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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.

La diputada republicana Najat Driouech, especialitzada en temes d’inte-
gració social, va participar dissabte en la xerrada “Experiències de
Ciutadania” que va reunir un important col·lectiu de nova ciutadania a
la seu d’ERC a Tortosa. Driouech aposta per la interacció per millorar la
cohesió social i va plantejar a les assistents que participen en la política
municipal.

La diputada Najat Driouech reclama als
col·lectius de nova ciutadania que
participen en la política municipal

XERRADA A LA SEU D’ERC A TORTOSA

Any nou, inici nou?

És ben cert que res canviarà en una sola nit. Les nostres inquietuds i les nostres
alegries continuen, i com no, també les nostres preguntes. Aquest pas a l'any
nou és merament simbòlic perquè l'ésser humà necessita ritme i alternança per
existir. L'alternança entre el dia i la nit és fonamental. Aquests punts de
referència de dies, setmanes, un any que acaba, un altre que comença... ens
permeten, d'alguna manera, prendre consciència del nostre entorn i de la nos-
tra existència. De fet, aquesta transició cap a un any nou també ens situa en
una dimensió universal perquè tracta de tota la humanitat, ja que la tempora-
litat de l'univers és igual per a tots. Això ens dóna una part d'humilitat, som

només un individu, però també pertanyem a una comunitat de més de sis
bilions de persones. El 31 de desembre actua com un marcador potent del
temps que ens dóna l'oportunitat per fer canvis i de decidir un abans i un des-
prés. I qui diu prendre bones resolucions, també diu fer balanç. Un balanç
inherent i conscient d'aquest 2018, que ha estat dur i que ens ha d'ajudar a
moments de reflexió. Natros hem expressat els nostres desitjos pel nostre terri-
tori a través de la portada i contraportada d'aquesta edició, i només ens cal
afegir: SALUT, PAU, TREBALL I AMOR. Bones Festes i ens retrobem l'11 de
gener! 

La secció local d’Esquerra
Republicana del Mas de
Barberans s’ha presentat
aquest dissabte passat,
després de que s’hagués
dissolt a finals dels anys 70.
En l’acte de presentació, el
president de la Federació
de l’Ebre, Alfons
Montserrat, ha qualificat la
data com a “dia històric”,
perquè “tanca un cercle polític al retornar la tradició republica-
na al poble i fa possible que per primera vegada des de la recu-
peració de la democràcia Esquerra Republicana estigui present
a les properes eleccions”. A més de Montserrat, també ha
intervingut el president de la Federació Comarcal d’Esquerra
del Montsià i alcalde d’Amposta, Adam Tomàs. El president
montsianenc ha retornat als militants del Mas de Barberans el
segell que va custodiar l’ampostí Víctor Cid i la seva família,
després de la dissolució de la secció local quaranta anys enrere.
Tomàs ha destacat que “avui Víctor Cid seria molt feliç en
veure complert el seu desig de poder retornar el segell de nou
a la gent d’Esquerra del Mas de Barberans”. El nou president
del grup local, Ernesto Rillo, s’ha mostrat emocionat i ha
expressat que l’1 d’Octubre va ser un punt d’inflexió per la
creació de la secció, ja que “davant la inacció de l’Ajuntament
a l’hora de facilitar un espai per poder votar als ciutadans de la
població ens vam haver d’autoorganitzar per fer-ho possible”.

Esquerra Republicana constitueix secció
local al Mas de Barberans

DESPRÉS DE 40 ANYS

La Fiscalia de Medi Ambient de Tarragona demana dos anys
i mig de presó i una multa de 6.500 euros per a una dona
acusada de fer obres il·legals en una masia de l’Ampolla, en
una zona inclosa a la Xarxa Natura 2000. Segons l’escrit
d’acusació del ministeri fiscal, en lloc de rehabilitar la masia
per engegar-hi un negoci de turisme rural, es va descobrir
que s’hi construïa un habitatge en un magatzem agrícola i
una piscina de 72 metres quadrats. Les irregularitats es van
descobrir el març del 2016 a la zona de la partida de la
Bassa -just als límits de l’Espai d’Interès Natural del Delta
de l’Ebre-, arran d’una inspecció de l’equip tècnic municipal
de l’Ampolla.

S’enfronta a dos anys i mig 
de presó per fer obres il·legals 

en una masia 

DE L’AMPOLLA

Repsol haurà d’aturar a final d’any l’activitat de la plataforma petrolífera
Casablanca si el govern espanyol no en prorroga la concessió. La con-
cessió de la instal·lació situada davant la costa del delta de l’Ebre i
Tarragona es va atorgar l’any 1978 per un període de 30 anys, més dues
pròrrogues de deu anys cadascuna. La primera d’elles venç el 27 de
desembre i, sense el pronunciament favorable de l’executiu, l’empresa
es veurà obligada aquell dia a aturar la producció de 2.000 barrils diaris.
La qüestió es podria tractar avui divendres en la reunió del Consell de
Ministres à a Barcelona. Segons fonts de la companyia, l’extracció de
cru dels pous s’està reduint davant la possibilitat que calgui aturar-la del
tot la nit del 27 al 28 de desembre. Davant la incertesa generada per
aquesta qüestió, les cambres de comerç de Tarragona, Valls i Tortosa
s’han pronunciat a favor de mantenir la infraestructura industrial situada
a alta mar, recordant que el tancament faria perdre 120 llocs de treball.

Repsol haurà d’aturar la plataforma 
Casablanca a final d’any

SI EL GOVERN ESPANYOL NO EN PRORROGA LA CONCESSIÓ
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La consellera de Justícia, Ester Capella, i el president del Tribunal Superior de Justícia, Jesús María Barrientos, han reunit
els respectius equips a la conselleria de Justícia per celebrar l’anomenada Comissió Mixta, que agrupa la direcció del
Departament i de la cúpula judicial a Catalunya. Es tracta d’un fòrum de coordinació amb l’objectiu de garantir el servei
públic de justícia. En el marc d’aquesta trobada, la consellera Capella ha destacat “l’esforç inversor del Govern en la
construcció en nous equipaments judicials”. Comptant-hi les obres que ara mateix s’estan executant, el Govern inver-
teix 66 MEUR fins al 2025 en nous edificis i en la reforma i adequació dels més antics. D’aquesta quantitat, la
Generalitat en destina 40 MEUR a la construcció d’equipaments de nova planta. D’entre aquests, les obres del nou
Palau de Justícia de Tortosa “acabaran a principis d’any. L’equipament disposarà de 3.500 metres quadrats de superfí-
cie. D’aquesta manera, la ciutat concentrarà tota l’activitat judicial a l’entorn de la plaça dels Estudis. La inversió és de
5,3 milions d’euros”. A la imatge, la consellera Capella, a la reunió de la Comissió.

Justícia destina 40 MEUR per a nous edificis judicials fins al 2025

El programa de Canal
Terres de l’Ebre ‘La
Barca de l’Andreu’ ha
estat reconegut, aquest
passat cap de setmana,
amb la més alta distin-
ció als Guardons de la
Pesca Catalana per la
seva tasca divulgativa
en favor del foment de
la pesca a Catalunya.
Els premis de la gala,
presentada pel perio-
dista de TV3 Francesc
Mauri, han estat lliurats
pel President de la
Generalitat Quim Torra,
i la Consellera
d’Agricultura, Teresa
Jordà, al presentador
del programa, l’escrip-
tor Andreu Carranza, i
al seu realitzador, Miki
Colomer.
‘La Barca de l’Andreu’
ha estat possible grà-
cies al suport de La
Xarxa de Comunicació
Local, i ha suposat l’èxit
més gran de Canal
Terres de l’Ebre, amb la
difusió a més de 40

televisions locals de tot
Catalunya. El progra-
ma, ideat per Josep
Maria Arasa, director
de Canal Terres de
l’Ebre, i Jordi Pazos,
realitzador del progra-
ma, ha comptat amb
dues temporades (2016
i 2017), amb un total
de 26 capítols. La gala
ha deixat també més

premiats ebrencs en
reconèixer, a títol pòs-
tum, la Medalla de la
Pesca a l’aqüicultor
Josep Ramon Castells.
Així mateix, s’ha pre-
miat la biòloga Anna
Nebot, per l’impuls
d’un centre d’aqüicul-
tura ‘AiguaNatura dels
Ports’ a Alfara de
Carles. (ebredigital.cat)

Als Guardons de la Pesca Catalana

Les obres del nou Palau de Justícia de Tortosa ‘acabaran a principis d’any’

'La Barca de l'Andreu' de Canal TE
rep la més alta distinció

Lliurament del guardó, en la gala del cap de setmana. 

El Consorci de Polítiques
Ambientals de les Terres
de l'Ebre (COPATE) ha
demanat a la Generalitat
que es tanqui, abans
d'acabar l'any, un nou
conveni regulador per
als tractaments contra la
mosca negra i el mos-
quit. L'acord reclama
que s'incrementi el
finançament del Govern,
entre 300.000 i 400.000
euros, per superar el
milió i mig d'euros de
pressupost anual, davant
de l'increment dels cos-
tos dels productes i
també del nombre d'a-
plicacions. El canvi
climàtic planteja un con-
text meteorològic on el
problema d'aquestes
plagues no anirà a la
baixa i caldran també
infraestructures pròpies
com una pista d'aterrat-
ge de les avionetes o un
petit hangar. Es demana
un acord a tres o cinc
anys per aportat "estabi-
litat" i evitar situacions

com la d'enguany quan,
amb el conveni expirat i
l'aplicació del 155, el
finançament d'aquests
tractaments ha estat
enlaire durant mesos.
Aquest dilluns s'ha reac-
tivat la Comissió de
seguiment de la mosca
negra, com van demanar
els alcaldes del Baix Ebre
recentment. 
L'organisme està format

pels representants terri-
torials dels departaments
d'Agricultura i Salut,
l'Agència Catalana de
l'Aigua, l'Institut per al
Desenvolupament de les
Comarques de l'Ebre
(IDECE), i els represen-
tants de l'ens gestor, el
Consorci de Polítiques
Ambientals de les
Comarques de l'Ebre
(COPATE).

Pels tractaments de la mosca negra i del mosquit

El COPATE reclama un nou conveni
abans de final d’any
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EN UN MINUT

*UN TURISME estacio-
nat a l’aparcament de
l’avinguda de Remolins
de Tortosa va patir dis-
sabte l’explosió, suposa-
dament, d’una bombona
de gas. 
El conductor, un veí de
Barcelona de nacionali-
tat espanyola, va resul-
tar il·lès. Els Mossos i la
Policia Local de Tortosa
investiguen les causes i
una de la hipòtesi amb
les que treballen és que
la persona ferida hagués
intentat suicidar-se.

*OBERTES FINS AL 22
DE FEBRER les inscrip-
cions per poder partici-
par als CSIT World
Sports Games 2019. Els
WSG es disputaran a
Tortosa i a cinc municipis
més de les Terres de
l'Ebre entre el 2 i el 7 de
juliol. 
La setmana passada ja es
va obrir el període d’ins-
cripcions per poder-hi
participar, que estarà
actiu fins al 22 de febrer.

*LA GENERALITAT con-
voca les eleccions a les
cambres de comerç a
principis de maig. 
El Departament
d'Empresa dona el tret
de sortida a la renovació
dels tretze ens camerals
després que el TSJC
desestimi la suspensió
cautelar del decret de
vot electrònic.

Més 
Notícies

En els últims dos anys, Aigües de Tortosa ha aconseguit un estalvi anual d'aigua
de 500.000 metres cúbics. Això ha sigut possible com a conseqüència de les
inversions fetes a la xarxa de subministrament, però també a les intenses campan-
yes de recerca de fuites i a l'aplicació de la tecnologia més puntera en eficiència
hidràulica. Aquest important estalvi d'aigua també s'ha traduït en un estalvi
econòmic, que es calcula en 90.000 euros anuals. És una de les dades que va
donar a conèixer dilluns al vespre l'alcaldessa de Tortosa. Meritxell Roigé va com-
parèixer davant la ciutadania en la seua primera Audiència Pública, complint amb
el reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Tortosa. La conferèn-
cia té com a objectiu informar de les ordenances fiscals i dels pressupostos apro-
vats per al pròxim exercici, i va detallar àrea per àrea les grans xifres que regiran
l'acció de govern de l'any que ve. També remarquen l'aposta per l'esport com a
element de dinamització de la ciutat, també des d'un punt de vista turístic, ja que
durant el juliol del 2019 comptaran amb el gran esdeveniment previst amb els
World Sports Games. En aquest sentit, també destaca la finalització del Complex
Esportiu Win amb la construcció de la segona fase. 

A l’Audiència pública de dilluns, l’alcaldessa,
Meritxell Roigé, en l'apartat urbanístic, va destacar
les importants actuacions al nucli antic que volen
continuar transformant aquesta part de la ciutat: l'e-
xecució de la plaça de la Catedral, que van començar
dimecres, o la construcció del passeig de les
Cultures, la primera de les grans actuacions que
s'han de fer al barri Castell. En matèria cultural
també destaquen les ampliacions del Museu i del
teatre auditori Felip Pedrell, que han de millorar els
equipaments disponibles amb vista a la Capital de la
Cultura Catalana de Tortosa al 2021. A la conferèn-
cia, l'alcaldessa va fer una anàlisi exhaustiva als
comptes municipals, fent èmfasi a la rigorositat que
ha marcat l'actuació del govern municipal en tot el
mandat. Fruit d'això, en els últims dos anys ha acon-
seguit alliberar dos milions d'euros dels préstecs amb
les entitats bancàries, amb la qual cosa ha situat la
ràtio d'endeutament al voltant del 57%, una de les
més baixes que es recorden. 

Gràcies a la millora tecnològica i la detecció de fuites

Comencen les obres 
de la plaça de la catedralL'empresa Aigües de Tortosa aconsegueix

un important estalvi: 90.000 euros anuals 
Els arqueòlegs són els primers en intervenir

La Cavalcada de Reis 2019 de Tortosa 
lluirà més que mai amb 'El Rei Lleó'

L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell
Roigé, i el regidor de Festes, Domingo
Tomàs, han presentat, com cada any
abans de començar les festes nadalen-
ques, el cartell i la programació al vol-
tant de la Cavalcada de Reis del proper
dissabte 5 de gener, amb una temàtica
que recupera un dels personatges de la
factoria Disney més populars de tots

els temps, 'El Rei Lleó', en el qual es
basa, així mateix, un dels musicals més
prestigiosos de la història del teatre,
representat a més d'una quinzena de
països i traduït a 7 diferents llengües
des que va ser estrenat al Broadway
neoyorquí l'any 1997. "Es tracta d'una
temàtica llargament esperada per l'or-
ganització de la Cavalcada”.

L’alcaldessa, Meritxell Roigé, va comparèixer davant la ciutadania en la
seua primera Audiència pública, dilluns passat

Recreació de la plaça que es proposa per a la façana principal de la Catedral.

