al

cos tècnic, cas de no guanyar, el president del
club de la Ribera, Andreu Muñoz, aclaria que
“en cap moment. Els tècnics acabaran la tem-
porada. Tenen la nostra total confiança”. D’al-
tra banda, l’Ascó sí que està fent gestions per
incorporar un central i un davanter.
Caldrà esperar si arriben aquestes dues incor-

poracions per apuntalar la plantilla. El president
ha informat que “si no és que hi ha algun jugador que vulgui marxar i ens demani la baixa,
no tenim intencions de donar-ne cap”.

L’Ascó, en zona de descens, 
rebrà demà el Terrassa (17 hores)

TERCERA DIVISIÓ. ES NECESSITA LA PRIMERA VICTÒRIA A CASA

La Rapitenca vi-
sita diumenge el
Manresa, tercer
classificat (12 h).
Un partit en el que
l’equip de Camare-
ro necessita revertir
la situació (1 victò-
ria en 9 jornades) i
més en uns mo-
ments en què el
club està fent ges-
tions per incorpo-
rar jugadors i, d’a-
questa forma,
poder incrementar
el nivell competitiu
de la plantilla. El
tècnic Camarero va assumir les seues responsabilitats per la situació. La directiva va
refermar la confiança i va decidir apostar per canvis a la plantilla. Segons Camarero,
“hi ha jugadors que competeixen i treballen als entrenaments en un gran nivell, però
n’hi ha que no ho fan. I això també és feina meua per detectar-ho i prendre decisions.
A Manresa tenim un partit molt complicat però anem amb ganes de poder sorprendre
i, per a poder fer-ho, tothom ha d’estar molt concentrat i ha de jugar amb molta in-
tensitat”. Les gestions per fitxar continuen, tot i que és probable que pugui ser durant
l’aturada nadalenca quan es puguin concretar uns fitxatges que, com és lògic, no són
una empresa assequible en aquests moments. 
El partit de diumenge és important, principalment per poder veure una reacció de

l’equip i que, d’aquesta forma, pugui demostrar que no fan falta tants canvis com es
preveuen. La darrera derrota a casa contra la Muntanyesa va encendre l’alarma.

La Rapitenca, a sorprendre el Manresa

LES GESTIONS PER FITXAR CONTINUEN, PERÒ NO HAN FRUCTIFICAT ENCARA

Andreu Muñoz, president del FC Ascó.

TERCERA DIVISIÓ
Ascó-Terrassa  
dissabte 17 h
PRIMERA CATALANA
Manresa-Rapitenca 
diumenge 12h 
SEGONA CATALANA
Dissabte
Pastoreta-Amposta 16h
Móra N-Riudoms 16h
Reddis-Torreforta 16.30h
Vendrell-Ampolla 18h

Diumenge
Ulldecona-Vilaseca 12h
Catllar-Tortosa 12h
Canonja-Gandesa 12h
Camarles-Pobla 16h
Valls-la Sénia 16.30h

TERCERA CATALANA
Dissabte
la Cava-Ametlla 16h
Flix-Catalònia 16.30h
Aldeana-Olimpic 17h
S Bàrbara-Alcanar 17h
Rapitenca B-Roquetenc
17.15 h
Diumenge
Godall-Corbera 15.30h
S Jaume-Perelló 15.30h
Masden-RBítem 15.30h
Batea-J i Maria 16h

QUARTA CATALANA
Dissabte
Tivenys-Benissanet 15.30h
Ebre E-Amposta 17h
la Cava-Deltebre 18.15h
Diumenge
Xerta-Catalònia 12h
Arnes-Fatarella 15.30h
Ginestar-Vilalba 16.30h

EL MASDENVERGE
SUPERA L’ALCANAR

En partit de
recuperació, els de
Gerard Capera van

vèncer l’Alcanar (3-0).
Segons el tècnic, “ens
va costar molt agafar
el ritme a la primera
meitat, tot i ja tenir
opcions. A la represa
vam jugar amb més
intensitat i vam crear

moltes més
oportunitats, fent els

3 gols i podent
ampliar el marcador.
Victòria important per
acostar-nos a les

places de salvació”.
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El Móra la Nova rebrà demà dissabte el Riudoms
(16.30 h). L’objectiu és poder assolir la tercera victòria
seguida i seguir creixent a la taula. A més, mantindria la
fermesa com a local. El tècnic Nando Garcia considera
que “afrontem amb il.lusió el partit per, després del des-
cans, poder encadenar una altra victòria. No obstant, sa-
bem que el Riudoms, tot i que sembla que ha perdut pis-
tonada en les darreres jornades, després de l’inici de lliga
que va fer, és un equip perillós, amb jugadors joves i amb
una davantera molt potent. A més, és un equip molt ben
treballat i serà molt complicat de batre”. L’única novetat
de l’equip moranovenc ha estat la baixa de Jordi Miró,
jugador que, segons ha informat el tècnic, no podia en-
trenar amb la dinàmica del grup per motius d’estudis i ha
fitxat amb el Benissanet per tenir minuts i ritme de com-
petició.

El Móra la Nova buscarà la
tercera victòria seguida

JORDI MIRÓ HA FITXAT AMB EL BENISSANET

L’Ametlla ha confirmat les incorporacions que vam
avançar la setmana passada d’Edu Maestre, Lluís Castelló
i Adrià Quiñones (que van estar al Pinell la temporada an-
terior) i Sergi Cid (Camarles). Yassine (Amposta) i David
Diaz estan a prova. El primer equip calero feia jornades
que convocava juvenils i per això es necessitaven incor-
poracions. Portu, Rob, Gregori i Bardi han causat baixa en
el que portem de campionat i Rullo, Pitarque, Mosquit i
Pepe ho han estat per lesió els darrers partits i són absèn-
cies de llarga durada. L’Ametlla, encoratjada pel triomf
contra el R.-Bítem, visitarà demà el camp de la Cava. Serà
el primer partit d’una nova jornada apassionant. El líder

Rapitenca rebrà el Roquetenc i l’Aldeana, també en dis-
sabte, jugarà a casa contra un Olímpic que és capaç de
tot. El Perelló es desplaçarà diumenge a Sant Jaume i el
Jesús i Maria visitarà el Batea. Per la seua part, el Flix
rebrà el Catalònia. El Santa Bàrbara buscarà trencar la
dinàmica contra el cuer Alcanar.  
El Godall, en la lluita per allunyar-se de la zona compli-

cada, rebrà el Corbera i el Masdenverge, després de
guanyar el partit recuperat contra l’Alcanar,  treballarà
per acostar-se a un rival directe a hores d’ara, un R-Bítem
que, a la vegada, té urgències per no veure’s més com-
promès a la classificació.

