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Agents de la Guàrdia Civil van fer
dimecres un requeriment d'infor-
mació a l'Ajuntament d'Alcanar.
El registre judicial, per ordre del
jutjat número 4 d'Amposta, afec-
ta diferents dependències de l'e-
difici consistorial. El motiu sem-
bla que és una denúncia d'un veí
del municipi contra l'Ajuntament
per suposades irregularitats
urbanístiques, com la de la pisci-
na municipal. L'alcalde
d'Alcanar, Alfons Montserrat,
ha defensat la seva gestió i ha
atribuït a una maniobra política
de partits de l'oposició la
denúncia que ha desembocat
en l'execució del requeriment
judicial de documentació sobre
una quinzena d'adjudicacions.

P3

«Rerafons partidista»

El tortosí Paco Túnez és un dels delegats de Creu Roja desplaçats fins a Filipines en tasques humanità-
ries. Més Ebre ha pogut parlar amb ell perquè ens expliqui, des de Filipines, el que s’ha trobat. La veri-
tat, ens diu Paco, “és que encara falta molta més ajuda internacional. Amb la que hi ha, no és suficient.
Tot i que cal considerar que la Creu Roja de Filipines és molt potent”. P4

Des de Filipines, Paco Túnez explica a Més Ebre la cruel
realitat que es viu després del tifó

Terres de l’Ebre. El Parlament demana per
unanimitat l’aturada “definitiva i immediata” del
projecte Castor.             

P4

Esports. L’Ascó ja és segon a la taula després
de la victòria al camp del Figueres (1-2). L’equip
permet somiar.

P11

Terres de l’Ebre. El Restaurant ulldeconenc
‘Les Moles’ obté l’estrella Michelin. Es el
segon ebrenc en rebre aquesta distinció.     
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seus necessàriament.
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Segueix-nos a Internet entrant 
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Abans que res, vull aclarir que porto mesos
intentant no publicar aquest escrit. No sé que
més puc fer com a Regidor d’Esports per
solucionar el problema però em veig abocat
a fer-ho públic.
Deixeu-me que expliqui els fets:
L’any 2010 i sent Regidor d’Esports el senyor
Ferran Albiac, es rep una sol·licitud del
C.F.Ascó per a fer servir el camp de futbol
municipal de Flix. Aquesta petició venia dona-
da perquè ells no podien fer servir el seu,
arran d’uns treballs de manteniment.
La durada dels entrenaments havia de ser
d’aproximadament un mes. Paral·lelament
l’empresa Olimplay portava la gestió de la
gespa del nostre camp de futbol i recomana-
va fer 6 actuacions anuals al camp, però
l’Ajuntament ja havia decidit que fossin
només 5, perquè l’import era molt elevat i així
ens podíem estalviar uns diners. Com podeu
imaginar, la despesa més important de la ins-
tal·lació és justament el manteniment de la
gespa i aquesta s’incrementa com més entre-
nament s’hi practica.
Arran d’aquesta sol·licitud, es va plantejar al
sr. Miquel Pérez del C.F.Ascó que ells es fes-
sin càrrec d’aquesta factura (de la 6ª actua-
ció) a canvi de l’ús del camp. No es va signar
cap contracte, és cert, i heus aquí l’error. En
qualsevol cas, l’acord de paraula entre gent
de pobles veïns era clar i no es va veure
necessari.
Per altra banda, el C.F.Ascó i la Joventut
Esportiva Flix pacten que aquests últims
posaran 2 persones per atendre’ls al camp
amb material, vestidors i pels diferents
assumptes que puguin necessitar durant els
entrenaments a canvi de 500 euros que
pagaria el C.F.Ascó.
Bé, doncs estem a agost de 2012 i no s’ha

vist ni un ral. (Ni els 500 de la Joventut
Esportiva Flix, ni els 2120 a l’Ajuntament de
Flix). Han passat dos anys !!
Què s’ha fet?

•Amb carta amb acús de rebut sig-
nada per l’ex-alcalde Òscar Bosch se’ls recla-
ma l’import que pujava 2120 euros (sense
incloure els 500 acabats d’esmentar).

•Aquesta carta es torna a enviar
una segona vegada i el regidor Ferran Albiac
també ho reclama telefònicament en diverses
ocasions.

•Un cop acabada la legislatura i
quan un servidor entra com a Regidor
d’Esports, reprenc el tema contactant amb el
club on em responen textualment que “la set-
mana que ve us fem l’ingrés”. Parlo amb el sr.
Miquel Pérez.

•Passat un mes, torno a contactar
amb el club que en aquesta ocasió passa la
pilota a l’Ajuntament d’Ascó. I segueixen
dient-me que aviat ens ho pagaran.