La poetessa tortosina Zoraida Burgos ha estat
guardonada amb el Premi Grifonet 2018 que
atorga Òmnium Cultural a les Terres de l'Ebre. 

Ahir, l'alcaldessa de
Tortosa, Meritxell Roigé,
va formalitzar a
Barcelona la compra dels
terrenys que ocupaven
les antigues naus de
l'empresa Indo, a
Ferreries. L'Ajuntament
ha arribat a un acord amb l'Institut Català de
Finances, propietari actual del solar, per adquirir la
titularitat de les antigues naus per 255.000 euros.
El consistori podrà repartir el pagament en quatre
anualitats per valor de 63.000 euros cadascuna.
L'equipament es destinarà a acollir serveis de
magatzem i també algunes entitats de la ciutat. 

Tortosa adquireix les antigues
naus d'Indo, a Ferreries

Per destinar-les a equipaments

El jutge de Tortosa ha enviat a la presó un veí de
Tivenys de 39 anys i nacionalitat espanyola acusat
de quatre delictes de robatori amb força en un esta-
bliment de venda de productes agrícoles de
Tortosa. L'home, que acumula nombrosos antece-
dents per delictes contra el patrimoni, va ser detin-
gut el passat dia 13 de desembre pels Mossos
d'Esquadra. Els robatoris es van repetir dos cops a
l'abril. En els primers dos casos es van sostreure
diverses llavors de marihuana i diners. D’altra
banda, aquesta setmana hi han hagut dos detinguts
pel robatori amb força en un estanc dels Reguers.
Els lladres es van emportar tabac per valor de més
de 12.000 euros de l'establiment, on van accedir-hi
trencant un barrot de ferro de la finestra.

Presó per al suposat autor de
quatre robatoris amb força 

En un establiment de productes agrícoles

El parc d'activitats Nadal Jove arrenca avui divendres
21 de desembre al pavelló de Remolins i s'allargarà
fins al 4 de gener amb un seguit d'activitats pensades
per a totes les franges d'edat.

Nadal Jove obrirà portes avui
divendres 21 de desembre

Al pavelló de Remolins
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El cap de llista de
JuntsXAmposta, Manel
Masià, amb membres
del seu equip, han visi-
tat aquesta setmana
Brusel·les per mantenir
reunions de treball
amb el Conseller de
Cultura, Lluís Puig, i el
President a l’exil·li,
Carles Puigdemont,
per presentar el pro-
jecte de l’Amposta
Magnètica.
Durant aquestes reu-
nions van validar part
del programa polític
de cara a les eleccions
municipals del mes de
maig de 2019.
Durant l’últim mes
“s’han tingut trobades
amb els tres últims
Presidents de la
Generalitat, Mas,
Puigdemont i Torra,
per explicar-los el pro-
jecte i les accions que
vol impulsar l’equip de
JuntsXAmposta a la
capital del Montsià”.

JuntsxAmposta
viatja a 

Brusel.les

L’Ajuntament d’Amposta va inaugurar el
cap de setmana passat les festes nada-
lenques amb un programa carregat
d’activitats solidàries. El tret de sortida
es va efectuar dissabte 15 de desembre
amb ‘Anem a buscar el Tió’, una activi-
tat que va recaptar 620 euros en bene-
fici de la Marató. Seguint aquesta línia,
la majoria de les activitats de pagament
seran solidàries i la seva recaptació anirà
destinada a la compra de joguines per
als xiquets i xiquetes que més ho neces-
siten. Altres activitats solidàries que hi
ha programades són la cursa Neda el
Nadal (23 de desembre), el Festival
Solidari de Sant Esteve: Mary Poppins
(29 de desembre) i la Cursa solidària
Sant Silvestre (31 de desembre). Per altra banda, amb l’estrena de la pel·lícula
’El regreso de Mary Poppins’, hi haurà una projecció solidària als Cinemes
d’Amposta, el dia 2 de gener al matí. Les entrades es poden comprar a l’Oficina
de Cultura per un preu de 2 euros. Com ja és tradició, des de demà dissabte
fins al 5 de gener s’instal·larà a la plaça Ramon Berenguer IV la Caseta del
Nadal. El dia 23 de desembre, també a la plaça Ramon Berenguer IV,
s’instal·larà per primer cop una Bola de Nadal cortesia de FECOAM, on es con-
tarà contes als petits i petites i hi haurà alguna altra sorpresa. A la revetlla de
Nadal “ens visitarà el Pare Noel, que sortirà del pavelló 1 d’octubre per recórrer
l’avinguda de la Ràpita i l’avinguda Alcalde Palau, per acabar al costat del
Mercat Municipal. I després del Nadal ens hem de preparar per a Cap d’Any i
Reis. El carter reial serà el primer d’arribar a la ciutat. Ho farà abans que acabi
l’any, el 30 de desembre a les 18 h, a la plaça de l’Ajuntament. Per al 31 de
desembre s’organitzen tres festes de Cap d’Any paral·leles.

Amposta es prepara per a un Nadal
ple d’activitats solidàries

Els beneficis d’activitats aniran destinats a la compra de joguines
El Govern cedeix 16

habitatges per atendre
emergències socials 

A Amposta

El govern català ha signat un conveni per cedir una
propietat de l'Incasòl a l'Ajuntament d'Amposta. En
concret, setze habitatges es destinaran a atendre
emergències socials de persones i famílies del municipi
mentre que els 49 pisos restants s’adjudicaran, per sor-
teig, en règim de lloguer protegit. Els immobles estan
ubicats al carrer de la República, tenen entre dos i tres
dormitoris i una plaça d’aparcament. El preu del llo-
guer mensual va dels 187 als 280 euros. Els ciutadans
poden presentar la seva sol·licitud  fins al 18 de gener
de l'any que ve.

Plans d’ocupació
D’altra banda, el Departament de Treball de la Ge-

neralitat de Catalunya ha atorgat 20 plans d'ocupació
a L'Ajuntament d'Amposta. Es tracta d'una subvenció
de 280.000 euros en contractacions entre 6 i 12 mesos
que es portaran a terme per al 2019.
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EN UN MINUT

Quatre persones van
resultar ferides, tres
d’elles de gravetat,
aquest dissabte a la
tarda en un xoc frontal
entre dos cotxes i una
furgoneta a la TV-
3454 a l’altura de
Deltebre. Segons el
Servei Català de
Trànsit, l’accident fou
al punt quilomètric 11 i
a causa de l’impacte
dues persones que van
quedar atrapades a
l’interior d’un dels
vehicles van haver de
ser excarcerades pels
Bombers de la
Generalitat, que es van
desplaçar amb quatre
dotacions. 
En aquest sinistre van
resultar ferits greus
tres homes i una dona
va resultar ferida de
poca gravetat, tots ells
van ser evacuats a
l’Hospital Verge de la
Cinta de Tortosa.
Per facilitar les tasques
dels serveis d’e-
mergències es va tallar
la TV-3454 en els dos
sentits de la marxa
durant més d’una
hora.

Quatre ferits 
en un accident

a Deltebre

El govern de l’Ajuntament de Deltebre ha presentat un pla de xoc
per adequar les voreres del municipi i eliminar les barreres arquitectò-
niques. En total, durant el primer trimestre de 2019 s’arranjaran
6.600m2 de voreres i s’adequaran 400 passos de vianants amb una
inversió econòmica que fregarà els 350.000€. L’alcalde, Lluís Soler,
ha explicat que “la singularitat estructural de Deltebre causa que a
dia d’avui molts dels carrers principals no disposin de voreres que
facilitin el trànsit de vianants i que garanteixin l’accés i mobilitat de
totes les persones”. Per aquest motiu, ha remarcat Soler, “des del
govern municipal volem adequar les voreres existents dels carrers
principals i seguir treballant per millorar la imatge de poble amb
altres actuacions, independents a les que estem realitzant ara, que
donarem a conèixer en breu”. En tot cas, aquesta actuació no només
servirà per arranjar les voreres existents i per a eliminar les barreres
arquitectòniques, sinó que també permetrà millorar la senyalització,
amb els treballs de pintura dels passos zebra, i es realitzaran 700m2
de nova acera en trams discontinus. L’actuació es durà a terme, de
manera majoritària, amb empreses del municipi. Amb igualtat d’o-
portunitats i transparència, podran optar a la seva execució.

Deltebre arranjarà més 
de 6.600 m2 de voreres

El primer trimestre de 2019

Pla de xoc per arranjar voreres al municipi. La regidora Vanessa Callau i l’alcaldable Joan Alginet. 

El grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Deltebre
presentarà una moció al ple municipal exigint al govern espan-
yol la creació de la Comissió mixta per a la gestió de la Finca
‘Bombita’, en compliment de la resolució emesa per la Secretaria
d’Estat de Canvi Climàtic al 2011. “Farem el que calgui perquè
l’Estat reactivi els compromisos que actualment es troben enca-
llats”, ha assegurat la regidora Vanessa Callau. Aquesta comissió
gestionaria el model d’ús de la finca tan a nivell turístic, com a
nivell sostenible i a nivell d’usos. Segons la nota d’ERC, l’actual
govern municipal “va iniciar passos importants per reclamar una
presència a la finca de propietat estatal, sobretot, en les festes
de l’arròs, de la plantada i de la sega”. No obstant, el grup del-
tebrenc d’Esquerra ho considera insuficient. “No ens confor-
mem en que el poble de Deltebre entri només dues vegades a
l’any a la finca, sinó que volem decidir el model de gestió de pre-
sent i futur de Bombita”,  ha declarat l’alcaldable per Més Del-
tebre, Joan Alginet. Paral·lelament a la moció, el diputat al Con-
grés Jordi Salvador i el senador Miquel Aubà treballen per
presentar iniciatives a les Cambres per desencallar la qüestió.

Esquerra Republicana-Més Deltebre reclamarà que es crei

Creació de la Comissió de la 
Finca ‘Bombita’

Aprofitant la campanya
comercial de Nadal,
l’Ajuntament de
Deltebre, conjuntament
amb les empreses adju-
dicatàries del servei de
residus i d’Imatge de
Poble, han engegat una
campanya de foment i
sensibilització del reci-
clatge per tenir cura del
medi ambient i del Delta
de l’Ebre.
En aquest cas, la cam-
panya va dirigida al
comerç local ja que es
distribuiran 3.000 bosses
reciclables fetes amb paper reciclat. Per a l’alcalde, Lluís Soler, aquesta
“és la primera de les campanyes que s’aniran realitzant de manera pun-
tual per fomentar el reciclatge i conscienciar als veïns i veïnes”. 
Soler també ha explicat que “amb aquesta actuació no només volem
contribuir a reduir l’ús del plàstic, encara que sigui de forma simbòlica,
sinó també a posar en valor els comerços que dia rere dia treballen
incansablement per enlairar Deltebre i dinamitzar l’economia del nostre
municipi”.  
La campanya neix amb el hastag #DeltebreRecicla, que donarà nom a
les properes campanyes, i també amb el lema “De Terra només n’hi ha
una. Cuidem-la. Creem avui el Deltebre futur!”. 

Impulsada per l’Ajuntament de Deltebre

Campanya simbòlica de sensibilització amb
bosses reciclables per als comerços

El Consell Comarcal del Baix Ebre ha lliurat un ajut de 3.000 euros a la Casa d'Acollida
de Tortosa, que gestiona la comunitat de germanes de la companyia de les Filles de la
Caritat de Sant Vicent de Paül. La presidenta de la institució, Sandra Zaragoza, acompan-
yada pel conseller comarcal de Serveis Socials, Carlos Serra, ha lliurat el taló a la repre-
sentant de la Fundació Casa d'Acollida, Conxita Castells, que estava acompanyada per
la religiosa Sor Teresa Andrés, responsable de la gestió de la casa. Prèviament, totes dues
han acompanyat la presidenta i el conseller comarcal en una visita per les dependències
de la Casa d'Acollida, al convent de la Puríssima Concepció Victòria, al nucli antic.

Aportació de 3.000 euros a la
Fundació Casa d’Acollida de Tortosa

Del Consell Comarcal del Baix Ebre



DIVENDRES 21 DE DESEMBRE DE 2018 7PUBLICITAT diarimés
ebrewww.mesebre.cat



DIVENDRES 21 
DE DESEMBRE

DE 20188

diarimés
ebre TERRES DE L’EBRE

www.mesebre.cat

Reclamen modificar l'acord amb els productors del sud d'Àfrica

LA RÀPITA

*L’AJUNTAMENT ha
posat a la venda el
nou Carnet cultural
per al 2019. El carnet,
que va implementar
l’any passat per pri-
mera vegada la regi-
doria de Cultura, per-
met tenir descomptes
en el preu d’especta-
cles programats a
l’Auditori Sixto Mir i
també entrades per a
espectacles, entre
altres avantatges.

*CENTENARS DE
PERSONES es van
sumar sumat durant
el cap de setmana des
de la Ràpita a la
Marató de TV3, ja
sigui organitzant acti-
vitats, participant-hi i
també fent aporta-
cions econòmiques
per finançar la investi-
gació del càncer. Els
actes al poble van
cloure diumenge amb
La Marató a Escena,
amb 350 espectadors
a l’auditori.

Més notícies

Alcanar se suma a la protesta d'una trentena de pobles
valencians per salvar el sector dels cítrics

Alcanar va participar aquest dimarts en les concentra-
cions que es van convocar a 26 pobles del País
Valencià per defensar la citricultura. Amb les protestes,
que es van fer a les places dels ajuntaments, es va exi-
gir una clàusula salvaguarda de l'acord amb el sud
d'Àfrica que es pugui activar a l'inici de la campanya si
hi ha excés d'oferta, que s'obliguin a fer exportacions
en fred per evitar que arribin plagues i malalties, i que
les mesures mediambientals de producció siguin recí-
proques amb els països exportadors. La campanya
d'enguany es dóna per perduda però es reclamen
mesures perquè la situació no es repeteixi l'any vinent.
Els preus han caigut en picat, de fins a 30 cèntims per
quilo l'any passat a menys de 10 cèntims enguany.
A Alcanar, prop de 300 persones van respondre a la
crida de l’Ajuntament  i es van manifestar.

El ple ordinari de l’Ajuntament de la Sénia aprova el pressupost

Es va aprovar amb les abstencions del PP, ERC-AM I PDeCat i el vot en contra del PSC-CP. Es preveu un pres-
supost de 4.415.438,79€ que suposa un increment del 0,49% respecte a l’exercici anterior. Els pressupostos
de l’Ajuntament “estan basats en l’austeritat, el control de la despesa pública i la cerca de l’eficiència i l’eficà-
cia en la gestió municipal. A més, reflecteixen el compromís amb l’estabilitat pressupostària i amb la sosteni-
bilitat financera i el límit de despesa no financera de l’Administració local”. D’altra banda, entre altres acords,
es va aprovar per unanimitat signar un nou conveni per als exercicis 2018 i 2019 amb la URV per regular l’a-
portació econòmica al Centre d’Estudis Seniencs amb 6.000€, en concepte de direcció, impuls i gestió de
l’Antena del coneixement del campus extens de la URV a la Sénia. 