L’Ametlla confirma 4 fitxatges

NOVA JORNADA APASSIONANT A LA TERCERA CATALANA El Camarles, cinquè a la taula, buscarà diumenge contra
la Pobla de Mafumet seguir sent fort a casa amb una ter-
cera victòria seguida que l’impulsaria encara més a la zo-
na capdavantera de la taula. Ara és cinquè. Kiki, el tècnic,
opinava que “seria molt important continuar ferms a casa
i encadenar un altre resultat positiu per consolidar-nos a
la zona en la que estem ara. No serà un partit còmode
perquè la Pobla, tot i no haver assolit tants bons resultats
darrerament, és un equip molt competitiu i que s’ha re-
forçat amb dos fitxatges. Serà un partit molt complicat en
el que haurem de treballar en la línia dels últims al nostre
camp per a poder guanyar-lo”. Raül Teixidó ja ha co-
mençat a entrenar amb l’equip i diumenge podria entrar
a la convocatòria. Sergi Cid ha causat baixa, fitxant per
l’Ametlla. En la jornada següent, el Camarles visitarà el
Tortosa. 

El Camarles vol seguir enlairat

REBRÀ LA POBLA DIUMENGE (16H)

En partit recuperat, el Xerta va vèncer el Vilalba (3-1) i, amb dues victòries seguides,
s’ha impulsat . Els xertolins tenen un partit pendent que es jugarà el dia 29 contra l’Ar-
nes. Del partit contra el Vilalba, el tècnic local Eric Borràs, deia que “va ser molt intens
en el que sobre tot a la primera meitat vam tenir el domini. Però no vam arribar amb
presència a l’àrea rival. El Vilalba, tot i cedir el domini, arribava amb més efectius, si bé
vam saber contrarrestar-ho, ben posats en defensa. A la represa, arran d’una indecisió
nostra amb una cessió al porter, el Vilalba va marcar el 0-1. A partir d’aquí, vam inten-
sificar la pressió, jugant amb 3 puntes, i van ser els millors moments de futbol nostres.
A la mitja hora de la represa vam empatar i en el darrer quart ens vam abocar a l’atac
aconseguint dos gols més i una victòria molt meritòria per la remuntada i per l’entitat
del rival”. Abdul, tècnic-jugador del Vilalba: “era un partit important, després de les
quatre victòries seguides, per poder crèixer però, en general, no vam estar bé. Tot i
avançar-nos, el Xerta va ser just guanyador perquè va jugar amb més intensitat i ens va
superar en tots els sentits. Ells van jugar molt bé i nosaltres, no”. 

El Xerta va frenar la ratxa del Vilalba (3-1)

QUARTA CATALANA. PARTIT DE RECUPERACIÓ

La Sénia ha incorporat al
defensa central Raül Istoc,
procedent de la Rapitenca. El
jugador va ser baixa la setma-
na passada i va tenir propos-
tes d’altres equips ebrencs de
Segona però finalment es va
decidir per fitxar amb la Sénia.
Ja podrà debutar diumenge
vinent, al Vilar de Valls, contra
el líder que porta 12 victòries
seguides. Els seniencs, per la
seua part, van perdre els dos
darrers partits  al Catllar i
contra el Camarles i, d’aques-
ta manera, van veure frenada la seua ratxa. El tècnic Se-
rrano, per al partit de diumenge, recupera als sancionats
Labèrnia i Isaac. Jofre serà baixa per sanció i Òscar i Xavi
ho seran per lesió. Gerard és dubte però es confia en què
pugui jugar. 

La Sénia incorpora al defensa 
Raül Istoc (Rapitenca)

2A CATALANA. DEBUTARÀ AL CAMP DEL LÍDER

L’Amposta, 12 punts de 15 en les últimes 5 jornades,
visita demà la Pastoreta, en un partit en el que el tècnic
Xavi Cid està previst que recuperi a Isaac, Galera i Felipe,
jugadors que han estat baixa en els darrers partits. Pau,
que ja entra en la dinàmica de treball de l’equip, és la
baixa actual. El partit és molt important perquè l’Ampos-
ta està en la fase del campionat en què s’enfronta amb
equips de la zona de descens. Va jugar contra el Reddis,
visita demà la Pastoreta i acaba l’any rebent el Torreforta
per iniciar el proper, també a casa, contra el Vilaseca. No
són partits assequibles perquè poden ser trampa però en
el cas de poder guanyar-los, l’equip ampostí faria un salt
de qualitat que li permetria estabilitzar-se ja a la zona cò-
moda de la taula. 

L’Amposta recupera a Isaac, 
Galera i Felipe

PER VISITAR DEMÀ LA PASTORETA

L’Ulldecona rebrà diumenge el Vilaseca, equip que es
troba en zona de descens, amb 8 punts, a sis dels falduts
que en tenen 14. Partit amb doble valor. Segons el tècnic
Carlos Gilabert, “l’hem de plantejar com si fos una final.
Està clar que queda molta lliga i no és decisiu, però una
victòria serviria per tenir molta confiança i, a la vegada,
per distanciar-nos més d’un rival de la part baixa”. Ivan
Gonzalez, sancionat, és baixa. Cal estar pendent de l’e-
volució de Moha, ja lesionat a Torreforta, i Obi que ha
tornat aquest dimarts als entrenaments. 

“El partit és com una final”

L’ULLDECONA REBRÀ EL VILASECA. DIUMENGE 12 H

El Gandesa, sisè amb 25 punts, visitarà diumenge la
Canonja, equip que és desè amb 19 punts. Els d’Alberto
López viatgen molt motivats després dels dos últims
triomfs, a Vendrell i, a casa, contra l’Ampolla. Òscar Ri-
ba continua sent baixa juntament amb Pau Andreu, per
lesió muscular, i s’afegeixen a la baixa ja per tota la tem-
porada de Pau Ripoll, que fou operat fa unes setmanes
de la lesió al genoll soferta en el partit al camp de l’Am-
posta. 

El Gandesa, en ratxa, 
visitarà la Canonja

DIUMENGE (12H)

Després de la derrota a Gandesa, l’Ampolla visita demà
el Vendrell i, per tancar l’any, la setmana següent, rebrà
la Canonja. Dos partits claus per mantenir-se en les 3 pri-
meres places i afrontar l’inici de l’any nou amb molta
il.lusió. Un inici d’any que es presenta complicat amb les
visites al Catllar i Camarles, rebent el líder Valls i des-
plaçant-se a Móra la Nova. 4 jornades que poden marcar
el paper dels ampolleros per la resta del campionat. Però,
per arribar fins allí amb aspiracions, primer s’ha de pen-
sar amb els dos partits que falten d’aquest 2018. Samu
té molesties i cal esperar l’evolució d’aquestes mentre
que Mostino segueix sent baixa per la lesió al genoll. 

L’Ampolla, a recuperar 
la dinàmica positiva

ES DESPLAÇA AL VENDRELL, DEMÀ DISSABTE

Raül, amb la samarreta de la Sénia. 