•Contacto amb el senyor Pablo
Mesa (Regidor d’Esports d’Ascó) per a que

conegui el tema i
parli amb l’entitat
per mirar de tro-
bar una solució.
En 2 mesos més,
el regidor no em
respon en cap
sentit, ni una sola
t r u c a d a .
Simplement m’ig-
noren.

• P a r l o
en una segona ocasió, ara personalment,
amb el regidor i em diu que mirarà de trobar
una solució. També sense resposta posterior.

• Durant molt temps
segueixo trucant al senyor Miquel Pérez del
club d’Ascó per reclamar aquests diners (que
recordo que són de tots els flixancos) i no
m’agafa el mòbil. Tant és així, que trucant-lo
des d’un altre número em confessa que no
me l’agafa perquè “hi ha gent a la Junta que
no ho té clar”. Quedem que em donarà res-
posta. Passen mesos sense ni piu.

•Demano nova reunió, en aquest
cas té lloc al mateix camp de futbol d’Ascó
amb Miquel Pérez (que no es presenta i ve el
sr. Toni Palau). També és a la reunió el senyor
Pablo Mesa i es torna a exposar el tema. Els
explico que no pot ser que el Regidor de Flix
vagi fent de “cobrador del frac” i que el mínim
seria donar una resposta, encara que sigui
negativa i per educació. Em diuen que no hi
haurà cap problema i que ho cobrarem.

•Passa com a mínim un altre més
sense resposta.

•Mesos després, i abans de llançar
la tovallola, fins i tot el nostre alcalde Marc
Mur contacta amb els regidors socialistes
d’Ascó per veure com està el tema i seguim
sense cap resposta satisfactòria.
És doncs en aquestes circumstàncies i,

havent fet tot el possible, que renunciem a
seguir suplicant el cobrament del deute. Però
volem fer-ho públic per a que tots els que tin-
gueu vinculació amb el C.F.Ascó, els simpatit-
zants, asconers, flixancos i afeccionats a
l’esport en general sigueu coneixedors no
només del deute de 2120 euros que ens
corresponen, sinó de la manca d’atenció i
gairebé menyspreu diria jo per part del club.
També som coneixedors que una àgil inter-
mediació de l’Ajuntament d’Ascó, hagués
pogut solucionar el tema, però no ha estat
així.
I com que aquests diners que reclamo no són
meus, sinó que corresponen al poble de Flix,
ho faig públic en aquest escrit per a que tot-
hom en tingui constància.

Raül Sabaté
Regidor d'Esports 

de l'Ajuntament de Flix

L'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat
(ERC), ha defensat la seva gestió i ha
atribuït a una maniobra política de par-
tits de l'oposició la denúncia que ha
desembocat en l'execució del requeri-
ment judicial de documentació sobre
una quinzena d'adjudicacions.
L'alcalde veu un rerafons politic, amb
interessos creats, considerant que a
segons quina mena d'informació no

s'hi pot accedir si no hi ha facilitats
d'alguna manera per fer-ho. Segons
Montserrat, hi ha vinculacions massa
coincidents en aquest afer. No ha
avançat si hi ha intencions de pendre
mesures més endavant per la denún-
cia. En qualsevol cas, l'alcalde ja ha
advertit que passaran la prova del
cotó i que ho deixa tot en mans de la
justicia perquè pugui aclarir-ho.