Santa Bàrbara: signatures per al
blindatge de les pensions

Santa Bàrbara se suma a la recollida de signatures per
exigir el blindatge constitucional de les pensions.
De moment la recollida de firmes es fa a La Plana
Ràdio, però el col·lectiu Pensions Dignes anuncia que
pròximament es posaran taules per seguir aquest pro-
cés. El planer i membre del col·lectiu, Juan José
González, anima a tothom a participar-hi, indepen-
dentment de la seva edat o ideologia. (La Plana Ràdio)

S’exigeix que Interior dote el parc
de bombers amb efectius i material

L’alcaldessa d’Ulldecona,
Núria Ventura, ha exigit
aquest cap de setmana al
Departament d’Interior que
dote el parc de bombers del
municipi amb els recursos
humans i materials necessaris
per assegurar que hi puguen
treballar amb garanties. La
demanda arriba després que
el parc d’Ulldecona va tancar  dissabte per manca
d’efectius. La batllessa reclama “un servei digne” i
diu que “no pot ser que depenguen d’altres parcs”. 
També dilluns el Parc va estar tancat i ja s’ha anun-
ciat que durant aquestes properes festes de Nadal,
els dies 25 i 29, tampoc hi haurà el personal sufi-
cient per mantindre el servei.

L’Ajuntament de la Ràpita, conjuntament amb l’Estació Nàutica, organitzen
enguany la primera Sant Silvestre Marítima, un esdeveniment del tot novedós
al territori que convida tothom a tancar l’any sortint a la mar per practicar
esports i activitats nàutiques. La Sant Silvestre Marítima de la Ràpita sortirà de
la platja de Garbí entre les 10 i les 13 hores del proper 30 de desembre, té caire
social no competitiu i proposa a tothom qui vulgui afegir-s’hi fer un recorregut
d’un kilòmetre nedant o amb qualsevol artefacte flotant: caiac, paddle surf,
vela, windsurf, etc. Per aconseguir la màxima participació, s’ha establert un
preu de 10 euros (inclou neoprè, material i assegurança i un donatiu per la
Marató de 3€).

La Ràpita prepara la primera 
Sant Silvestre Marítima

Per tancar l’any amb activitats nàutiques a la badia

Novetats a la tradicional
agenda d’activitats per

Nadal

A la Ràpita

Diverses regido-
ries de l’Ajunta-
ment de la Ràpita
s’han coordinat
enguany per ela-
borar una ampla
agenda d’activi-
tats per Nadal,
que incorpora
destacades nove-
tats per obrir el
ventall de l’entre-
teniment a més
públic infantil du-
rant aquestes fes-
tes. Així, el tret de
sortida es donarà
demà dissabte i hi haurà propostes fins al 5 de gener.
Entre les novetats destaca l’ampliació d’activitats i el
canvi d’ubicació del Parc Infantil, que acollirà la Pista
de Patinatge i la plaça Agustí Vizcarro com a comple-
ment; també l’habilitació de l’Església Nova com a
casa nadalenca i on hi haurà recollida de cartes del
Patge Reial, un tió gegant i també les campanades
diürnes per a que els més petits puguin celebrar el
canvi d’any. A més, enguany actuarà un dels grups de
moda, el Pot Petit, a l’auditori Sixto Mir.
Tot començarà demà, a les 17 hores, quan des de

l’ajuntament sortirà la rua del Pare Noel acompanyat
de Jas Dansa per donar ambient als carrers del muni-
cipi.
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*EL PROGRAMA
‘HUNDIDOS’ DE LA 2
DE TELEVISIÓ ESPAN-
YOLA va oferir un pro-
grama, aquest diu-
menge, sobre la histò-
ria del ‘Cavour’, el
‘Correu’. El reportatge
va explicar la maledic-
ció d’aquest tran-
satlàntic, enfonsat
davant la costa de
l’Ametlla de Mar, grà-
cies als testimonis de
l’historiador Josep
Maria Castellví i de les
imatges submarines
capturades pel mateix
programa.

*LES SECRETÀRIES DE
LES CONFRARIES,
premiades amb la
placa de la Pesca
Catalana. Entre les
guardonades hi ha la
secretària de la
Confraria de l’Ametlla
de Mar, Isabel Betoret.

Reportatge
sobre el
‘Cavour’

El passat dilluns l’Ajuntament de
Roquetes va rebre del Jutjat de Primera
Instància d'Instrucció número 1 de
Tortosa una interlocutòria on es comu-
nica el sobreseïment de les diligències
on s’imputava a l’alcalde, Paco Gas,
per un delicte electoral per l'aparició de
llaços grocs en edificis municipals de la
ciutat durant la campanya de les elec-
cions catalanes del 21 de desembre de
2017. Segons Roquetes Comunicació,
Gas ha recordat que el 20 de setembre
ja va declarar davant del jutge “que
des de l’Ajuntament no havíem
col·locat, ni instat a col·locar llaços
grocs als edificis públics, i ara després
d’una sèrie de procediments judicials,
ha quedat demostrat que l’Ajuntament
no tan sols no va col·locar llaços grocs,
sinó que va acatar el mandat de la
Junta Electoral retirant-los l’endemà
mateix d’haver rebut els requeri-
ments”. Davant de les declaracions
fetes per l’alcalde i de les proves apor-
tades per la defensa de l’Ajuntament,
finalment el jutge ha decretat el sobre-
seïment provisional de les imputacions
i si no hi ha cap instància superior que
hi presenti recurs, el cas quedarà arxi-

vat. Gas ha manifestat que per a ell
“com a ciutadà, aquesta decisió judicial
és un reconeixement a un fet que està
avalat per la llibertat d’expressió i que
no és cap delicte. L’Ajuntament ha
complert com a institució pública i els
ciutadans i ciutadanes del nostre muni-
cipi tenen el dret a exposar de forma
lliure, totes les seves opinions, volun-
tats i formes de pensar que tinguin”.

Sobreseguda la denúncia 
contra l’alcalde de Roquetes

Per la col·locació de llaços grocs en edificis públics el 21-D

L’alcalde de Roquetes, Paco Gas.

Roquetes Comunicació La Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l’Ametlla
de Mar (SCER) celebrarà el seu 50è aniversari amb un
espectacle: ‘Anys i anys, per molts anys!’ dirigit per
Vicenç Boquera, i que es representarà demà dissabte i
diumenge. Música, ball i festa seran els principals
ingredients d’un espectacle que dóna el tret de sortida
al Nadal. Amb la voluntat d’homenatjar els antics fes-
tivals de la joventut, aquest espectacle combinarà
actuacions musicals en directe o en ‘playback’, amb
balls, monòlegs i més sorpreses. És l’objectiu que s’ha
marcat el seu organitzador, l’expresident de la Societat
i membre de la Comissió del 50è aniversari, Vicenç
Boquera.

La SCER celebra ‘Anys i
anys, per molts anys!’

A l’Ametlla de Mar, aquest cap de setmana

Exitosa Fira de Santa Llúcia, 
a l’Aldea

Les regidories de Turisme i Ensenyament de l’ajun-
tament de l’Aldea valoren molt positivament la
segona edició de la Fira de Santa Llúcia. Una fira
que s’obria amb la visita de les parades del comerç
local, les parades de Nadal i els animalets de la Fira,
i els més menuts disposaven del taller de confecció
d’una bossa Nadalenca que ja van poder estrenar a
les 12.00 h del migdia amb l’arribada del Pare Noel
Taller de pinta cares, exhibicions de ball, cantada de
Nadales i un pessebre vivent feien que aquest pas-
sat diumenge la Fira tingués una gran afluència de
visitants.

El Perelló reviu els
bombardejos feixistes del 38

El Perelló va reviure, el cap de setmana passat, els
bombardejos feixistes que els dies 15, 16 i 17 de
desembre de 1938 van arrasar aquest poble del Baix
Ebre, van causar la mort d'una trentena de persones
i van destruir mig miler de cases. El tret de sortida
dels actes fou una ruta guiada amb els alumnes de
l'Institut Blanca d'Anjou que va acabar al Cinema
Auditori Victòria on es va donar veu a alguns dels
supervivents i testimonis. També es va presentar 'La
Rereguarda-Museu de les Guerres del Perelló', al
CDI Cal Català, exposició que es va poder visitar tot
el cap de setmana. En aquesta, es recopila material
original dels episodis bèl·lics viscuts pel poble amb
una especial atenció a la Guerra Civil espanyola,
amb bombes, armament, símbols o indumentàries
dels dos bàndols, així com estris de la vida militar i
quotidiana de l'època. Es van recuperar espais com
el refugi antiaeri de la Panavera. Foto: acn

Les noves rotondes de l’N-340
a l’Ebre es començaran a
construir el 20 de gener

El Ministeri de Foment començarà a construir a par-
tir del 20 de gener les noves rotondes de l’N-340 al
seu pas per les Terres de l’Ebre, segons ha anunciat
aquest dilluns el subdelegat del govern espanyol a
Tarragona, Joan Sabaté (a la imatge). Es construiran
cinc rotondes en els trams d’Alcanar, Sant Carles de
la Ràpita, Camarles, l’Ametlla de Mar i l’Hospitalet
de l’Infant. Encara no s’ha concretat quina es
començarà a executar primer. Aquestes rotondes
han d’articular l’accés de l’N-340 als municipis i
“contribuir a la rebaixa de la sinistralitat”, segons
Sabaté. El pressupost de les obres és d'1,75 milions
d’euros. D’altra banda, el subdelegat de l'Estat a
Tarragona ha explicat que el Ministeri de Foment
vol encarregar la revisió del projecte ambiental de
l’A-7 al tram sud, entre La Jana i l’Hospitalet de
l’Infant, el 2019.

Un home de 41 anys va morir
atropellat a l'AP-7 a l'Aldea

Una persona va morir atropellada a l'AP-7 a l'Aldea
dissabte a la matinada per causes que s'estan inves-
tigant, segons ha informat el Servei Català de
Trànsit. Els serveis d'emergències va rebre l'avís de
l'accident al voltant de les cinc de la matinada. La
víctima és un home de 41 anys, de nacionalitat
romanesa i veí d’Amposta. 
Amb aquest atropellament, ja són 180 les persones
que han mort en accidents de trànsit a la xarxa vià-
ria interurbana de Catalunya en el que portem
d’any.
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El conductor d'un
tractor ha mort
aquest dimecres en
xocar amb una furgo-
neta al quilòmetre 5
de la TV-3319, a l'al-
tura d'Ulldecona. Hi
ha hagut una col·lisió
per encalç entre amb-
dós vehicles, que ha
provocat que el trac-
tor se sortís de la via i
bolqués. La conduc-
tora de la furgoneta
ha resultat ferida lleu i
ha estat traslladada a
l'Hospital Verge de la
Cinta de Tortosa.
Amb aquesta víctima
ja són 183 les perso-
nes que han perdut la
vida en accidents de
trànsit a les carreteres
catalanes aquest any. 
Des del camp de set-
mana, tres persones
més han mort a les
carreteres del país.

Mor el
conductor

d'un tractor, a
Ulldecona

L’Onada Serveis destinarà enguany més
de 21.000 euros a la Marató de TV3 tot
marcant el millor registre des que l’orga-
nització va començar a col·laborar amb
aquest esdeveniment solidari l’any
2009. La Marató 2018 es va celebrar
diumenge 16 i va permetre recaptar a
tot Catalunya més de 10 milions d’euros
en favor de la Lluita contra el Càncer. 
Fins ara, i gràcies a les més de cinquanta
activitats solidàries que s’han desenvo-
lupat als més de trenta centres de l’orga-
nització durant aquesta tardor, a
L’Onada Serveis n’ha recaptat un total
de 21.419,90 euros, una xifra que enca-
ra pot créixer perquè resten encara per
quantificar accions que s’han desenvo-
lupat aquest cap de setmana.  
La xifra assolida enguany suposa; indica
Cinta Pascual, la Directora General de
L’Onada Serveis; “un rècord sense precedents” que “només és possible gràcies a
grans persones que tenen els valors de la solidaritat i el compromís al seu ADN”.
El càncer, destaca Cinta Pascual, “és una malaltia que pateix molta gent i, actual-
ment, a la nostra organització també ens afecta. És per això que volem dedicar
aquesta gran solidaritat a totes les persones de casa nostra afectades per aquesta
malaltia. A tots ells, els dirigim una forta abraçada i molts ànims”. 
La Directora General de L’Onada Serveis considera que, en una jornada com
aquesta, n’hi ha motius per a què totes les persones qui integren l’organització es
puguin sentir “orgullosos i satisfets de formar part d’aquesta gran família”.

L’Onada Serveis destina més de 
21.000 euros a la Marató de TV3

El millor registre des que va començar a col·laborar, l’any 2009

Un total de 439
correbous en 207
dies. Aquest és el
balanç dels actes
taurins que s'han
celebrat, de forma
autoritzada, en 27
municipis i EMD de
les Terres de l'Ebre al
llarg d'aquest 2018.
Una xifra que es
manté en termes
similars als dels anys
anteriors, segons ha
subratllat el delegat
del Govern a l'Ebre,
Xavier Pallarès: sis
més que el passat
2017, però un menys que el 2015. Segon ACN, de
forma més clara, s'han incrementat el nombre de
denúncies presentades a la Generalitat per les enti-
tats animalistes contra els organitzadors dels actes.
En total, han estat tretze, de les quals deu continuen
tramitant-se, dos han estat arxivades i només una ha
acabat amb sanció: uns 600 euros per utilitzar pals
contra l'animal en un correbou a Sant Jaume a finals
de juny. El delegat s'ha congratulat també per la ine-
xistència de "confrontació" a les places i carrers
ebrencs entre animalistes i aficionats: “acabem la
temporada força satisfets per la tranquil·litat en què
s’han desenvolupat els actes festius”.

El nombre de correbous es
manté al voltant dels 440

A les Terres de l’Ebre, al llarg d'aquest 2018

Inauguració de les millores del
Casal Camarlenc

Aquest diumenge 16 de desembre va tenir lloc la
inauguració de les millores del Casal Camarlenc (1a
fase). L'acte es va iniciar amb els parlaments i des-
coberta de la placa, i seguidament l'Agrupació
Musical va realitzar el concert de Nadal i les
Audicions.

La Galera habilitarà una zona
esportiva alternativa

L'Ajuntament de la Galera habilitarà una zona
esportiva alternativa que doni servei de forma pro-
visional després del tancament de la pista arran
d'una sentència judicial per excés de soroll. El con-
sistori assegura que ja disposa de l'indret mentre les
instal·lacions actuals estiguin tancades a l'espera
que s'insonoritzin adequadament. Una parella que
va construir el seu habitatge al costat de la pista va
denunciar el consistori per les molèsties acústiques
que generava l'activitat. El govern municipal ha
explicat que ha iniciat les gestions amb diverses
empreses especialitzades per concretar la solució
definitiva i habilitar una partida pressupostària per
executar-les, complint la sentència. L'alcalde,
Ramon Muñoz, ha lamentat que el tancament
impedeixi que "els joves i nens del poble no puguin
fer activitat esportiva, ni tampoc gaudir d’unes ins-
tal·lacions que molts veïns les utilitzaven com a
zona de reunió i d’esbarjo, amb la seguretat que
permetien als usuaris de curta edat”. 