*A la Sénia triomfen 3 rapitencs: Monforte, Eric i Gasparin i el quart en arribar és
Raül Istoc. La defensa tindrà 3 jugadors de la Ràpita i els tres de gran alçada. Raül
va tenir ofertes de l’Ulldecona i Amposta. *De les 15 altes que va presentar enguany
la Rapitenca, només quatre han estat a l'equip titular: Iker, Dilla, Villarroya i Nacho.
I, d'aquests, només dos han tingut continuitat. La temporada ja va començar mala-
ment; es va fitxar a Aleix Salvadó, que se li va dir que se n'anés a casa després d'-
haver-li donat la paraula. Va reincorporar-se Felipe que volia jugar i va tornar a l'Am-
posta. I Jonatan va ser una baixa inesperada per anar a una escola del Barça. El que
està clar és que la direcció esportiva ha tingut a veure en aquesta decepció actual.
Hi ha 3 fitxatges a l'espera però fins ara ni un s’ha realitzat. *El Jesús i Maria no pot
pujar de categoria fins a la següent campanya: ¿demanarà una amnistia a la Fede-
ració? És la pregunta del milió. *Rècord a Vilalba: en algunes jornades a l'equip ini-
cial hi ha 8 jugadors de procedència d'altres països. *Una temporada més i ja no sé
quantes en van, als grup 2 i 3 de Tercera ens guanyen en punts a la segona plaça.
Directament pujaran 3 equips de la zona de Tarragona i aquí caldrà fer la promoció.

TOP SECRET DE CELMA 
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Desprès de la baixa ja anunciada de Xavier Richards,
i la seva marxa al KB Penza de la Superlliga de
Kosovo,  Les Vinyes del Convent Cantaries ha arribat
a un acord amb el base canadenc Adrian J. Mike, de
24 anys i 1,86, amb passaport jamaicà. El jugador té
ja el transfer en regla, per la seva experiència a
Espanya, on ha jugat a la lliga EBA, amb el CB
Chantada i el CB Cerdanyola. 
La temporada 2014/2015 va debutar a Primera
Catalana a la 2014/15, al CB Cellera de Ter. 
Bon director de joc amb bones estadístiques ofensi-
ves i defensives. Podria debutar diumenge (12h).
Podria debutar diumenge, al pavelló de Ferreries,
contra el Maristes Ademar. 

Fitxatge de Les Vinyes del Convent
Cantaires CSIT 2019

Victòria del sènior de l’Handbol Club Perelló a la pista
de l’OAR Gràcia Sabadell B (27-31, parcial 13-16). 
Les perellonenques van aconseguir dos punts molt
valuosos a Sabadell. L’inici del partit fou molt compli-
cat per a les perelloneneques, ja que les vallesanes
van fer un bon atac i van començar avançant-se 3-0.
Va fer falta una reflexió per capgirar el marcador. Fins
al descans, moltes alternatives, arribant a un avantat-
ge de 3 gols de diferència. La 2a part va seguir amb
la mateixa dinàmica i, tot i que en algun moment les
de Sabadell es van apropar i molt al marcador, la
bona feina de les ebrenques els va valdre un triomf
valuós, que les impulsa a la taula. Ara són setenes
amb 13 punts.
L’Ascó, per la seua banda, segueix progressant. Va
guanyar el Club Handbol Banyoles per un còmode
32-16. Les riberenques que són sisenes, amb els
mateixos punts que el Perelló. 

Handbol. Lliga Catalana femenina

Final de la 8a etapa del Circuit Albert Montañes al
Club Tennis Tortosa, el dissabte passat. A la foto, l’en-
trega dels trofeus. Ell Master final del circuit que
comença el proper cap de setmana.

Final de la 8a etapa del 
Circuit Albert Montañes al 

Club Tennis Tortosa

El proper dissabte 22 de desembre el Club de Rem
Tortosa celebrarà el comiat oficial de l’antiga seu del
Club. Per aquest motiu l’actual Junta Directiva con-
voca a tots els associats i associades a l’assemblea
general anual a les 10h a l’antic local del Passeig
Moreira de Tortosa.
Seguidament es farà un acte públic, obert a tothom,
on es realitzaran els parlaments presidits per Enrique
Pedret i José Maria Chavarria. 
Després si hi ha algú més que vulgui explicar les seves
vivències al Club també ho podrà fer.
A continuació i, donant per acabat l’acte, es farà una
baldanada per a tots els assistents.

Comunicat del 
Club de Rem Tortosa

El deltebrenc Rafa Flores sempre ha estat estretament
vinculat a l’atletisme, primer com atleta i després com
entrenador. Després de formar part de diversos clubs
com el Club Natació Tortosa, en la seua secció d’atle-
tisme, el Club Atletisme Ascó i al Club Atletisme
Terres de l’Ebreva va fer el salt al món de la muntan-
ya. En aquests sis anys vinculat a les curses per mun-
tanya ha assolit molts èxits entrenant a corredors d’e-
lit, com Ragna Debats, recentment campiona del
món, però ara fa un pas més enllà i emprèn un nou
repte com a seleccionador català de trail. (ebredigital.cat)

El deltebrenc Rafa Flores, nou
seleccionador català de trail

El diumenge 16 de desembre es celebrarà al pavelló
municipal d'Amposta el III torneig de minihandbol
Ciutat d'Amposta. Els equips participants seran:

- CH. Amposta
- CE Tortosa
- HC Perelló
- CH Ascó
- Handbol Móra d'Ebre
- Balonmano Onda
- Handbol Cambrils
- Handbol Vandellòs
- AHC La Canonja
- Handbol Vendrell
- CH. Salou

Els més petits de l'handbol provincial i del nord de
Castelló s'aplegaran a Amposta per disputar la terce-
ra edició del Torneig Ciutat d'Amposta.

III Torneig de minihandbol 
Ciutat d’Amposta, diumenge

Sènior Masculí. OAR Gràcia“B” 39 - CE Tortosa 26.
Partit complicat pels ebrencs que s’enfrontaven con-
tra els tercers del grup (ara primers). Cadet Femení.
CH Ascó “B” 26 (12) - CE Tortosa 23 (11). Partit de
recuperació, jugat dijous dia 6, i segona derrota de
les noies entrenades per Alejandro i Isaac.