Conveni entre l’Ajuntament de
Sant Jaume i Sorea

L'Ajuntament de Sant Jaume ha signat un conveni
amb l’empresa Sorea per tal de crear un Fons de
Solidaritat capaç de combatre els casos de pobresa
energètica del municipi. Un Fons que Sorea posa a
disposició de l’Ajuntament per a que, a través de
Serveis Socials, “destinem aquests diners a fer front
als rebuts pendents de les persones econòmicament
vulnerables”. Tant des de l’Ajuntament com des de
Sorea “en som conscients de la delicada situació
econòmica del moment i de la necessitat de fer arri-
bar l’aigua a tothom com a servei públic”. D’altra
banda, esmentar que la setmana passada va tenir
lloc el tret de sortida de les Jornades Culturals de
Sant Jaume, fins al 5 de gener. També informar que
dissabte va fer-se la V Gala de l'Esport. Es va lliurar
el Premi al Millor Entrenador (Meritxell Alonso, del
Club de Rem Delta), al Millor Esportista de l'any
(Arnau Sancho i Danilo Marqués, del Club de Rem
Delta) i també es va fer un reconeixement a
l'Esportista Jubilat (Alfonso Fumadó).
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Montse Fabra

Com ja va sent habitual, en portes de
Nadal, l'última portada de l'any del
Més Ebre la realitza un il·lustrador o
il·lustradora del nostre territori.
Aquest any el disseny pertany a
Montse Fabra.

Pot ser menys coneguda que la seua
germana Belen, actriu, però és que la
genètica, de vegades, es fa esperar... La
Montse té molt potencial i s'ha dedicat
a la il·lustració creant el seu propi estudi
de disseny tèxtil “The Chameleonic,
Prints & Patterns”(www.thechameleo-
nic.com) on, des d’aquest espai, posa
color i personalitat als teixits que donen

vida als dissenys dels vestits íntims i
personals dels nostres armaris, a les
fundes i cobrellits únics i individuals
que podem gaudir en el nostre dia a
dia i, sobretot, perquè com a dissenya-
dora de moda, no vol perdre el contac-
te amb el món que més la inspira, el
nostre món, el nostre entorn, les nos-
tres terres. Les tendències de moda
estan presents a l’hora de crear els
seus estampats, així ho demostren les
làmines d’il·lustració digital ‘Fine Art
Gigléee’, en sèries limitades, que
comercialitza a la seua webshop
(www.emefilustracion.com/shop).
Com dèiem, són sèries limitades amb
certificat de Qualitat Museu d’impres-
sió i certificat d’autenticitat de la sèrie
numerada. Montse Fabra també ofe-
reix un servei de pintura en aquarel·la
i tècnica mixta de paisatges i retrats,
així com il·lustració personalitzada,
publicitària i editorial, com la que ens
il·lustra la portada de la nostra tradicio-
nal edició nadalenca del Més Ebre que,
en portes d'eleccions, està inspirada en
l’arbre dels desitjos de Nadal. Una por-
tada que ens farà volar la imaginació i
ens farà recordar una petita part dels
desitjos que volem que siguin realitat al
nostre territori. Queda clar que amb les
seues il·lustracions, pintures i dissenys,
Montse Fabra, busca provocar-mos
unes emocions estètiques que no sem-
pre narren històries, però que ens aju-
den a fer camí, i aquest és el camí que
volem pel 2019 amb el nostre arbre
dels desitjos.  

Isabel Carrasco

IL·LUSTRADORA

“Més-ebrencs i Més-ebrenques. 
SALUT, PAU, TREBALL I AMOR. 

Bones Festes i ens retrobem l'11 de gener!”

L'arbre dels desitjos
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*MÓRA D'EBRE vol
ser el primer municipi
de Catalunya en com-
batre totes les barreres
arquitectòniques a la
via pública. Per fer-ho,
compta amb l'ajuda de
Barreres Fora, una
entitat que detecta els
espais més polèmics i
proposa alternatives
per solucionar l'accés.
De moment Móra
d'Ebre és un 20%
accessible i vol ser-ho
al 100% en un futur.

*EL PRESIDENT de la
DO Terra Alta, Joan
Arrufí, juntament amb
altres representants de
la DO, i Júlia Urgell
com a representant de
l’Ateneu Popular La
Pastora i la Plataforma
en Defensa de la Terra
Alta, es van reunir
dimecres  amb la
Consellera d’Agricultura,
Teresa Jordà, per trac-
tar el tema de la massi-
ficació eòlica a la
comarca.

Breus

La setmana passada, el
el Ple de l’Ajuntament de
la localitat francesa de
Bonson va donar llum
verda a iniciar l’expe-
dient de creació d’una
empresa municipal inter-
nacional, si s’escau, que
aplegarà els
Ajuntaments de Bonson i

el de Móra d’Ebre amb
l’objectiu de dur a terme
una important inversió a
la capital de la Ribera en
l’àmbit social i de lleure. 
La inversió, segons infor-
ma l’alcalde morenc,
Joan Piñol,  comptarà
amb l’aportació de capi-
tal públic i privat així

com la possibilitat d’ob-
tenir finançament i ajuts
europeus.
Es tractarà d’un projecte
inèdit de col.laboració
interadministrativa inter-
nacional beneficiós per
ambdues poblacions,
totes dues agermanAdes
des de fa anys.

Bonson vol invertir a Móra d’Ebre en un
projecte ‘inèdit de col.laboració’

Localitat francesa agermanada amb la capital de la Ribera d’Ebre

La Junta General de
GECOHSA va aprovar
per majoria absoluta el
desviament de 3 milions
i mig dels fons de reser-
va de l’Hospital de
Móra d’Ebre, que s’uti-
litzaran per pal.liar el
dèficit de l’Hospital Sant
Joan de Reus. Per tant,
segons informa Ràdio
Móra d’Ebre-Cadena
SER, “ja no queden diners als fons de reserva de
l’Hospital de Móra d’Ebre. L’Ajuntament de Reus se’ls
ha endut per pal.liar el dèficit del seu hospital:
l’Hospital Sant Joan, que és de titularitat municipal. Al
2016, el consistori va agafar 4 milions d’euros dels
7,5 que hi havia, i aquest divendres van aprovar en
Junta General desviar els 3,5 que encara quedaven.
Així han pogut equilibrar el balanç anual de l’Hospital
Sant Joan i evitar la causa de dissolució. Mentrestant,
però, la Ribera d’Ebre, la Terra Alta i el Priorat fan un
clam unanime perquè s’executi un pla d’inversions al
centre que substitueixi maquinària obsoleta, i millorin
els serveis. Dos de les sales de radiologia són les
mateixes que fa 30 anys, quan es va inaugurar
l’Hospital i la cafeteria del centre està tancada.  Des
de Móra d’Ebre reclamen un pla d’inversions de 2,5
ME d’euros per renovar els equipaments més antics”.

El fons de reserva de
l’Hospital de Móra d’Ebre
torna a marxar cap a Reus

La junta general de GECOHSA així va aprovar-ho

Premi Iniciativa Medi 
Ambient 2018 de la Diputació 

Un projecte de l’Ajuntament de Querol que ha
permès recuperar el Camí de les Terres del riu Gaià
és el guanyador del XIVè Premi Iniciativa Medi
Ambient de la Diputació, dotat amb 3.000 euros.
Així mateix, el jurat també ha concedit un accèssit
del premi a l’Ajuntament de la Pobla de Massaluca
per un projecte de desenvolupament ecoturístic. El
Premi Iniciativa Medi Ambient de la Diputació reco-
neix anualment projectes innovadors i capdavanters
orientats a potenciar el desenvolupament sostenible
del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre en
àmbits com el medi natural, el paisatge, els residus,
l'urbanisme, l'energia o l'aigua. D’altra banda, als
premis CDO (Centre Desenvolupament de l’Oli)  de
la Diputació, l’Escola Agrària de Gandesa va rebre
un reconeixement especial a l’oli d’oliva verge extra
afruitat (a la foto). 

El Consell Comarcal de la Terra Alta i l’Institut
Català de les Dones realitzen sessions de formació
en matèria d’Igualtat i transversalització de gènere,
adreçada al personal del Consell Comarcal i als
càrrecs electes de la contrada. 

Fiscalia arxiva la investigació
contra els Mossos per identificar

14 persones que van retirar 
llaços grocs a l'agost

La Fiscalia Superior de Catalunya ha decidit arxivar
la investigació contra els Mossos d'Esquadra per
identificar catorze persones que van retirar llaços
grocs i altres símbols independentistes a l'agost a
Tivissa, Vandellòs i Móra la Nova. 
Considera que aquests fets no mereixen un procés
penal, tot i que critica durament l'actuació policial i
la política comunicativa del Departament d'Interior.
Sí que remet a la Fiscalia de Tarragona la filtració
d'unes imatges de material intervingut, un fet
"objectivament greu". 
Segons informa l’ACN, eren uns mapes que porta-
ven les persones identificades i que van circular per
Twitter. Fiscalia apunta que "no hi ha dubte que
aquesta filtració necessàriament va ser realitzada o
propiciada per funcionaris del cos adscrits a la
comissaria de Móra d'Ebre".
El ministeri públic va obrir diligències després de
rebre un escrit presentat per José Domingo, de l'en-
titat Impulso Ciudadano, que considerava que les
identificacions s'havien fet de forma "arbitrària i
discriminatòria per raó de la ideologia".
Un mes més tard, es van ampliar les diligències en
rebre un nou escrit denunciant la filtració de deter-
minades dades de caràcter personal,

El 40% dels parcs dels
Bombers de la Generalitat

estan sota mínims

Durant els últims deu dies han obert sota mínims,
de mitjana, 29 dels 73 parcs de Bombers de la
Generalitat (39%), i 1,8 no han ni obert (2,4%). A
més de Santa Coloma de Farners, Calonge,
Cardona i Ulldecona (vegeu plana 8), Ascó també
tancat més d'una vegada des del passat 10 de
desembre, quan els sindicats van decidir animar a
deixar de fer hores extres fins el 10 de gener. 
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Un dels millors entrenadors de Terres de l'Ebe em va dir
un dia: "el futbol en les Terres de l'Ebre no seria el mateix
sense tu". Només per aquest floreta i altres que rebo a
l'any ja val la pena escriure cada setmana i sense pausa
des de 2010. Va dir un cop la periodista Merceces Mila
que “la vida sense vicis no és vida". Jo penso igual, és
més, jo crec que hi ha gent està trista, que cau en rutines
i no posa salsa a la vida. ¿Quins són els meus vicis con-
fessables?. Molts. El futbol, escriure sobre ell, documen-
tar-me, estudiar-lo...però veure’l per la tele cada vegada
m'avorreix més. M'agrada llegir, li dedico una hora al dia
a fullejar 7 diaris; m'agrada el cinema, només en veig en
versió original sigui del país que sigui, quan més, rara
millor. M’agrada llegir llibres, sempre tinc uns deu per lle-
gir o ja començats. I la meva gran passió és el runing.
Això sí, sóc fluixet. I també practico ioga dues vegades
per semana. M’agrada estimar tot el meu voltant familiar,
veïns, amics, entitats en les que participo...Sóc hiperactiu.
M’agrada posar velocitat i, emoció a tot el que faig.
Aquesta és la meva última columna de 2018. Gràcies per
llegir-la, per tenir tants addictes en aquest futbol ebrenc
meravellós. Agrair a Michel Viñas el seu suport incondi-
cional per escriure cada setmana. Desitjo, com cada any,
el millor als aficionats, tècnics, jugadors, directius i tots els
que estimen el futbol ebrenc, en tots els aspectes: salut,
treball i que valorin el que tenen no el que volen. No vis-
quem en somnis. Vivim el present amb tota intensitat.
Bon nadal i bon any 2019.

L’opinió de Joaquin Celma. 

Els meus vicis

Més Ebre acomiada avui l’any. Tornarem el dia 11 de
gener, després de dues setmanes de descans per les
festes. És moment de fer un agraïment general a tots
els que ens seguiu cada setmana, amb una notable fi-
delitat, tant pel gratuït ebrenc com per Canal Terres de
l’Ebre, els diumenges la nit. Tot plegat, moltes hores de
sacrifici que tenen la seua recompensa amb l’interès
que mostreu cada set dies per seguir-nos, tant pel Més
Ebre com també pel Minut 91. Passen les setmanes i
les mostres de suport superen amb escreix els proble-
mes o els enfrontaments que en ocasions poden sorgir
per alguna informació que no agrada. Entenc que al-
guna pregunta que puc fer és incòmoda o que, un co-
mentari en concret, no pugui fer gràcia. Però mirem
endavant i tinguem clar quin és el paper de cadascú en
tot aquest entramat. Avisar també que a Canal Terres
de l’Ebre hi haurà Minut 91 el diumenge dia 30 de de-
sembre i el 6 de gener, amb programes especials. Grà-
cies de nou, gaudiu dels propers dies i fins la propera.
Bones festes!. 

Michel 

Fins el dia 11 de gener

MINUT 91

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

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

Llagostera-Ascó, Rapitenca-Júpiter,
Tortosa-Camarles, la Sénia-Móra la

Nova, Catalònia-Rapitenca, R Bítem-la
Cava, Masdenverge-Corbera i Catalònia
B-Arnes. Convidats: Nacho Pérez (CD
Tortosa), Josep Bertomeu (CF Camarles)
i Nando Garcia (C At Móra la Nova)

22.30 h

El Catllar, segon, va rebre diumenge el Tortosa, que era
quart, en un partit amb doble valor de punts en la lluita
per les primeres places (1-0). Al final, victòria dels locals
que ara es posen a 9 punts d’un Tortosa que, a la vegada,
està a 12 del líder Valls. Partit molt igualat en què els lo-
cals van jugar replegats, esperant la contra. El Tortosa va
dominar en moltes fases però no va poder crear ocasions
clares, excepte una de Miguel, ja a la represa. Era un par-
tirt de 0-0 i en el que una genialitat podia decidir. I així
va ser. Al 75, el local Denís va marcar un gol de 60 metres
que va valdre la victòria del Catllar. Victòria amb doble
valor. German Inglés, el tècnic del Tortosa, considerava

que “vam fer un bon partit, dels millors fora de casa, do-
minant i tenint el control del joc. En algunes fases ens va
mancar més profunditat, però, en general, era un partit
per puntuar. A la represa vam tenir un parell de possibili-
tats però no vam marcar. I ells van assolir un gol des de
60 metres que va decidir. Penso que era partit d’empat.
Un punt, com a mínim, el vam merèixer”. Les dues pri-
meres places es distancien: “queda molt i que ningú dubti
que seguirem lluitant per sobreposar-nos i per poder re-
duir distàncies amb els primers classificats”. El Tortosa,
que afegeix a Selu a les baixes, rebrà demà dissabte el
Camarles, en un dels derbis ebrencs de la jornada (16h). 

El Tortosa rebrà demà dissabte el Camarles (16h)

SEGONA CATALANA. AMB LA DERROTA AL CATLLAR, S’HA DISTANCIAT DE LES DUES PRIMERES PLACES

TERCERA DIVISIÓ
Llagostera-Ascó  
dissabte 16.30 h
PRIMERA CATALANA
Rapitenca-Júpiter 
diumenge 12h 
SEGONA CATALANA
Dissabte
P Mafumet-Valls 16h
Tortosa-Camarles 16h
Riudoms-Ulldecona 17h
la Sénia-M Nova 17h
Vendrell-Amposta 18h
Diumenge
Torreforta-Pastoreta 12h
Gandesa-Catllar 16h
Ampolla-Canonja 16h
Vilaseca-Reddis 17h

TERCERA CATALANA
Dissabte
J i Maria-Godall 16h
Catalònia-Rapitenca 16h
Roquetenc-SBàrbara 17h
Olimpic-S Jaume 17.30h
Ametlla-Flix 19.30h
Diumenge
R Bítem-la Cava 11.30h
Masde.-Corbera 15.30h
Perelló-Batea 16h
Alcanar-Aldeana 16h

QUARTA CATALANA

Dissabte
Deltebre-Xerta 16h
Amposta-Tivenys 17h
Catalònia-Arnes 18.30h
Diumenge
Vilalba-la Cava 15.30h
Fatarella-Ebre E 16h
Benissanet-Ginestar
16h

CANAL
TERRES DE

L’EBRE

MINUT 91

El diumenge dia 30 de
desembre, hi haurà
programa especial

centenari del CF Santa
Bàrbara (22.30h).

I el diumenge, dia 6
de gener, farem un
altre programa amb
un tema d’actualitat
que es presentarà a

Canal Terres 
de l’Ebre. 

També a les 22.30
hores 

El Terrassa va sentenciar a la segona meitat

L’Ascó va perdre a casa contra el Te-
rrassa i segueix sense guanyar com a lo-
cal (1-3). També segueix en zona de
descens directe, quan s’arriba al final de
la primera volta. Així mateix, segueix
sense trobar un punt d’inflexió. I en les
dues properes jornades, coincidint amb
el final de la primera volta i amb l’inici
de la segona, afronta dos desplaça-
ments seguits. Demà viatja a Llagostera
i després, ja en l’any nou, es desplaçarà
a Granollers. Del partit de dissabte pas-
sat, cal dir que a la primera meitat es va
veure un Ascó motivat i emergent, amb ganes de reaccionar. Van haver-hi alternatives
però els locals van tenir les seues ocasions. Tot va canviar a la represa, quan el Terrassa
va marcar el 0-1. L’equip riberenc es va diluir i no va poder respondre davant d’un Te-
rrassa crescut que va sentenciar amb dos gols més. Al final 1-3. El president, la setmana
passada, ja va ratificar la confiança amb el cos tècnic fins el final de temporada. 

Nova ensopegada de l’Ascó, que 
segueix en caiguda lliure 

TERCERA DIVISIÓ. L’EQUIP DESAPAREIX A LA REPRESA (1-3)

La Rapitenca va perdre diu-
menge a Manresa (3-0). Malgrat
la derrota, el tècnic Guillermo
Camarero valorava “l’actitud de
l’equip. De fet, ja porta dues set-
manes treballant amb conscièn-
cia de la situació que estem i no
tinc res a dir en aquest sentit. A
Manresa vam fer un bon partit i
el 3-0 va ser massa ampli. El pri-
mer temps fou igualat, amb al-
ternatives. Vam estar ben posats
i vam tenir un parell d’opcions.
Nosaltres no vam marcar, i ells,
en canvi, en una de les que van
disposar, sí que van fer-ho. A la represa, amb l’1-0, la reacció va ser molt bona, amb
actitud i ganes. I vam disposar de dues opcions davant del porter, amb un penal, per
a mi clar, que no es va xiular. Però el Manresa, a la contra, va fer el 2-0. Ens vam que-
dar en deu arran d’un penal, que no era expulsió, però, malgrat rebre el 3-0, i jugar
amb 10, l’equip no es va descomposar. I això em va agradar. Estic content de l’actitud
i aquesta és la línia a seguir per al proper partit que és força important perquè una
victòria és molt necessària i ens reforçaria en l’aspecte anímic”. Per diumenge vinent,
contra el Júpiter, a la Devesa (12h), Brayan torna a l’equip. També pot estar disponible
un fitxatge, un davanter africà que va jugar al Cerdanyola i a la Muntanyesa, Demba
Traoré. I hi ha dos jugadors més a prop de fitxar, un d’ells s’esperava que pugués fer-
ho avui, però no es pot confirmar. Les baixes per al proper partit són Xavi Marquès,
lesionat, i el porter José Luis i Gasparin, sancionats. 

La Rapitenca incorpora un davanter: Demba Traoré

PODRIA HAVER-HI ALGUNA ALTA MÉS PER DIUMENGE, CONTRA EL JÚPITER (12 H)

Brayan tornarà a l’equip, diumenge. 

ESPORTS
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L’Amposta va guanyar al camp de la Pastoreta (0-5) i
continua disparat, amb 15 punts de 18. Ja és desè a la
taula. Xavi Cid, el tècnic, comentava que “el partit no va
començar del tot bé perquè al primer minut, el local Adri
va tenir una gran ocasió que hagués pogut canviar la
dinàmica del partit. Ens va costar entrar en situació i va
ser important poder avançar-nos en el marcador arran
d’un penal comès a Quim, transformat per Isaac. Mal-
grat això, ells, amb accions d’Adri a l’esquena de la de-
fensa, ens van crear inquietud en un parell de jugades.
No obstant, tot va canviar arran d’una magnífica jugada-
de Carles i Quim, assistint a Arnau que va batre al porter
rival. Fou el 0-2 que ja ens va donar molta consistència,
pressionant amb més intensitat i recuperant pilotes prop
de la seua àrea. En pocs minuts, Carles va marcar el 0-3
i Quim el 0-4, aprofitant una assistència d’Arnau. A la re-
presa, el ritme va baixar però, tot i això, vam tenir diver-
ses ocasions més, fent Sergi José el 0-5. A més, va ser
positiu que jugadors que han estat lesionats van tenir mi-
nuts per agafar ritme de competició. Resultat contudent
que permet seguir creixent. L’equip continua millorant i
buscarem continuar així al Vendrell”. 

L’Amposta no perdona i 
continua imparable

VA GOLEJAR AL CAMP DE LA PASTORETA (0-5)

L’Ulldecona va perdre a casa contra el Vilaseca, rival di-
recte a la part baixa de la taula i a qui podia haver deixat
distanciat en el cas de guanyar (0-4). Ara, els tarragonins,
que estrenaven tècnic, es situen a 3 punts. El Vilaseca
marca la zona de descens directe. Segons Carlos Gilabert,
tècnic de l’Ulldecona, “vaig comentar la setmana passada
que el partit era com una final i en aquesta línia, psicolo-
gicament, vam treballar-lo. I l’equip va començar el partit
força bé. Durant els primers 20 minuts, va estar ben po-
sats i va tenir dues opcions clares de gol. No obstant, d’un
possible 1-0, es va passar al 0-1, un gol que és d’aquelles
jugades que et passen quan està en dinàmica negativa. El
partit va igualar-se i així va ser fins el descans. Al descans
vam parlar de reaccionar i que ho havíem de fer. Però als
30 segons de la represa, vam rebre el 0-2. L’equip va bai-
xar els braços i va desaparèixer. Ja no vam fer 3 passades
seguides, no vam pressionar, vam cometres moltes erra-
des no forçades i no guanyàvem les segones jugades. El
Vilaseca va ser sumament superior a la segona meitat. I va
fer dos gols més”. 
El tècnic afegia que “seguirem treballant per revertir la

situació complicada en la que estem. El partit era clau
però cal passar pàgina i ens haurem de refer en tots els as-
pectes”.  

Desfeta dolorosa de l’Ulldecona

CONTRA UN RIVAL DIRECTE, EL VILASECA (0-4)

El Gandesa, amb el tercer triomf seguit, s’enganxa a les
primeres places. És quart, a cinc punts de la tercera plaça.
L’equip de la Terra Alta va vèncer a la Canonja (1-2). Se-
gons el tècnic Alberto López, “sabíem que la Canonja és
molt sòlid al seu camp; és un equip que té jugadors amb
experiència en categories superiors i que fa un joc directe
que sap aprofitar arran de les segones jugades, amb bo-
nes prolongacions i molta pressió a tres quarts de camp.
Nosaltres ho havíem treballat i vam poder contrarrestar-
ho durant un primer temps en què el ritme, en general,
va ser lent i en el que no vam poder diposar de control de
la pilota, tot i estar ben posats. Malgrat això, vam crear
un parell d’opcions i en una d’elles una centrada des de la
dreta va ocasionar una rematada d’Adri Sales que fou el
0-1. A la represa vam sortir molt millor, amb una pressió
més alta i no deixant desplaçar des del darrera amb co-
moditat a la Canonja. Fruit de la pressió, ells van cometre
una errada i Moha va definir el 0-2. No obstant, el partit
es va complicar amb l’1-2, amb un gran gol de Ferri. Vam
haver de patir, treballant per defensar-nos sense pilota.
Vam aguantar l’avantatge i vam sumar 3 punts que ens
consoliden en la zona capdavantera”.  Genís Navarro va
tornar a l’equip i va debutar el juvenil Montoya. Si el
Gandesa guanya al Catllar, es posarà a la ‘pomada’.

El Gandesa s’enganxa 
a les primers places

AMB EL TRIOMF A LA CANONJA (1-2)

L’Ampolla, un punt en dos desplaçaments seguits, és ter-
cer a quatre punts del segon, el Catllar. Dissabte va empa-
tar al Vendrell (0-0). Segons el tècnic Enric Alaixendri, “sa-
bíem que el Vendrell és un equip que pressiona molta la
sortida de pilota dels rivals. Per aquest motiu vam buscar
trencar la primera línia de pressió i jugar des de la segona
en endavant. I ens va anar bé. Vam estar ben posats i vam
tenir el control del partit, gaudint d’un parell d’ocasions,
una molt clara de Guillem que va buscar una vaselina que
el seu porter va evitar. El Vendrell no va crear ocasions cla-
res. A la represa, ells van baixar la intensitat i nosaltres vam
dominar molt jugant molts minuts a camp contrari. Però, a
diferència d’altres jornades, en aquesta ens va mancar en-
cert i precisió en la culminació per haver aprofitat les apro-
ximacions que vam fer, davant d’un rival que es va defen-
sar deixant pocs espais”. En temps afegit es va produir una
batussa. Arran d’una falta a tres quarts de camp, a favor
de l’Ampolla, gairebé tot l’equip va pujar a la rematada. En
una primera instància en va haver una que va traure un ju-
gador local, per als
ampolleros entre el cos
i el braç. Torres va fer
una altra rematada i
llavors Marc Perelló va
entrar amb tot i va to-
par amb el porter ven-
drellenc que es va tor-
nar. Es va originiar una
batussa que va acabar
amb les expulsions de
Marc i del porter del
Vendrell. Allí es va aca-
bar també el partit. En-
ric valorava “el treball
de l’equip. Estic con-
tent de la seua respos-
ta. Va estar bé en tots
els aspectes, excepte
en la definició”. 

Zerozerisme al Vendrell

L’AMPOLLA NO VA PODER MARCAR (0-0)

El Camarles, després de dues victòries seguides, va em-
patar a casa amb la Pobla de Mafumet B (1-1). Els visi-
tants es van avançar amb el 0-1 però Ferreres va empatar
abans del descans. Segons Kiki, tècnic del Camarles, “ens
va costar molt entrar en el partit, sobre tot en la primera
mitja hora i diria que fins i tot durant tot el primer temps.
També va ser perquè davant teníem un molt bon rival
que, tot i que arribava en ratxa negativa, juga bé i té bons
jugadors. Vam rebre el 0-1, en una acció aillada, arran
d’un llançament de banda en què ens van fer una ocasió
que no havíem d’haver concedit. En qualsevol cas, va ser
important empatar abans del descans. A la represa, se-
gons Kiki, “vam millorar. El partit es va obrir i ells van te-
nir un parell d’opcions, però nosaltres, amb més intensitat
i amb més fases de domini, també en vam crear, de clares,
sobre tot en els darrers minuts per haver pogut guanyar”.
El tècnic afegia que “cal valorar l’empat per seguir invic-
tes a casa i pel gran desgast que va fer l’equip, davant
d’un bon rival com ho és la Pobla de Mafumet”. Leo es
va lesionar durant la primera meitat. Dani i Samu van tor-
nar a ser baixa. El Camarles, en la darrera jornada de
l’any, visita el Tortosa, demà dissabte (16 h). 

El Camarles va empatar amb la
Pobla de Mafumet (1-1)

2A CATALANA. DEMÀ VISITARÀ EL TORTOSA

Móra la Nova i Riudoms van protagonitzar el partit de
boig de la jornada (4-4). Segons Nando Garcia, tècnic
del Móra la Nova: “va ser un partit amb dues parts dife-
renciades. A la primera, nosaltres vam estar força bé.
Vam superar al Riudoms en tots els aspectes; els jugadors
van interpretar bé la pressió del rival i van haver bones
transicions defensa-atac que van permetre generar bo-
nes arribades, a més del gol d’Agustí. El Riudoms, arran
d’una bona jugada i també arran d’una de les poques in-
decisions que vam cometre al primer temps, va empatar.
Però vam reaccionar i acte seguit vam fer el 2-1. La pilo-
ta va tocar-la un jugador rival i també sembla que Ge-
rard. Va ser un primer temps en què vam crear nombro-
ses oportunitats i el seu porter va ser el destacat”. A la
represa, segons Nando, “el Riudoms va empatar aviat
arran d’una falta. El partit ja va tenir molta més alterna-
tiva i ells van fer un canvi de sistema que ens va dificultar
més el nostre joc. Agustí va marcar el 3-2, però, dins de
la fractura del partit, ells van remuntar amb el 3-4. Això
ens va traure de la confrontació. Malgrat tot, i que ells
van buscar frenar el ritme del joc, vam tornar a tenir oca-
sions fins que Agustí va empatar, lluitant fins el final per
assolir el cinquè gol. El Riudoms, a la represa, va fer tam-
bé sensació de perill en algunes contres. L’empat cal va-
lorar-lo i veure que seguim forts a casa. Cal destacar
també el treball de l’equip; els jugadors van fer un gran
desgast, havent de remuntar altre cop un marcador i, al-
tre cop, aconseguint-ho”.