Handbol. Centre Esports Tortosa

L'Amposta Lagrama va perdre a la pista del Puchi per
30-23. L’equip de la capital del Montsià arribava amb
pocs efectius a Santa Eulàlia. Primers compassos de
partit on les locals van estar més posades, però la
reacció ampostina no es va fer esperar, empatant a
set gols i fins i tot manant amb un 7-8 quan faltaven
sis minuts per arribar al descans.
El Puchi, amb una defensa molt profunda, dificultava
a l'Amposta, però el bon joc interior i les penetra-
cions permetien a les de Mateu Castellà arribar al
descans amb només dos gols de desavantatge, 12-
10. A la segona meitat la pressió defensiva del Puchi
continuava i l'Amposta amb pocs canvis de jugadores
de camp li costava anotar a la porteria balear. Amb
els minuts, les locals van agafar avantatges, tot i la
constància i sofriment de les ampostines per intentar
igualar el marcador. Al final 30-23, on les constants
rotacions de la banqueta local foren la clau.
Joana Rieres i Judit Tortajada, ara al Puchi, es van
enfrontar al seu exequip. Demà dissabte, jornada 13.
L’Amposta Lagrama rebrà al Club handbol Mislata, a
partir de les 20 hores.

Derrota del Club Handbol Amposta

MÉS ESPORT EXPRESS
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Joaquin Celma

REGULARITAT DELS JUGADORS DELS NOSTRES EQUIPS:
(PER ORDRE ALFABÈTIC) P: PUNTS ACUMULATS. G: GOLS MARCATS)

JUGADOR
DIDAC RIUS
ROBERT LÓPEZ
ELOY
ALEIX SAMPER   
ÀLEX ALEGRE
VERSIANO 
JONATAN LÓPEZ
SERGI AURÉ 
ALBERT ALEGRE
MIKAEL DIEGUEZ
REDOANE
TOMAS SENTIS
LLUC PEPIOL
ALBERT LUCAS
NICOLAS RIOS 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

UE ALDEANA
Nº P.

5
1

5
2
7

1

2

1

G. JUGADOR
JORDI ROCA 
MARC PERELLÓ
GUILLEM 
JOEL SARMIENTO
TORRES 
DAVID GALLEGO
MANOLO  ABRIL 
SAMU BLANES
DAMIÀ 
ÒSCAR RUIBAL 
ERIK GARRIDO
DAVID RAMÍREZ
AITOR ARASA 
ERIC MARTI
GERARD FRANCH

29
23
22
21
21
19
15
14
12

9
8
5
4
4
4

34
29
26
17
16
16
13
12
10

9
9
7
5
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CF L’AMPOLLA
Nº P.

3
3
1
1

12
2
9

2

G. JUGADOR
QUIM CARDONA
ARNAU BER. 
ARNAU BELTRAN
ISAAC CASANOVA 
JONATAN LL. 
ÒSCAR R.
CARLES KADER
SERGI GALERA
SERGI JOSÉ 
MANEL VIZCARRO
ERIC FORNÓS 
JOSU RIGAL
VICTOR CALSINA 
FRAN CORELLA
MARC AYUSO

30
26
23
21
16
16
14
13
11
8
6
6
6
5
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CF AMPOSTA
Nº P.

4
1

2

1
3

4

1
1

G. JUGADOR
ARTUR  GODIA
PATO
EUDAL BRULL
VICTOR MIRANDA 
MARCEL 
SERGI MASQUÉ 
VICTOR 
DAVID SILVA 
SARDÀ
XAVI JAIME
DANI PUJOL 
RICARD
SERGI LOPEZ
JOSEP RAMON
XAVI TOLDRÀ

33
33
24
24
23
17
15
13
12
11
10
10
10

9
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

FC ASCÓ
Nº P.

1

1
1
3
1
2
2

G. JUGADOR
SAM GARCIA 
XAVI FAGES
XAVI CALLAU
SERGI BRULL 
HECTOR 
RAMON PITARQUE
SERGI CALLAU
TONI CALAFAT 
JORDI LLAÓ
PEPE 
SERGIO SERRET
JORDI BOYER
ERIC BUSQUETS
IGORS  AZIZOOVS

56
50
21
16
12
12

8
8
7
7
4
3
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

SCER AMETLLA
Nº P.

2
3

2

1
4

3

1
1

G. JUGADOR
EDGAR OLVERA
ADRIÀ SUNYER
EDU ESCOTÉ 
ALEIX ALMESTOY
PAUL 
NIL GARCIA
ELOI  ALMESTOY
JOSÉ LUIS OLIVA
JORDI VILANOVA
ALEJANDRO 
MARC CASTELLVÍ
QUIM TORNÉ
ALBERT VALLESPÍ
ADRIÀ 
SERGI PRATS 

44
34
28
27
23
12
10

9
8
5
4
3
2
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CF BATEA
Nº P.

3

2

5
1

3
1

3

1
4

G.

JUGADOR
SERGI ISMA DIAZ
PAU SANSALONI
VICTOR PUJOL  
LEO AMADOR 
ALBERT  
JESUS FERRERES
JOSE LUIS  
SERGI REALES  
JAUME CURTO
CARLOS 
SAMU GARCIA
RAUL TEIXIDO 
VICTOR REALES
AITOR ARASA
DANI SAEZ

24
23
23
22
20
17
16
16
12
11
10

8
8
5
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CF CAMARLES
Nº P.

1

1
5

6
5

2

5
1
2

5

G. JUGADOR
ELVIS  MACHIN 
ORIOL LAVELLA
FERNANDO MAÑA 
LACHEM OUHDADI
ENRIC 
ANDRES CAMILO
RICARD MAÑA 
IVAN 
ALEJANDRO 
ALEX BARRENA
DAVID
JORDI LÓPEZ
GERARD CAMPOS
ÒSCAR LAHOZ
ROGER AUBANELL

30
27
22
22
14
13
12
11
8
4
4
4
2
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CF CORBERA
Nº P.

1
15

1
3

1
2
4
2

2
3

G. JUGADOR
NACHO
TONI
XIXO
PERE MARTINEZ
MARC ANDREU
ANGEL DE DIEGO 
CARLES SALINAS
DANI ROBLES
LUIS GARCIA
MAGÍ ANDREU
PERE JORDA
MARCEL 
AMADOR VOCES
ARNAU DE  PRADA 
CACO CASALS 

42
33
21
16
14
13
12
12
12
11
10

7
3
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

JE FLIX
Nº P.

2
4

4

1
2

11
10

3

2

G. JUGADOR
JAUME GUMIEL 
ENRIC UBALDE
DAVID ROJAS 
MOHAMED 
VICTOR VILA
JOSEP  
ADRI SALES
JAUME GUEROLA 
MARC BLANCH
CARLES LLARCH
RAUL SAUMELL
DANIEL TOMÉ
ORIOL VALLESPÍ
PAU ANDREU
FERRAN

36
31
23
22
19
14
13
12
10

8
8
5
5
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CF GANDESA
Nº P.

3
1

7
2
1
5

1

3

1
1

G. JUGADOR
ALEIX ROYO
PAU GONZALEZ
OUSSAMA KADRI
MIQUEL
GERARD BALADA
MIGUEL CANA
ORIOL RUIZ
NIL SABATÉ
JOAN MARTINEZ
ROGER GARCIA
JOAN CALLARISA
JOSEP VIVES 
AITOR CARDONA A
CRISTIAN 
XAVI ROYO

28
26
24
21
13
12
12
12
10

9
5
5
3
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

FC GODALL
Nº P.