Móra la Nova-Riudoms, el partit
boig de la jornada (4-4)

EL KILLER AGUS VA FER UN ALTRE HAT-TRIC

Bona imatge de la Sénia, al camp del líder (1-0)
La Sénia va perdre el tercer partit seguit, al camp del

líder, el Valls (1-0). L’equip groguet va fer una bona
imatge, tot i caure davant d’un líder que ja porta 13
victòries seguides. Segons Serrano, tècnic de la Sénia:
“sabíem que seria un partit complicat al camp del líder,
però la veritat és que, tot i les baixes, l’equip va jugar
ben posat, tenint més possessió de la pilota que el rival.
El Valls és un equip molt ferm en defensa i que té pegada
davant. Malgrat això, no ens va crear moltes ocasions
excepte la jugada del gol. El partit, al primer temps, va
ser molt igualat. A la represa, es va obrir, amb més pos-
sessió nostra i accions del Valls a la contra. Un penal, que

va significar la segona targeta a Isaac, va ser la millor
oportunitat local. Kevin va aturar-lo. En els darrers mi-
nuts, vam jugar amb defensa de 3 amb Sergi com a da-
vanter i la veritat és que vam tenir dues o tres possibili-
tats per empatar. Al final, 1-0 però molt contents del
treball i de l’actitud. Es va plantar cara al líder i penso
que l’empat hagués estat més just”. Serrano afegia que
“portem 3 derrotes seguides però la sensació és que l’e-
quip està bé. Intentarem acabar l’any amb una victòria
en un partit que també serà complicat, contra el Móra la
Nova”. Jofre, Òscar, Xavi i Gerard Estrella van ser baixa
per a la Sénia amb qui va debutar el defensa Raül Istoc. 

RAUL ISTOC VA DEBUTAR 

Equip                              GF  GC   Punts
1. Valls                39      8        40
2. Catllar             42    19         37
3. Ampolla           34    18   33
4. Gandesa          27    12   28
5. Tortosa            25    15   28
6. Camarles         35    28   27
7. la Sénia           23    21   25
8. M Nova            31    24   24
9. Pobla               20    21   22
10. Amposta        24    25   19
11. Canonja         22    26   19
12. Riudoms        19    22   18
13. Vendrell         12    20   15
14. Ulldecona      24    31   14
15. Vilaseca         18    20   11
16. Reddis           12    38   10
17. Pastoreta       16    47       7
18. Torreforta        6    34        5
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La Rapitenca va remuntar contra el Roquetenc i és líder en solitari (2-1). Ramon San-
cho, tècnic del filial rapitenc: “el Roquetenc va començar millor el partit, molt més ben
posat. Tot i això vam tenir alguna ocasió, sobre tot una de Richard. A la represa, nosaltres
vam sortir amb més intensitat però el Roquetenc, en una acció a pilota aturada, va fer el
0-1.  Després, vam intensificar el domini davant d’un Roquetenc més tancat. Vam empa-
tar i vam disposar de 2 ó 3 ocasions clares, destacant una de Tornel i una falta de David.
Vam insistir per buscar una victòria, obtenint-la arran d’una gran carrera per banda i golàs
de Richard. El Roquetenc va fer un gran partit però penso que nosaltres vam buscar més
el triomf”. Miquel Campos, cap de premsa del Roquetenc: “vam fer un gran treball i vam
tenir les nostres opcions. Si bé la Rapitenca en va poder tenir més a la represa, quan Inies-
ta va estar força bé. Amb el 0-1, gol d’Ivan, va haver un possible penal a Cessay que no
fou xiulat. I quan semblava que l’empat a un seria el resultat, i per nosaltres molt valuós
per la feina feta, un gran gol del local Richard va decidir amb el 2-1”.

Richard va propiciar la remuntada de la Rapitenca

3A CATALANA. EL ROQUETENC ES VA AVANÇAR EN EL MARCADOR (2-1)

L'Aldeana, que porta 14 jornades sense perdre, es va avançar aviat arran d’una acció
d’estratègia. Però l'Olímpic va reaccionar i va empatar amb un golàs de Madero. Els visi-
tants tenien més la pilota però l'Aldeana, arran d'un penal, va disposar de la millor opció.
Nogales va aturar-lo. A la represa, el partit va obrir-se, amb un Olímpic que va pressionar
molt amunt. El debutant Jordi López va establir l'1-2 per als morencs que, més tard, van re-
clamar un fora de joc xiulat i que hagués estat una bona opció. A la jugada següent, ja al
90, centrada de Jonatan i el seu germà Robert va rematar amb un gran cop de cap. . Al fi-
nal, 2-2 i quart penal que falla l'Aldeana. Subi, de l’Aldeana: “l’Olímpic, un equip amb Jordi
Roca ben treballat i que té 2 ó 3 jugadors que van amb una marxa més en la categoria, va
dominar més la pilota i va fer una molt bona sensació. Segur que estarà dalt. Però, tot i que
nosaltres no vam estar còmodes, sent massa directes, l’empat, per les ocasions dels dos,
amb el penal fallat, va poder ser just”. L’Olímpic es va quedar amb un sabor “agredolç per-
què al final es va escapar la victòria quan havíem un molt bon partit”.

L’Aldeana salva un punt a darrera hora

DAVANT D’UN OLIMPIC AMB QUI VA DEBUTAR AMB GOL JORDI LÓPEZ (2-2)

Tercera victòria seguida del Flix, contra un Catalònia
que ja acumula 3 derrotes consecutives. Dos gols del local
Tini van sentenciar, un a  cada temps. A la primera meitat,
d’entrada, el Catalònia va estar més ben posat. 
El plantejament li va anar bé i Moha creava superioritats

al centre del camp. El Flix no es trobava còmode. Però
arran d'una falta penjada per Pere, Tini va marcar l'1-0. La
pòlvora local va decidir. El Cata, amb el 0-0, havia tingut
dues opcions clares, en botes de Xescu i de Lluís.
A la represa, el partit va trencar-se i el Flix va rectificar

el seu sistema i va navegar amb més comoditat. Una acció
de contra, definida de forma exquisida per Tini, amb gran
qualitat, va valdre el 2-0 i la sentència. El Cata va tenir un
parell d’opcions, una clara de Quim. Però ara està en una
dinàmica en què li costa transformar les ocasions. El Flix,
amb la victòria, s'enlaira a la tercera plaça mentre que el
Catalònia s'estanca després dels darrers resultats.

Tini lidera el triomf del Flix

CONTRA UN CATALÒNIA QUE S’ESTANCA (2-0)

El Sant Jaume, amb 3 cadets a la convocatòria, va poder
empatar contra un equip capdavanter com el Perelló (1-1).
Els visitants van tenir les primeres opcions però, en no mar-
car, van fer crèixer un Sant Jaume que es va defensar amb
ordre, pressionant dalt, i amb molta actitud i treball. Amb
els minuts, els locals van creure que podien i van avisar amb
un parell d'aproximacions fins que Raül, un rumano resi-
dent a Santa Bàrbara i que s'ha incorporat fa poques setma-
nes, va marcar l'1-0. A la represa, el Perelló va empatar
aviat amb gol de 'Kaiser' Vicent, en rematar al segon pal
una falta. Semblava que es de Molinos decidirien però el
Sant Jaume va seguir ben posat i va acabar mantenint l'em-
pat, tallant molt el ritme al partit i implicat en treball de con-
tenció. El Perelló no va estar, en general, a l'altura, sent
massa directe i sense jugar en equip. Va abusar de la pilota-
da i això va beneficiar la labor defensiva d’un Sant Jaume
que va sumar un punt d’or. 

El Sant Jaume sorprèn el Perelló

ELS LOCALS ES VAN PRESENTAR MOLT MINVATS (1-1)

La Cava va assolir la tercera victòria seguida, contra l’A-
metlla (1-0). D’aquesta forma, amb un partit menys, és si-
sena a sis punts del líder. L’Ametlla, per la seua part, se-
gueix en zona compromesa. És quinzena. L’equip, però,
amb les 4 incorporacions, va fer una bona imatge. Josep
Maria Rovira, tècnic de l’Ametlla: “la primera meitat va ser
molt disputada i també igualada. La Cava va dominar més
i va tenir una ocasió clara per marcar. Però nosaltres, en
general, vam estar ben posats i vam controlar prou bé el
partit. A la represa no vam poder comptar amb Sam per
unes molesties. L’equip va seguir ben posat, fent més sen-
sació que podiar crear dubtes a la Cava en accions de con-
traatac. Ells van seguir dominant, però vam aguantar bé
fins que va arribar un penal infantil que fou l’1-0. Els juga-
dors reclamen que van haver-hi mans en l’acció anterior.
Vam acabar jugant amb defensa de 3 i Yassine va tenir una
gran ocasió per empatar. Un empat hagués estat just”.  

La Cava, 3 punts més

BONA SENSACIÓ DE L’AMETLLA, AMB ELS FITXATGES

Chema, del Batea: “va ser un partit molt disputat, davant d’un
Jesús i Maria que és un bon equip i que, a més, és molt lluitador. El
partit va ser intens, amb moltes alternatives, amb domini del joc
compartit i ocasions també pels dos equips. Al final, quan el Jesús i
Maria buscava l’empat, i es va abocar, nosaltres vam aprofitar els
espais per marcar dos gols més. El 3-0 va ser massa ampli i és que
jo diria que ells d’aquells partits que els dos equips haguessn pogut
guanyar. Destacar el treball i el triomf, davant d’un gran rival”. Ito,
del Jesús i Maria: “va ser un partit disputat de tu a tu en el que el
3-0 va ser un càstig excessiu. No vam merèixer aquest resultat. Van
haver fases en què vam ser superiors, amb ocasions. També van ha-
ver-hi fases que ells van imposar-se, amb opcions. L’empat era el
més just. L’1-0 va ser un xic polèmic perquè el jugador local es va
ajudar del braç. Però res a dir en aquest sentit perquè a la represa
va haver-hi un penal a la nostra àrea que no fou xiulat. En general,
fou dels millors partits fora de casa, tot i que el resultat indica el
contrari. Al final, quan estàvem abocats, van venir el 2-0 i el 3-0”. 

Gran partit i victòria del Batea (3-0)

EL JESÚS I MARIA NO VA MERÈIXER EL CORRECTIU

El Santa torna a guanyar

VA GOLEJAR A L’ALCANAR 5-1

Josep Lluís Bartolí, tècnic del Godall: “la veritat és que, ja des de
l’inici, no vam estar còmodes. A més, vam fallar un penal que, cas
de transformar-lo, ens hagués pogut donar més confiança. No va
ser així i el cert és que, posteriorment, no vam poder entrar en el
partit. I el Corbera, ben posat, va ser efectiu i va decidir. En general,
nosaltres no vam estar bé i ara cal refer-se per recuperar-nos en la
propera jornada”. Jorge Parraga, del Corbera: “el partit s’hagués
complicat amb un penal al minut 10. Però Miki va aturar-lo. L’e-
quip, amb els minuts, es va adaptar en un camp complicat on ells,
molt ordenats defensivament, saben a que juguen i creen incertesa
en accions a pilota aturada i amb un joc més directe. Vam estar ben
posats sense cometre errades. Era la clau. Abans del descans, el gol
d’Uri va ser important. A la represa, vam seguir igualment ben po-
sats, contrarrestant la seua pressió, i el gol d’Uri, de falta, va donar
confiança per acabar sumant una victòria treballada, segona segui-
da”. El Corbera és nové, amb un partit menys.

Uri sentència el triomf del Corbera (0-2)

EL GODALL VA FALLAR UN PENAL AMB EL 0-0

El Santa Bàrbara, després de 7 jornades,
va tornar a guanyar. Va fer-ho davant el
cuer del grup, l’Alcanar (5-1). Es ben cert
que en les 7 jornades en què els de Parra no
coneixien la victòria, 4 havien estat empats. 
Els de la Plana, dissabte passat, van deci-

dir al primer temps amb els gols de Pau (2)
i Saul. 
A la represa, Callau i Pastor van ampliar

l’avantatge. L’Alcanar va reduir distàncies
amb el gol de Guillem. El Santa, que ara és
dotzè, a 8 punts del líder, visitarà demà el
Roquetenc.
L’Alcanar segueix a la cua de la classiifica-

ció i tancarà l’any amb la visita a la fanecada
de l’Aldeana.

El R Bítem reacciona, a Masdenverge (0-3)
Gerard Capera, del Masdenverge: “la primera

meitat va ser igualada, però penso que vam estar
millor que el R. Bítem, tenint algunes ocasions per
avançar-nos. Però un minut abans del descans, el
R.Bítem, arran d’un rebuig, va marcar el 0-1. Un gol
que ens va fer mal perquè teníem el partit controlat.
I als primers minuts de la represa, quan vam sortir
amb voluntat de posar-nos en el partit, arran d’una
contra, ens van fer el 0-2. El R Bítem té jugadors
amb qualitat i ràpids, amb ofici. La veritat és que els
pocs desajustos que vam tenir ens van tornar a pe-
nalitzar i, a més, en moments psicològicament claus.
Amb el 0-2 vam intentar-ho però ells van sentenciar

amb el 0-3. Un resultat massa ampli tal com va anar
el partit”. David Garcia, del R Bítem: “el partit, en
els primers minuts, va ser igualat però poc a poc ens
vam adaptar i vam estar bé en defensa i també en
atac, creant bastantes ocasions i fent Emili el 0-1. A
la represa, el Masdenverge va arriscar i, amb espais,
nosaltres vam tenir més possibilitats a la contra. Ro-
bert va fer el 0-2 i Jota va sentenciar amb el 0-3.
Vam fer una molt bona segona meitat, molt segurs.
Content pels jugadors, pel partit que van fer. La
victòria era necessària”. El triomf, de moment, apar-
ca dubtes per a un Remolins-Bítem que encara està
lluny d’on s’esperava.

Fitxatges a
la Cala

Sergi Cid (Camar-
les), Edu Maestre i
Lluís Castelló (al Pinell
la lliga passada) i Yas-
sine (Amposta) van
debutar amb l’Amet-
lla, a la Cava. “Amb
les incorporacions, l’e-
quip va fer una bona
sensació, tot i per-
dre”.  