1

7
8
1
1

1

1
1

G. JUGADOR
MOHA CISS
XESCU
DAVID COSIDO  
MANU
KAZU
MARC PRADES
GERARD MORENO 
ALEIX ROBERT 
LLUIS ESPINACH 
MARC MIRÓ
QUIM BONET
VICTOR  VILAUBI  
LEANDRO ROVIRA  
DANI FERNÁNDEZ
ENRIC SEBASTIÀ

26
25
23
22
17
17
14
13

9
9
8
8
7
4
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CF CATALÒNIA
Nº P.

8
1

6

2
1

G.

JUGADOR
SOUFIANE 
ORIOL PRAT
QUIM BRU 
SERGI BO
MARC LUCERO 
ROGER RIUS
MUSTAPHA
ISAAC LLAO   
RONALD
ADRIÀ VALLSELS
DANIEL GRAU
JORDI BORRÀS
JUAN CARLOS 
JORDI BERBEGAL
PAU MONCLUS

39
24
24
20
19
18
15
12
11
9
6
5
5
4
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

UD JESÚS I MARIA
Nº P.

9
3
3

2

3

8
1

1
1

G. JUGADOR
SERGI GRAU
EDGAR SAMPER
FERRAN ROIG
GUILLEM
JUANRA  
ALEIX ZARAGOZA
JOSÉ MARI
MANELET TOMÀS
RAIMON FOSCH
ROGER SOLÀ  
SERGI GILABERT
JOSEP CASANOVA
SERGI CURTO
MARCEL ESPANYA
ROGER ANTO

35
24
23
14
14
10

9
9
9
7
7
6
5
3
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CD LA CAVA
Nº P.

1
7

12

6
1
1
1

2

1

G. JUGADOR
DAVID CALLARISA
GERARD 
ISAAC
ÒSCAR QUEROL
POL RODRIGUEZ
ERIC ALARCON
KEVIN MORENO
MARC LLEIXA
GERARD
MONFORTE
XAVI POMADA
JOAN ZARAGOZA
JOAN LABÈRNIA 
JOFRE

38
25
24
21
14
11
11
7
5
4
2
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CF LA SÉNIA
Nº P.

13
2

1

3

G. JUGADOR
FRANCESC TOMÀS
JOEL RODRIGUEZ
EDU ROIG
PAU TOMÀS
RODRIGO
ERIC SAFONT
ALEX CURTO 
ROBERT CARLES 
CARLOS ROCA
JUAN CORTÉS
MARC SUAREZ
ARTURO 
DANI FLUIXÀ
FRANCH
ALEIX CAMPOS

33
23
22
14
14
13
11
10
10

8
8
7
4
4
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CF MASDENVERGE
Nº P.

4

2
1
4

1
1
1

G. JUGADOR
GERARD  ROIGÉ 
AGUS FORNÓS
JOAN BARRUFET 
FREDERIC GINÉ 
MARC VERNET
ALEXIS PEDRAZA
XAVI FUERTES 
ÀLEX CLUA  
JOAN BATISTE 
JAUME GUIU 
FERRAN ARLIAGA 
EDU LLOP 
ALEIX MUÑOZ 
PAU MUÑOZ
YASSINE 

25
22
22
18
18
15
15
14
14
13

9
6
5
5
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

C AT MÓRA NOVA
Nº P.

6
14

2

2

3

G.

JUGADOR
IMANOL 
FÈLIX CHORTO
JUAN MADERO
RAMON IBAÑEZ
SERGI VILA
QUIM VILA
ÒSCAR NOGALES 
ÀLEX CABRÉ
ISAAC MARTIN
ALEX CABALLOS
DANI CALVO
JAUME SORIANO
XAVI REVUELTA 
POL BLADÉ
RAUL ARROYO

47
27
26
23
18
16
14
12

5
4
4
4
4
3
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

OLIMPIC
Nº P.

17
1
1
1
2

2

1
3

G. JUGADOR
VICENT BRULL
JOAB FATSINI 
DIDAC SUBIRATS
RAUL GARCIA
ERIC BRULL 
JORDI GILABERT
ÀLEX RÒDENAS
ERIC BARBERÀ
DAVID FLOX
JACK CID
JONATAN RUIZ
HUGO PÉREZ
JUSI
CRISTIAN
MARC MARTI

27
26
23
23
20
15
14
13
12
12

7
6
4
3
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CE PERELLÓ
Nº P.

1
4
3
2

2
1
4
4

9
3
3

G. JUGADOR
IVAN GASPARIN
ALEX FORÉS 
JOAN SABATÉR
XAVI MARQUÉS
DILLA 
PACHU 
IKER 
MATA
BRAYAN 
XAVI ANELL
MARC BLASI
RAUL ISTOC
PEKE
JOSÉ LUIS RUIZ 
JOSUÉ  ANDREU

38
22
18
17
16
15
12
10

9
9
7
6
5
4
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

UE RAPITENCA
Nº P.

1
1
5

5
1

1

2

1

G. JUGADOR
ROGER A.
JOSEP RAMON 
FERRAN BUERA
JOSEP REVERTÉ
ÀLEX LÓPEZ
CARLES TORNEL 
RICHARD
MATI PALOMARES
ANGEL 
XAVIER
PAULINO
JOEL 
SERGI 
ERIC QUEROL
PAU CARCELLER

34
29
27
24
23
22
18

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

RAPITENCA B
Nº P.

4
9

10
10

9

1

1
1

G.

JUGADOR
JOSEP CALLAU
IVAN VALLES
AHMED
CENTELLES
GENÍS VALLS
JAUME MIRAVET
SAUL LOPEZ
XAVI PASTOR
PAU MUÑOZ  
ERIC BERNAD 
IVAN ARASA 
AMADO CLOTET
JOSÉ MULET
AGUSTÍ
CARLES SOLER  

26
25
19
19
17
16
16
13
12

7
6
5
5
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CF S. BÀRBARA
Nº P.

6

1
1

1
1

3

1
2
1

G. JUGADOR
ERIC FERNANDEZ
SERGI MURRI 
ARNAU PARDO
DAVID NIETO
CARLOS CURTO 
MARC MASDEU
ABRAHAM
JOEL CHERTA
MARC PARDO
EDU ALCABAR
MARC TOLEDO   
JOAN NAVARRO  
ORIOL BERTOMEU
JOAN PUJOL
JUANJO MAGRI.  

29
27
21
17
14
14
11
11
11
10

9
7
6
5
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

UE S. JAUME
Nº P.

8

3
1

2

2

1
2

G. JUGADOR
ANTONIO DOMI. 
ALEIX SALVADÓ
JORDI TOMÀS
SERGI DURAN
SERGI ESCODA
URI BENITO
MANOLO PUIG
CRISTIAN DIAZ
DANI BEL
ALEJANDRO 
POL BENITO
DE LA TORRE
MARC GARCIA
ORIOL BENITO
DAVID VINYA 

23
22
20
20
18
15
13
11
11
9
8
6
6
6
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CD TORTOSA
Nº P.

1
4
1
1
3
2

2
1
3

2
1
1

G. JUGADOR
GUSTAVO 
IVAN GONZALEZ
MOHA HADRI
CRISTIAN ARASA
IVAN PÀEZ 
ALBERT  CASTELL 
FRAN REOLID 
PAU MORERA
ION OSLABANU
DAVID BLANCO
EDGAR SAMPER
ÀLEX PASALAMAR
PAU CASTRO
JOAN CANALDA
MARC TENA 

52
23
23
18
18
12

8
8
6
5
5
4
4
3
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CF ULLDECONA
Nº P.

7
3
1
4
4

1
1
1

G.

JUGADOR
ALEIX CHAVARRIA
PAU GALIANA  
ALEX REOLID
EMILI 
SERGI BEL  
XEXU 
EUGENI
PAU RODA
VICTOR  
JOTA 
DANI PORCAR  
ALEX GUARCH
MOHA RIDA 
ORIOL 
EDGAR 

38
27
23
19
19
18
13
12
10

9
8
5
5
4
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

UE R BÍTEM
Nº P.

2

7
2
1
7
2
4

3

1

1

G. JUGADOR
MAIKEL 
ÒSCAR
IVAN ARASA
FRAN JULVE 
MARTÍ FARRENY
MANEL  VENTURA
ALEX INIESTA
CRISTIAN
ROGER TURCH
PERE NACHER
PERE PITARCH
CEESAY SAKOU
GERARD CID
ARNAU PALLARÉS
MARC ALEGRE

31
28
25
20
17
15
10
10

9
8
8
7
6
5
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CD ROQUETENC
Nº P.

3
11

1

2
1
1

1
1

G.

Artur Godia, de l’Ascó.

I. Gasparin, de la Rapitenca. Antonio Dominguez, del Tortosa. 
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Rànquing jugadors 
clubs ebrencs

JOAQUIN CELMA

Excel·lent
camada boxer
atigrats, 

pit blanc, cara
negra. Bon
preu.

Tel. 695277113

Equip de l’any
UE RAPITENCA B

Si fos 28 de desembre, diria que el filial de la Rapitenca se separava del club amb el nom
de l’At. Rapitenc i que el president seria Fernando Garcia. La temporada passada el filial
de la Rapitenca va ser un dels més golejadors de Catalunya, 145 gols. En aquesta està
altra vegada en el pòdium. Mentre el primer equip porta cinc temporades sense un rumb
fix, el filial enamora. Només cal veure que en molts partits van mes espectadors a veure
el filia que el primer equip. Això és normal? Per això, sempre he dit que si es fan bé les
coses, el premi sempre arriba. 
No sé en quants articles vaig dir que l'error número 1 de la Rapitenca era no tenir filial.
I també del Tortosa que porta així 40 anys. Vaig dir abans de començar la temporada
que la Rapitenca B seria equip revelació i que no baixaria. Bingo, encert total. 
Però que fos el líder, passades 16 jornadesm penso que ni els més optimistes ho hagues-
sin pronosticat. Aquest equip segueix amb una mateixa filosofia, amb molta gent jove i
una mitjana de 21 anys que és l'únic futur que li queda a tot el futbol ebrenc. Al vestidor
té una gran pinya, amb un míster 10: Ramon Sancho. 
Aquesta temporada manté bloc de l'any passat i a l'onze titular s'han afegit: Àngel, Àlex
López, Roger Armengol, Josep Ramon Cruelles, Richard, Mati Palomares, Beranuy,
Garcin i Hans. La temporada propera es podria veure alguna cosa surrealista, si aquest
equip ascendeix i juga contra l’Amposta o el Tortosa. Caldria confiar amb la permanència
del primer equip. Jo crec que si s'aposta per joventut i pedrera això sempre té premi però
aquí a casa nostra ho fem a l'inrevés. ¿Serà campió la Rapitenca B?. No. ¿Serà subcam-
pió? És possible. Opcions: un 70%. I si en les últimes jornades el tenen a l'abast, baixa-
ran a Brayan i altres jugadors del primer equip per aconseguir la gran gesta. Cas de
poder assolir l’ascens, en serien dos de consecutius com el Móra Nova i el Godall, en les
últimes temporades. La Rapitenca B va ser el millor la temporada passada de les Terres
de l’Ebre, i ara és líder i màxim golejador fins a la Tercera catalana. Per tant, és el millor
equip de l'any per mereixements.

Celebracions del Corbera, després de guanyar el derbi amb el Batea, de diumenge passat. 

sss*

Fa poques setmanes el kenià Eliud Kipchoge amb un temps oficial de  2h 1' 39'' va batre el rècord
del món. Però hi ha altres campions com Ed Whitlock, qui amb una edat de 85 anys ,aconseguia
aturar el crono en 3 hores i 56 segons. Tots els que fan running són uns campions i no importa la
marca que facin. Els que es queden a casa al sofà, aquests sí que són els últims. Com vaig dir temps
enrera, en un dels meus articles, jo entreno amb l'escola de VG Running de Madrid que la dirigeix
Victor Garcia, Bronze Europeu de 3000 m. Jo sóc un de tants dels 200 que som a l’escola i que cada
dimarts i dijous entrenem al màxim, 90 minuts: escalfament, carrera continua i sèries. Aquí hi ha
autèntics guerrers. Un d’ells, el meu amic Antonio, que amb 59 anys va córrer 5 maratons en un
any, dos dels quals, Màlaga i Bilbao, on va estar mitja hora retornant el menjar i va seguir igual-
ment. Ladislao, 65 anys, que va córrer a Nova York amb 52.000 corredors, 3 hores 50 minuts i va
quedar 13è del món de la seva categoria (65-69 anys). I, Manuel, 50 anys, 17 maratons, és cec i
en els entrenaments  sempre algú el porta agafat d'un braç i va com una moto. Sarki, infermera,
surt de les 24 hores de guàrdia i acudeix a l'entrenament. Adela,  que al Nepal va fer una escalada
de 6000 metres i al dia següent d'aterrar, ja va venir a l'entrenament. Som uns bojos del runnig; ni
que troni o diluviï se suspèn un entrenament. Patim, gaudim, fem esport...convivim junts a l'escola,
celebrem els aniversaris de casacun...som una gran família de bojos. Cada setmana es bat una
marca. Com he dit, jo sóc dels pitjors i de vegades em porten les noies enlaire en les sèries de velo-
citat. “Una més Joaquin”. “No puc”, vaig dir jo. I després és una altra i una altra més...les maleeixo
i al final ens donem la mà per compartir esport, amistat i créixer dia a dia en aquest món del run-
ning. Un món de bojos però meravellós. Que esperen vostès a començar a córrer?
A la foto, membres de l’escola VG Running de Madrid, amb Celma, el primer per l’esquerra. 