Equip                              GF  GC   Punts
1. Rapitenca           51    27   30
2. Aldeana              26    13   28
3. Flix                     38    24   27
4. Perelló               37    23   27
5. Batea                 29    21   26
6. la Cava              35    23   24
7. J i Maria             33    21   24
8. Olimpic               35    24   24
9. Corbera             35    22   23
10. Catalònia          20    15   23
11. Roquetenc        24    24   23
12. S Bàrbara         22    19   22
13. R Bítem            35    22   18
14. Godall              22    34   18
15. Ametlla             17    23   17
16. S Jaume           20    32   12
17. Masdenverge    18    41 7
18. Alcanar              7    96 0
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Les Vinyes del Convent Cantaires CSIT 2019 va per-
dre contra el Maristes per 73-81. 
Primer quart igualat. Tot i un bon inici dels visitants,
els jugadors del CB Cantaires de la mà de Dave King,
no van deixar que el rival marxés al marcador.
Al segon quart, el Maristes va dominar des de la línia
exterior, amb tirs de tres punts i des de la línia de tirs
lliures amb 10 llançaments encertats. Els tortosins, tot
i l'encert en la línia de 3, van veure com el Maristes
va agafar un avantatge de 10 punts. En la represa, el
marcador el parcial es va mantenir igualat amb una
lleugera avantatge del visitants.
Ja en l'últim quart i quan l'avantatge del rival sembla-
va insalvable, a falta de 5 minuts per acabar el partit,
amb un inspirat Pepe Hernandez i una millor pressió
defensiva, l’equip ebrenc va aconseguir un parcial de
16 a 0 per empatar el partit a falta de un minut i mig. 
Però, als darrers instants, les males desicions ofensi-
ves del Cantarires van desencadenar un seguit d'e-
rrors que l’equip de Maristes va saber aprofitar des de
la línia de tirs lliures. Al final, 73-81. En aquesta jor-
nada va debutar el base canadenc Adrian Mike.
Les Vinyes del Convent Cantaires CSIT 2019 és
penúltim amb 14 punts. El proper partit serà el dia 12
de gener a la pista del BADALONÈS-FRUITS SECS
CORBERA.

Derrota de Les Vinyes del Convent
Cantaires CSIT 2019, amb el Maristes

En un duel entre dos dels equips que reben menys
gols, Canovelles-Perelló, l'equip canovellí es va mos-
trar molt fort defensivament i va sumar dos punts
que les enfilen fins la sisena plaça en igualtat amb el
seu rival. Al descans s'hi arribà amb 9-8, però en els
primers minuts de la segona part l'equip local va obrir
forat (14-9 als 10') i ja va mantenir l'avantatge fins el
21-16. En la propera jornada, les perellonenques
rebran el líder la Roca. Per la seua part, l’Ascó va per-
dre a la pista del Palautordera (33-23). L'equip
palauenc ho va brodar a la segona part davant un
equip sempre complicat i que havia tret fa poc un
empat a Gavà. L’Ascó rebrà el Sant-Boi. 

Handbol. Lliga Catalana femenina

Els dies 15 i 16 de desembre es va celebrar al CEAR La
Cartuja de Sevilla, la XIII edició del Abierto
Internacional de Andalucia, aquesta competició
adreçada a les categories cadet, juvenil i sènior, va
comptar amb la presència de 700 remers pertanyents
a 36 clubs de diferents països com ara Espanya,
Portugal i Regne Unit. En la classificació com a clubs,
va guanyar el RC. Labradores de Sevilla, segona posi-
ció per al CN Sevilla, tercera posició pel CN Banyoles,
el C. N. Amposta va quedar en quarta posició i cinque-
na per al RCN Tarragona. 
Per la seua part, el Club de Rem Tortosa va acabar en
una notable 9ª posició, tenint en compte que només
van competir els cadets i juvenils.

Rem.  XIII Abierto Internacional
de Andalucia

El Grup Xou Petit Doma'm del Club
Patí l'Aldea ha estat elegit el millor
equip de l'any en la categoria abso-
luta en la gala dels Premis Esportius
Baix Ebre 2018, que ha tingut lloc
aquest dissabte al pavelló polies-
portiu de Camarles. L'atleta benja-
mí Màxim València Piñol, de
l'Atletisme Perelló, ha estat distingit
com a millor esportista en la cate-
goria federada escolar, i l'escaquista
Gerard Añó Pla, del Club Escacs
Peó Vuit, ha obtingut el premi al
millor esportista escolar 2018. La
resta de mencions foren les que ja
es van avançar la setmana passada.

Premis esportius Baix Ebre 2018 

Alcanar va celebrar dissabte la VI Gala Esportiva Canareva i Casenca amb l’objectiu d’homenatjar els esportis-
tes que han destacat durant el 2018. La cita més important del món esportiu canareu va aplegar més de 300
persones al Centre Cívic. Eduard Prades, ciclista professional i membre de l’equip del Movistar Team, va ser
guardonat com al millor esportista de l’any. 
Altres guardonats. Esdeveniment esportiu més rellevant: celebració del 25è aniversari de la Gimnàstica
Rítmica. Trajectòria significativa: Albert Fontet, exjugador professional de bàsquet amb una alçada de 2,12
metres. Categoria Promesa Esportiva: Àlex Martín, jugador de futbol. Mencions especials: Berta Agustín, Edith
Soler, Guillem Sancho, Joaquín Reverter i Jordi Antonio.

La VI Gala Esportiva visualitza el talent esportiu canareu

Sènior masculí va assolir una victòria important
davant C.V. Barberà del Vallès. A tres partits de fina-
litzar la primera fase, els roquetencs hauran de dispu-
tar les finals per accedir al grup d'ascens. 
Victòria del juvenil femení per 3-0 contra el C.V.
Cubelles, el cuer del grup. Partit còmode per les noies
del Roquetes, tot i que no van mostrar el seu millor
joc. Derrota 2-3 del cadet femení contra C.V.
Cubelles. Un partit molt desigual, on van predominar
la desorganització al camp de les locals per culpa de
les lesions acumulades i que moltes jugadores van
jugar en una posició que no estaven acostumades. I
derrota de l'Infantil Femení per 0-3 contra el C.E.
Claver Taronja. Els errors en recepció i la falta d'en-
cert en l'atac i el llançament van penalitzar.

Club Volei Roquetes

Aleví-infantil masculí:  Móra Nova-CE Tortosa 33-26
Infantil femení: CE Tortosa-Ascó B (36-19)
Infantil masculí: Canovelles-CET (16-23).
Cadet femení:  CET-Salou (28-17)
Cadet masculí: Sant Llorenç-CET (47-22). 
Juvenil masculí: CET-S Esteve Palautordera (18-39).
Sènior femení:  CET-Mataró B (27-13)
Sènior masculí: S Martí Adrianenc-CET (28-25). 
El partit va acabar amb un resultat de 28-25 i una
gran desil·lusió dels tortosins que els enfonsa als
últims llocs a la classificació.

Handbol. Centre Esports Tortosa

El Mislata es va imposar en la visita a la pista del Club
Handbol Amposta (22-25). Una primera meitat igua-
lada en què l'Amposta va tenir avantatge al marcador
arribant al descans amb un 13-9. A la segona, les
ampostines van rebre per dos cops un parcial de 0-3.
Però l’equip de Mateu castellà, que tornava a arribar
just d'efectius per aquest partit, van poder-ho contra-
rrestar i, d'aquesta manera, van empatar a 22 gols a
manca de set minuts per al final. No obstant, un altre
parcial de 0-3 favorable a les valencianes va senten-
ciar el partit amb el marcador final de 22-25.
S'ha acabat la primera volta. 14 punts aconseguits i
sisena posició, amb bones sensacions per aconseguir,
amb una plantilla força renovada, els objectius que
són assegurar, quan més aviat millor, la permanència.
Demà dissabte, darrer partir d'aquest any 2018, a
casa contra el líder, l’Handbol Sant Quirze.
Resultats equips del club.
Cadet femení: Amposta Naturebre 17 – Perelló 14.
Infantil femení: Amposta 20 – Perelló 30. Infantil
masculí: Amposta 16- H. Sant Llorenç 26. Aleví mixt:
Amposta 8 – Sant Martí Voramar 8.

El Mislata frena el 
Club Handbol Amposta
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L'Amposta B va fer un pas ferm per assegurar el play d'off
d'ascens i marcar distàncies com a líder. Va guanyar al camp
d'un rival directe, l'Ebre Escola (1-2). Els ampostins, més
ben posats, van avançar-se amb gol de Ferri, arran d'una
centrada-xut. Josep Montesó, amb una gran definició, va
empatar. El partit fou trepidant. Amb l’1-1, fins el descans,
va ser quan l’Ebre Escola va jugar més posat. A la represa,
l'Amposta va mostrar un xic més d'ofici i va recuperar més
el control del joc. Als 10 minuts de la segona meitat, una
genialitat de Regolf va significar l'1-2, amb un tret des de
fora de l’àrea, amb astúcia perquè el porter local estava fora
del seu hàbitat.  Amb l’1-2, l'Amposta B va tenir més espais
a la contra mentre l'Ebre Escola es va abocar a la desespe-

rada i va tenir una opcíó amb una rematada al travesser,
però, tot i insistir, no va poder empatar. Al final, 1-2. 
Xavi Subirats, tècnic de l’Ebre Escola: “les errades ens van

penalitzar en un partit amb ritme de categoria superior,
contra un gran rival, i en el que vam jugar, en diverses fases,
un xic precipitats. En qualsevol cas, destacar l’entrega de
tots els jugadors”. Jordi Subirats, tècnic de l’Amposta B, va-
lorava la feina de l’equip que “va fer un gran treball per
tancar el joc interior de l’Ebre Escola i, a més, va saber patir
defensant amb pilota i sense ella quan el rival, amb l’1-2,
més va pressionar”. 

Triomf de líder de l’Amposta B, al camp de l’Ebre Escola (1-2)

4A CATALANA 

Roger, de l’Arnes: “era un partit que afrontàvem després
de dues derrotes. Es va notar en els primers minuts quan no
vam estar ben postas i la Fatarella va ser més dominador.
Poc a poc el partit es va igualar i vam tenir més presència
ofensiva, amb un parell d’opcions de Gordo. No obstant,
arran d’una indecisió nostra, la Fatarella va fer el 0-1. A la
represa, però, l’equip va sortir molt centrat i va pressionar
molt més, tancant a la Fatarella que va haver de fer-se en-
rera. Es va jugar molt a l’àrea rival. Gordo va fer l’empat.
Vam insistir i , Robert, de volea, va establir el 2-1. Ells es van
obrir però no vam passar angúnies fins que Sergi va acon-
seguir el 3-1. Victòria merescuda i que ens dóna con-
fiança”. José Víctor debutava a la banqueta de la Fatarella:
“a la primera meitat vam estar molt ben posats en defensa.
A més, vam fer un pal i Nil va marcar el 0-1. Però a la re-
presa no vam llegir bé el partit i l’Arnes va poder desplegar
el seu joc. Arran d’una errada, ells van empatar i nosaltres
vam baixar anímicament. L’Arnes va fer el 2-1 i llavors ens
vam obrir i en una contra, al final, va arribar el 3-1”.  

L’Arnes remunta, contra la Fatarella

3-1

Poley, del Ginestar: “l’1-4 va ser massa abultat però
res a dir de la victòria del Vilalba, equip que va jugar
amb més intensitat i que, amb totes les incorporacions
que ha fet, amb un John molt eficient a la davantera,
penso que té molt a dir en la segona volta. Per part nos-
tra, dir que tenim fins a 7 lesionats, i jugadors que, dels
14 convocats, van venir amb molesties i que, en alguns
casos, no van poder més jugar més que una estona. A
més, un altre central es va lesionar....i estem de pega. És
la realitat de les darreres setmanes. Hem intentat fitxar
però a hores d’ara és molt complicat poder fer-ho”. Po-
ley afegia que “el Vilalba va estar més posat i es va
avançar amb el 0-2. De penal, nosaltres vam fer l’1-2 i
a la represa, dins de les possibilitats, vam intentar-ho
però va ser el Vilalba qui va marcar l’1-3. Llavors, tam-
poc és cap excusa, va haver un penal escandalós que no
fou xiulat i que hagués estat una bona opció per entrar
en el partit. Al final, el Vilalba, aprofitant una tornada
de pilota nostra, va marcar l’1-4”. El Ginestar, amb 4
derrotes seguides, s’allunya del play-off. S’intentarà re-
vertir la situació, i amb això s’està treballant.  
Abdul, del Vilalba: “victòria merescuda; penso que,

sobre tot a la primera meitat, vam ser millors, creant
moltes ocasions, a més dels gols. A la represa, el Gines-
tar va pressionar més amunt i nosaltres vam haver de
patir. Però vam saber fer-ho i vam acabar ampliant l’a-
vantatge”. El Vilaba ha guanyat 5 dels darrers 6 partits. 

El Vilalba es va imposar
AL CAMP DEL GINESTAR (1-4)

El Xerta va perdonar

PAU ALEGRIA VA SALVAR EL CATALÒNIA  (1-1)

Sisco Martí, de la Cava B: “nosaltres vam sortir dominant
amb més intensitat però va ser el Deltebre, en la primera arri-
bada, qui ens va marcar. Vam haver de reaccionar i vam em-
patar arran d’una falta que va aprofitar Marc Nivera. A la re-
presa, el Deltebre es va tornar a posar per davant i vam tornar
a anar a remolc. Marc Franch va empatar a 2 i després vam
tenir diverses ocasions sense materialitzar-les. Potser merei-
xiem una mica més, perquè vam dur més el pes del joc. Però
l’empat no es pot dir que no sigui injust”. Anton, del Deltebre:
“va ser un partit bastant travat. Des del meu punt de vista,
nosaltres vam portar més el pes del joc, excepte dos moments
puntuals que la Cava va avançar línies i va fer més sensació de
domini. Però la resta va ser més nostra, així com les ocasions,
a més dels dos gols. Així mateix, va haver-hi un possible penal
que m’ho va semblar perquè van subjectar al meu jugador.
Content per l’actitud i perquè ja recuperem jugadors a la da-
vantera com Rovira que va marcar i va tenir altres possibilitats.
En unes jornades, amb l’equip més al complet, penso que es
notarà i podrem millorar més encara”.  

Derbi amb empat

LA CAVA-DELTEBRE (2-2) 

David Montardit, del Tivenys: “la primera meitat va ser molt igualada, amb molt de respecte. Nosaltres vam tenir dos o
tres ocasions clares que no vam poder materialitzar mentre que el rival no fer perill. A la represa, el partit va obrir-se. Van
haver-hi alternatives i els dos equips vam tenir oportunitats. Ja en la recta final, arran d’una falta que va suposar una segona
targeta molt discutida, el Benissanet va marcar el 0-1. Tot i jugar amb deu, no vam baixar els braços i arran d’una falta, en
el rebuig, vam empatar amb gol de Leo. Semblava que l’empat seria definitiu per al final ells van marcar l’1-2. El futbol no
va ser just amb nosaltres, dissabte. No mereixiem la derrota”. Xavi Pérez, del Benissanet: “la primera meitat va ser molt igua-
lada. Nosaltres vam tenir un parell d’opcions, amb trets de falta directa, i ells també en van tenir dos, davant de porteria,
arran de pèrdues nostres en zona d’iniciació. A la represa vam sortir més posats, sent més directes per evitar errades darrera.
Ens va anar bé. Vam tenir un parell d’opcions, dues de clares. I ens vam avançar arran d’una falta que era penal i que es va
traure fora de l’àrea. Però, al cap de dos minuts, de falta, el Tivenys va empatar en la segona jugada. Vam reaccionar i és
que l’equip va ser ambiciós per a poder guanyar. D’un llançament de banda, ells no van rebutjar bé i vam marcar l’1-2”.