AUTÈNTIQUES GUERRERES I AUTÈNTICS GUERRERS

MICHEL VIÑAS
Abans va ser jugador.
Va jugar amb el Pinell,
R-Bítem, Ametlla i
Roquetenc, quan ja va
penjar les botes per
dedicar-se al món de la
comunicació amb el
projecte Minut 91.
Deixar el futbol va ser
una decisió molt costo-
sa per ell però cal dir
que des de llavors es
va perdre un jugador
però es va guanyar un
gran periodista i que,
en 22 anys, ha fet molt
pel futbol del territori.

RAPITENCA
AMPOSTA
TORTOSA
EBRE E
ASCÓ
CATALÒNIA
GANDESA
JESUS MARIA
AMETLLA
MORA NOVA
ULLDECONA
ALDEANA
ARNES
OLIMPIC
LA SÉNIA
CAMARLES
S.JAUME
ROQUETENC
R BÍTEM
E. DELTA
ALCANAR ED
LA CAVA
PERELLÓ
FLIX
S BÀRBARA
MASDENV.
AMPOLLA
BATEA
XERTA
TIVENYS
GODALL
FATARELLA
BENISSANET
CORBERA
GINESTAR
DELTEBRE
ALCANAR
VILALBA
CAMPREDÓ

NÚMERO D’EQUIPS I DE JUGADORS DE CLUBS DEL TERRITORI

No s’inclouen equips prebenjamins, benjamins, ni femenins.

Equips: Amateurs     Juvenils   Cadets   Infantils  Alevins   Total equips   Total jugadors
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1

3
2
3
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

4
4
2
2
2
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1

2
1

1

1

1

5
6
4
3
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2

2
1
1
3
2

2
1
1
1
1
1

16
16
12
9
8
7
7
8
6
6
6
6
6
6
6
4
5
4
3
5
4
3
6
3
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TOTAL: 186

234
228
187
145
134
132
114
113
112
101
98
93
90
89
86
83
66
61
59
58
55
53
51
48
45
33
28
27
24
22
21
21
21
20
20
20
16
16
12

TOTAL: 2836
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INGREDIENTS:
• 125 grams de sucre
• 125 ml. de llet
• 40 grams de llevat fresc de forner
• 100 grams de passes
• 4 rovells d’ou
• 1/2 quilo de farina
• Una cullerada de sucre de vainilla
• Una llimona
• 50 grams d’ametlles picades
• 125 grams de mantega
• 100 grams de fruita confitada (llimona, taronja)
• Sal

PREPARACIÓ:
En una tassa posem la llet, una cullerada de sucre i el
llevat esmicolat. Ho tapem i deixem reposar uns 10
minuts perquè el llevat fermenti.

En un bol gran, posem la farina, la resta del sucre, el
sucre de vainilla, la raspadura de la llimona, un pol-
sim de sal, els dos rovells d’ou i anem pastant afegint
la llet amb el llevat, a poc a poc. Incorporem la man-
tega desfeta i continuem pastant fins que ens quedi
una massa compacta.
Deixem reposar la massa tapada amb un drap
1/2 hora fins que dobli el seu volum. Incorporem a
la massa les passes rentades, les ametlles i les fruites
confitades tallades a trossets petits, tornem a pastar
per incorporar tots els ingredients i deixem reposar
1/2 hora més. Posem la massa en un motlle untat
amb mantega, escalfem una mica més de mantega i
pintem tot el panettone. Amb un ganivet fem un tall
perpendicular a la part superior de manera que quedi
una creu. El fem coure al forn, preescalfat a 200
graus, uns 60 minuts. Un cop fet el deixem refredar
i ja està a punt per menjar.

PANETTONE CASOLÀ
www.tradicionarius.es

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

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

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

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

Taure
20/4 al 19/5

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

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

Bessons
20/5 al 21/6

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

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

Cranc
22/6 al 21/7

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

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

Lleó
22/7 al 22/8

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

Aquari
20/1 al 18/2

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

Verge
23/8 al 21/9

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

Peixos
19/2 al 20/3

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

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01
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IMMOBILIARIAÑ

SERVEISÑ

VARISÑ

RELAXÑ 

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 MANTENIMENT
SENSE 

COMPROMÍS

Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadè-
mica, ASSEGURANÇA
de responsabilitat civil,
carnet i CERTIFICAT
d'aplicador de produc-
tes fitosanitaris, pla

d'higiene i SEGURETAT
al treball en vigor.
Tel. 615 24 66 99

www.florestajardineria.com 
florestajardi@hotmail.es

COMPRO
tractors, cotxes, 4x4, 

furgonetes...
i tot tipus de maquinària
· No importa l'any ni

l'estat
Màxima serietat.  Pere

tlf: 686 979 513

ENCUENTRA
TU PAREJA
DE VIDA MEDIANTE
PRESENTACIONES
INDIVIDUALES,

TRATO 
EXCLUSIVAMENTE
PERSONALIZADO

695410052

WWW.YOTOO.ES

-OFICINA- 
TORTOSA · REUS
TARRAGONA 
VENDRELL 

VILAFRANCA PENEDES

Es lloga 
pàrquing:
plaça,1 d'Octubre

(antiga
plaça Joaquin Bau)

de Tortosa
639 594 527

CATALANA 
SCORT

ACOMPAÑAMIENTO
CENA, VIAJES, 

DISCRETO, 
SOLO PERSONA

SERIA Y FORMAL
XXX XXX XXX

TORTOSA
CATALANA 

MASAJISTA
JOVEN,

MASAJES
COMPLETOS

PRECIOS
ECONOMICOS 

CADA DIA 10H 20H
664 149 258

MONT-ROIG DEL CAMP.
ES LLOGA CASA ADOSSADA
Menjador, cuina equipada, dos
anys, 3 habitacions, Terrassa,
jardí amb barbacoa i piscina
comunitària. Sense moblar, 
lloguer per tot l’any.

525€/mes
+ despises comunitat i brossa
674355349 - AURORA

TORTOSA
ES VEN LOCAL
bAIXOS I CANTONER.

C/ DEL SOL AMb C/ MAJOR
REMOLINS.
IDEAL PER A 
QUALSEVOL

MAGATzEM O NEGOCI.
ENTRADA 

IMMEDIATA.

619 049 038
Venc cadira 

de rodes
elèctrica

minusvàlid.
Estat nou

.
TELEF.

977 70 02 79 

Es traspassa cafe-
teria restaurant
zona cèntrica de
Tortosa, en ple
funcionament.

Interessats trucar
al 637174866

(tardes) 

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 
espai privilegiat de
PUBLICITAT
977 279 290

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

COMPRO
VEHICLES,
MOBLES 
I ESTRIS
ANTICS. 

PAGAMENT 
AL COMPTAT.

691 30 22 41

MASAJES 
EYACULANTES
discretos/económicos
680 937 686
TORTOSA

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT

977 279 290
comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!
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Els ports són motors econòmics, generadors d’activitat i ocupació que dinamitzen les poblacions i el seu entorn. Amb el pas dels anys, la relació port-ciutat ha canviat i els ports
gestionats per l’empresa pública Ports de la Generalitat sense perdre la seua raó de ser, s’han anat transformant en infraestructures integrades als seus nuclis urbans. Amb
aquesta transformació les activitats lligades a la nàutica i el turisme conviuen en els nous fronts portuaris amb activitats ciutadanes. 

La integració port-ciutat és una de les línies mestres del nou Pla de ports que impulsa la sinergia entre els ports i el territori, amb nous espais per a la ciutadania dins dels recintes
portuaris. Així, es creen noves zones de passeig, carrils bici, itineraris per a vianants i espais per realitzar activitats ciutadanes. El gerent de Ports de la Generalitat, Joan Pere
Gómez Comes, comenta sobre la integració port-citat que “Ports de la Generalitat inverteix en infraestructures, equipaments, serveis i integració port-ciutat per fer els ports
més accessibles i atractius”. En aquest marc d’integració port-ciutat s’encaixen les dues obres que l’Administració portuària està fent als fronts portuaris de l’Ampolla i l’Ametlla
de Mar. Actuacions que donen continuïtat a les dues façanes marítimes i reforcen el seu caràcter ciutadà, amb una inversió de 765.000 euros. 

Un nou front portuari a l’Ampolla
El projecte que s’està realitzant al front portuari de l’Ampolla comprèn dues actuacions de reordenació i urbanització en dos espais: el passeig marítim i l’antic moll del contradic.
L’objectiu del projecte és reordenar els usos, potenciar la qualitat dels espais, millorar la mobilitat i impulsar l’engranatge del port amb el nucli urbà amb la creació de nous espais
per a la ciutadania. Sobre les dues actuacions Gómez Comes comenta que  “el passeig marítim de l’Ampolla és l’eix vertebrador per on passa tothom i amb aquesta actuació
potenciem el caràcter ciutadà amb noves zones de passeig”.

Passeig Marítim. La urbanització del moll de ribera i el vial
del port comprèn un tram de 140 metres de longitud, que va
de la plaça González Isla a la zona d’aparcament del Club
Nàutic. Així, el passeig marítim s’eleva respecte al nivell del vial
per separar el trànsit de rodat de la zona de vianants. També
es millora la recollida de les aigües superficials del passeig cap
a una nova xarxa d’aigües pluvials per evitar el desguàs en
superfície. Les obres finalitzaran amb la pavimentació del pas-
seig, l’enjardinament de la zona i la col·locació d’enllumenat
públic de tecnologia LED per estalviar recursos energètics.

El moll de l’antic contradic. Aquest moll, que separa el
sector pesquer del sector esportiu, és un punt dins de la façana
marítima de referència singular per als vianants, per aquest
motiu les obres reforcen el seu caràcter ciutadà.
L’actuació consisteix en la reordenació de l’ús de la infraestruc-
tura, la millora de l’estructura del moll i la urbanització de l’espai per donar major servei a les embarcacions pesqueres i millor cabuda al flux de vianants.

Barranc de Salomó. Al costat del moll del contradic se situa el tram final del Barranc de Salomó que està canalitzat i desaigua directament a les aigües portuàries. L’espai està
cobert per una plataforma de fusta que amb les obres s’eleva per donar més homogeneïtat a la zona, guanyant més espai per als ampolleros i ampolleres.

Finalitza la integració entre el port i l’Ametlla de Mar
Les obres que van des del moll de Llevant del port fins a la zona de l’Alguer, donen continuïtat al passeig marítim de l’Ametlla de Mar. La millora d’aquest passeig reordena la zona
nord de la platja de l’Alguer, impulsa la mobilitat i genera nous espais per a l’ús ciutadà. L’actuació completa la integració del front portuari amb la vila i ajuda a potenciar-hi el turisme.

Sobre el projecte el gerent de Ports de la Generalitat destaca que “aquesta segona fase dona continuïtat al passeig marítim del port, tal com va anunciar el Conseller Josep Rull
a la inauguració d’un tram de passeig al moll de Ribera, i clou la integració del port amb el casc urbà de la Cala”. Gómez Comes també posa en relleu l’efecte del passeig en el
turisme, “posem en valor l’àmbit portuari i la façana de l’Ametlla per potenciar el turisme a la vila i perquè els caleros i  les caleres en puguin gaudir molts anys”.

El projecte suposa la restauració de la calçada amb diferents tipologies de pavi-
ments per separar el trànsit rodat del pas de vianants. La vorera s’eixampla en el
seu recorregut i s’allarga fins a l’entrada del moll de Llevant, així mateix es cons-
trueixen noves canonades per a les aigües pluvials. També es potencia la mobilitat
amb la definició de set passos per als vianants i l’arranjament dels accessos. Així
mateix, l’espai d’entrada al mur del dic de recer i el pipican de la zona s’arrangen
per donar continuïtat al passeig de l’Alguer. Finalment, es canvia l’enllumenat
públic, el mobiliari urbà i se senyalitza l’espai.

L’actuació continua amb l’adequació de l’espai que hi ha a la zona nord de la plat-
ja de l’Alguer, on es reordenen i defineixen els usos. L’actuació prioritza l’ús ciu-
tadà amb la creació d’una nova plaça amb graderies i un amfiteatre, com una bal-
conada al mar, amb zones verdes, parterres i arbrat, i nous espais per a ús dels
ciutadans. A més la placeta que queda a la part superior del passeig per a ús veï-
nal s’arranja i s’ordena.

El pròxim mes de gener, al port de Sant Carles de la Ràpita també es durà a terme
una actuació d’integració port-ciutat, amb l’objectiu de perllongar el passeig
marítim fins a la zona de pesca i impulsar la mobilitat i la connectivitat entre la
vila i el port rapitenc.

Integració dels fronts portuaris i les poblacions
amb nous espais d’ús ciutadà

PORTS DE LA GENERALITAT INVERTEIX EN INFRAESTRUCTURES, EQUIPAMENTS, SERVEIS I INTEGRACIÓ 
PORT-CIUTAT PER FER ELS PORTS MÉS ACCESSIBLES I ATRACTIUS

  

Urbanització del passeig marítim de l’Ampolla

Urbanització del passeig marítim  de la Platja de l’Alguer