El Benissanet es va emportar la victòria, del camp del Tivenys (1-2)

MALESTAR A BENISSANET I ACLARIMENTS DEL TIVENYS. Xavi Pérez, tècnic del Benissanet, del partit a Tivenys
afegia que “va ser una victòria treballada i complicada, en una jornada en què teníem 9 baixes. D’entrada, el Tivenys va
demanar de jugar en diumenge la tarde i vam canviar torns de feina i dinars d’empresa per així fer-ho. El dilluns abans
del partit ens trobem en què l’hora i dia acordats encara no estaven al web. Després resulta que posen el partit al diu-
menge a les 11.30 h, sense acord mutuo. La Federació diu que és una errada i que ens hem de tornar a posar d’acord.
Dijous de la setmana passada, el Tivenys comunica que si el partit no era diumenge al matí, que jugariem en dissabte ña
tarde i que no els importava que tinguéssim baixes. Actitud lamentable i han demostrat que no es poden fer favors i tam-
bé fan pensar més del que toca respecte al contacte directe que tenen amb la Federació. D’altra banda, comentar que
van haver-hi molts insults a l’àrbitre i a jugadors del Benissanet d’una persona que ja estava sancionada”. David Mon-
tardit, president del Tivenys aclaria que “és cert que vam proposar de jugar diumenge per la tarda. Però va passar que,
posteriorment, ens van comunicar que a Tivenys feien els actes de la marató el diumenge tarde i que no podíem jugar-
hi. Llavors es va plantejar de jugar diumenge pel matí. Però la Federació ens va dir que no podíem perquè s’havia d’avisar
amb més hores d’antelació. I que havia sortit al web l’horari canviat per un error informàtic. Davant de la situació, si no
podíem jugar pel matí, vam deixar el partit a l’hora i dia fixats des d’un principi que era dissabte tarde. S’ha d’entendre
la nostra posició i, tot i que sabíem que el Benissanet tenia baixes, ha de quedar clar que no vam voler perjudicar a ningú
perquè vam fer el possible per jugar diumenge la tarde. Però no podia ser per altres motius. D’altra banda, sobre si es
fan favors, dir que a la primera volta vam demanar amb temps canviar l’ordre del partit perquè coincidia amb el primer
cap de setmana de festes de Tivenys, i al Benissanet no li va anar bé. També aclarir que les protestes nostres al final del
partit anaven per la segona targeta a De la Torre perquè la consideràvem injusta. Però ningú es va posar amb els jugadors
del Benissanet ni va passar res més. I, finalment, dir que si qualsevol club creu que n’hi ha algun altre que té un tracte
de la favor de la Federació, li demanem que ho denunciï”. 

Eric Borràs, del Xerta: “vam fer una gran primera mei-
tat. La millor de la temporada. Crec que arribar al descans
amb dos o tres gols d’avantatge no hagués estat gens in-
just. Però, tot i el balanç ofensiu amb moltes ocasions, no-
més vam fer un gol. I, coses del futbol, poc abans del des-
cans, el Catalònia va empatar arran d’un rebuig del nostre
porter. A la represa, ja no vam generar tant joc com al pri-
mer temps però vam tornar a tenir ocasions clares que el
seu porter, que va ser un mur infranquejable, va evitar. A
més, vam fer dos pals durant el partit i un travesser. Al fi-
nal, 1-1. Un empat que sap a poc per actitud, joc i per les
ocasions. Fou increïble acabar i no poder guanyar aquest
partit”. Jordi Llobet, del Catalònia: “la veritat és que no-
saltres no vam estar dins del partit a la primera meitat. I el
Xerta ens va passar per sobre. Vaig veure un bon Xerta
que ens va superar en tots els aspectes, fent dos pals i te-
nint nombroses ocasions. Pau Alegria va estar excepcional
amb tres grans intervencions. Ho va parar tot. Al final,
tant d’insistir, el Xerta va marcar. Nosaltres vam poder re-
accionar i vam empatar poc abans del descans, amb gol
de Nabil. Va ser molt premi però era la realitat del partit.
Al descans vaig fer 4 canvis. A la represa, ens vam obrir
una mica i vam estar més posats. Però el Xerta va tornar
a tenir diverses opcions. No obstant, quan la pilota no vol
entrar, doncs no entra. I això va passar. Pau va tornar a
salvar les rematades lo-
cals. Cal dir que nosal-
tres vam tenir la nostra
oportunitat en una ac-
ció de Toni per fer l’1-2.
Al final, 1-1. Un resultat
que no va ser just. El
Xerta mereixia guanyar
sobradament. Però no
va ser el seu dia. Per no-
saltres, el punt és im-
portant perquè portem
3 jornades seguides
puntuant i això ens dó-
na confiança per afron-
tar el darrer partit de
l’any, a casa, contra
l’Arnes”.

Equip                              GF  GC   Punts
1. Amposta               21       7    29

2. Benissanet             40     20    26

3. Ebre Escola           34     17    25

4. Arnes                    27     10    25

5. Ginestar                 22     25    18

6. Catalònia               24     25    17

7. Vilalba                   30     30    16

8. Xerta                     17     25    14

9. Deltebre                 20     23    11

10. Tivenys                19     38 9

11. Fatarella               17     25 9

12. la Cava                11     37 3
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Top Secret

Equip de la setmana
CF BATEA

*Sant Kevin, porter de La Sénia. Té magnetisme amb les pilotes. Aquesta temporada li
han xiulat cinc penals, tres els ha parat, en un altre la pilota va anar fora i a Tortosa va
tocar la pilota i aquesta va anar al pal i va entrar.
*Manifestacions d'un membre de la junta de l’Ulldecona, molt enfadat després de la
derrota contra el Vilaseca: "hi ha jugadors que vam fitxar i que esperàvem molt més ren-
diment d’ells. I n’hi ha d’altres que esten en un bon moment ". Demà jugaran a Riudoms
i després aniran al restaurant Les Moles, a fer el sopar de Nadal. Pagaran la meitat els
jugadors i l’altra el club.
*Es diu que un gran entrenador podria ser un candidat per entrenar a la Rapitenca, però
a diversos pesos pesants d'aquest equip no els hi agrada la idea. Jo penso tot el contrari.
És la millor solució, si no es pot revertir la situació (espero que així sigue) i si Camarero
no segueix. ¿Qui és l'entrenador? És molt fàcil. Va jugar al Barça. 
*De moment, pinten bastos a Ascó. No ha guanyat a casa, set derrotes i un empat.
Arribaran dos fitxatges.
*El jugador Marc Vilarroya porta tres anys de rècord Guines. Ha estat dues vegades a
Tortosa, una a Camarles (va jugar dos partits) i a Batea. Ara està a Tortosa i se’n va per-
què no s’han complert les expectatives que li havien dit abans de fitxar. Anirà al
Remolins-Bítem.
*Alguns directius manen més que els presidents, en alguns equips ebrencs.
*Un dels errors de la Rapitenca va ser no fitxar a Domínguez (que ara està al Tortosa).
I això que va estar a l'agenda. Les raons, en aquell moment, eren que el seu ‘caché, que
“era alt”. Ara s'ho poden estar pensant però respecten que pertany a un equip veí. I jo
pregunto (és cosa meua): ¿Hi haurà intercanvi Nacho per Domínguez? Tot és possible.
*Vist per sentència: els 4 equips que faran el play off per a l'ascens a Tercera (Arnes,
Amposta B, Ebre Escola i Benissanet).
*La coberta de la graderia d'Ulldecona, que està en fase de construcció, la pagarà el
jugador professional d'aquesta localitat, Oriol Romeu.
*¿Per què alguns entrenadors tenen una relació amb alguns jugadors amb tanta amistat
que influeix que siguin titulars si o si?. I, en canvi, amb d’altres tenen una relació distant.
*Hi ha un entrenador de 3a catalana que s'assabenta per la meva persona de les futures
altes del seu equip.
*Veurem algun dia el debat Fernando Garcia-Joaquim del Pino al programa de Michel.
*Rècord Guines d'Enric Alaixendri; va debutar a Gandesa amb tres campanyes magnifi-
ques. Va fitxar pel Catalònia i no va poder mantenir l'equip a la Segona catalana per la
quantitat d'equips que van descendir. Després, a Ulldecona, va ser cessat per no ser més
dur amb la plantilla i a l’Ampolla porta dues temporades batent rècords. Gran míster i
gran persona. Mereix molt aviat entrenar algun dels grans.
*L'equip que entrena Ángel Guiu, el Montbrió, el porten directivament els jugadors. Ells
es fan les fitxes, han buscat patrocinadors, algun pare ajuda a marcar el camp, ells van
a l'Decatlhon a comprar les mitges...
*El Tortosa s’està plantejant fer un filial, fa 34 temporades que no en té.
*L'últim divendres d'aquest mes es reuneixen tres empresaris ebrencs per a comprar el
Reus. L’únic dubte és si jugarà a la Ràpita o Tortosa.

sss*

*Rapitenca, només tres victòries, en aquesta temporada. Últimes tres jor-
nades, 10 gols en contra i un a favor. I deien des del club que hi havia
millor equip que la passada temporada. I ara a fitxar a la desesperada. I si
perden més partits, canvi d'entrenador. Seria el número 10 en les últimes
5 temporades, dos per campanya.
*Móra Nova, últimes 8 jornades i només una derrota i per la mínina a
Amposta. El seu crac Agus quan va militar al Batea, a la Segona catalana,
va marcar 14 gols en 16 partits (va estar lesionat). Ara ja ha superat la seua
marca a la categoria, fent 3 gols dissabte contra Riudoms. I és el segon pit-
xitxi de la categoria. Aquest noi val or.
*Vaig dir que el Valls era el màxim favorit, porta 13 victòries consecutives;
dels 15 partits disputats, 10 amb la porteria a zero. Només un partit per-
dut, a Gandesa, en la primera jornada, per la mínima (1-0). I una jornada
empatant, a la Canonja (2-2). Algú dubta que sera el campió?.
*El Tortosa, a 12 punts del líder i a 9 de la promoció, amb la qual cosa,
excepte miracle, aquest any es queda sense ascens. Li falta gol.
*En aquesta categoria, no es pot donar cap equip descendit per molt
enfonsat que estigui. El Reddis, 11 primeres jornades, un punt; últimes 4,
3 victòries, gràcies a 7 fitxatges. El Vilaseca va canviar de mister i va guan-
yar, a Ulldecona, el seu segon partit, per 0-4. I haguessin pogut ser més
gols. Marta Galego no “va xiular 3 penals”.
*Entre els 8 primers classificats, 6 ebrencs i falta l'Amposta que és el tercer
millor equip en les últimes 6 jornades. En els primers 8 partits, no en va
guanyar cap. Va arribar Xavi Cid i canvi de truita: en 7 jornades 5 victòries.
*El Torreforta és cuer, només ha guanyat un partit. El míster Sergio Paz va
presentar la dimissió i la directiva no va acceptar-la. Chapeu pel club.
Quina pena que molts equips no aprenguin d'aquest gran exemple.

*Darreres quatre campanyes, l’Aldeana va quedar entre els cinc pri-
mers. I en aquesta vol seguir amb la mateixa ratxa, porta 14 partits
sense pedre.
*Rapitenca B: intractable en el seu camp. 7 victòries i dos empats.
El seu màxim golejador, Richard, l'any passat jugava a futbol sala.
*Flix alguna cosa està canviant després de les golejades a Jesús
Maria i Olímpic. Va guanyar a Roquetes 1-5 i dissabte al Cata 2-0.
*Aquesta temporada és molt difícil saber qui pujarà; de moment, la
meva quiniela per al pòdium dels tres millors és: Rapitenca B, la
Cava i un tercer equip amb molts candidats per ser-ho. D'entrada
vuit equips separats per 6 punts. Més emoció impossible.
*Jordi López, que aquesta temporada va començar amb el Corbera i
després va fitxar per l’At Valls, nou fitxatge de l’Olímpic. No com-
prenc com la reglamentació pugui permetre que un jugador pugui
jugar en una mateixa categoria de la mateixa província i en tres
equips diferents.

TERCERA CATALANA EN OFF

PRIMERA I SEGONA CATALANA EN OFF

QUIM (Amposta)

URI (Corbera) FERRERES (Camarles)

AGUS (Móra la Nova)

ROJAS (Gandesa)

ÀNGEL (Rapitenca B)

MARC PERELLÓ (Ampolla)
DAVID FLOX (Perelló) 

RAMON (Olímpic)

JOTA (R Bítem) 

ÀLEX ALMESTOY (Batea)

GUILLEM (la Cava)

LUIS GARCIA (Flix)
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diarimés
ebre GASTRONOMIA

www.mesebre.cat

DIVENDRES 21 
DE DESEMBRE

DE 2018

INGREDIENTS:
• 800 g de peix a filets 
• 2 porros
• 15 g de mantega
• 20 cl cervesa
• 250 g de formatge cabra
• 50 cl de llet
• 500 g de carn picada
• 1 ou fresc
• 1 culleradeta d'orenga
• Sal

PREPARACIÓ:
Barregem la carn amb l'orenga i la sal i ho passem
tot per una paella untada amb mantega. Quan reti-
rem del foc, afegim l'ou batut.
Salem els filets de peix i els farcim amb la carn. Els
posem en una safata al forn, amb una mica de man-
tega de base, uns 8 minuts (depenent del peix) a uns
170º de temperatura.
Ferm salsa amb els porros tallats. Els sofregim en una
paella amb mantega, afegim la cervesa i ho deixem
reduir. Tot seguit afegim la llet i el formatge de cabra
a daus i ho emulsionem tot fins aconseguir una salsa.
Servirem el peix farcit i la salsa pel damunt.

PEIX FARCIT AMB SALSA
www.tradicionarius.es

SECCIÓ PATROCINADA PER: 
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IMMOBILIARIAÑ

SERVEISÑ

TREBALLÑ

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) 

ES VEN PIS A
AMPOSTA, 2 habi-
tacions, cuina i
menjador, bany i
traster. Zona
darrere estació
autobusos i nou
Cap. Reformat per
estrenar.45.000€
Tel. 645 888 266 

MASAJES 
EYACULANTES
discretos/económicos
680 937 686
TORTOSA

CASA 
LA MARIPOSA
CHICAS 
LATINAS
24 HORAS
DISPONIBLES

671 363 108

COMPRO
VEHICLES,
MOBLES 
I ESTRIS
ANTICS. 

PAGAMENT 
AL COMPTAT.
691 30 22 41

SE PRECISA
PELUQUERA
con experiencia
ZONA TORTOSA
645888266

SE VENDE
Casa adosada,

Urbanización Torre
D’En Gil, ROQUETES.

Excelente orienta-
ción, cuatro habita-
ciones, comedor, dos
cuartos de baño,
cocina, magníficas
terrazas, zona de
ocio con barbacoa y

garaje.

A 500 m. de cole-
gios, instituto y pabe-
llón polideportivo.
Precio 169.000

euros.

Teléfono contacto:
617954056



  