Editorial

Rerafons políticEl futbol d'Ascó ens deu diners

Opinió

1. El context
Segons dades de “l'Enquesta 2011 de
Condicions de Vida i Hàbits de la Població
de Catalunya” elaborada, entre d'altres
organismes, per l'Institut d'Estadística de
Catalunya i per la Diputació de Barcelona,
a Catalunya hi ha un 29,5% de la població
en risc de pobresa o d'exclusió social.
Segons la mateixa font, a les Terres de
l'Ebre la dada s'enfila fins al 36,8%, 7
punts percentuals per sobre la mitjana i 15
per sobre les comarques de la Catalunya
Central que, amb un 21,5%, són la zona
del país amb unes inferiors taxes de
pobresa i d'exclusió social.
Estes dades, tant sovint llegides a la prem-
sa o escoltades als mitjans, poden arribar
a resultar-nos indiferents si no tenim en
compte les greus conseqüències que por-
ten implícites per a la vida dels nostres
veïns i veïnes. Famílies que porten els
nens a l'escola sense haver menjat res,
altres que passen fred per no poder pagar
els subministraments, altres amenaçades
en quedar-se sense llar i tants i tants altres
efectes devastadors que l'actual crisi està
tenint en la societat catalana en general i
ebrenca en particular.
En este context d'extrema dificultat, diver-
ses persones s'han apropat a l'assemblea
local de la CUP-Amposta per expressar-
nos els greus problemes que tenen cada
any a l'hora d'afrontar el pagament del
rebut de l'IBI. Famílies que, sense gairebé
ingressos, han de prioritzar la seva alimen-
tació al pagament de l'IBI i que, finalment,
veuen embargats els seus escassos
ingressos per no haver pogut afrontar el
rebut d'aquest impost municipal.
2. Les propostes
Des de la CUP Amposta hem estat estu-
diant les diferents possibilitats que, en rela-
ció a l'IBI, ofereix la legislació estatal (Reial
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i Reial
Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març,
pel qual s'aprova el text refòs de la Llei del
Cadastre Immobiliari) per tal que les
Ordenances Fiscals d'Amposta siguen
molt més sensibles a les necessitats dels
seus ciutadans tal i com ha passat en
altres municipis del nostre país.
Per un costat, cal tenir en compte que, si
bé l'Estat permet escollir als municipis
entre diferents tipus de gravamen (de 0,4
a 1,1 per a immobles urbans; i de 0,3 a
0,9 per a immobles rústics), l'Ajuntament
d'Amposta ha optat per aplicar uns tipus
que tendeixen al màxim: 0,94 per a
urbans i 0,86 per a rústics. Uns gravà-
mens que no tenen en compte el poder
adquisitiu de les famílies i que, pel seu ele-
vat percentatge, poden suposar impor-
tants dificultats per aquelles famílies en
una situació més delicada. Entenem que
la solució no passa exclusivament per
reduir els tipus de gravamen: esta solució
suposaria un alleujament per a les famílies
que realment ho necessiten, però també
una reducció d'ingressos per a finançar
els serveis municipals. Des de la CUP no
veiem els impostos com un simple instru-
ment recaptatori si no que considerem
que, ben aplicats, suposen una bona eina
de redistribució de la riquesa entre els
veïns. En este sentit, considerem que la
bonificació prevista a les ordenances fis-
cals ampostines per als subjectes que tin-

guen la consideració de titulars de família
nombrosa, tot i estar vinculada al valor
cadastral de l'immoble, no respon a una
autèntica voluntat redistributiva al no tenir
en compte la renda d'estes famílies nom-
broses. D'esta manera,podem trobar
casos de famílies nombroses que, amb
independència del valor de l'Immoble,
tenen uns ingressos molt alts i a la vega-
da veuen bonificada la seva quota de l'IBI,
mentre que famílies amb 2 fills i ingressos
escassos o inexistents si que han de fer
front a la quota íntegra de l'IBI. Davant esta
disfunció, proposem vincular el dret a boni-
ficació pel fet de ser família nombrosa als
ingressos de la unitat familiar, tot establint
de forma consensuada uns barems pro-
gressius en funció de la renda familiar tal i
com han fet altres ajuntaments com el de
Sant Carles de la Ràpita. A més, com
demostra l'experiència d'altres ciutats, i
independentment de les bonificacions
reglades o discrecionals que preveu la
legislació estatal, els ajuntaments tenen la
possibilitat de subvencionar les quotes
dels ciutadans en situació d'extrema
necessitat. Si municipis com Vilanova i la
Geltrú ho han fet, no veiem perquè no es
pot adoptar una mesura similar a
Amposta. Des de la CUP considerem que
és una quesito de voluntat política, de
ganes de buscar alternatives per facilitar
la vida a aquells ciutadans més desafavo-
rits i establir uns barems de capacitat
econòmica en funció dels quals els ciuta-
dans hagin de fer front o no als elevats
rebuts de l'IBI. L'Indicador Públic de Renda
a Efectes Múltiples o el salari mínim inter-
professional, relacionats amb el número
de persones que integrin la unitat familiar i
ben acreditats documentalment, poden
servir com a referències a l'hora d'establir
l'obligació o no del pagament del tribut.
Diferents solucions a la precària situació
de molts dels nostres veïns que no tenen
perquè suposar un empitjorament de les
ja de per sí limitades hisendes municipals.
I és que si bé l'aplicació de bonificacions i
subvencions en la quota de l'IBI suposa-
rien una reducció de la recaptació munici-
pal, des de la CUP creiem que es podrien
trobar altres vies de finançament que no
afectessin tant directament a la qualitat de
vida dels ciutadans.
El fet de deixar de bonificar les famílies
nombroses amb alts ingressos, com hem
comentat anteriorment, suposaria una
recaptació que avui en dia no es preveu.
Per altra banda, la llei reguladora de les
Hisendes locals, a l'article 72.4 preveu la
possibilitat d'exigir un recàrrec del 50% a
aquells immobles residencials que es tro-
bin desocupats de forma permanent. Una
mesura que, de ser aplicada, suposaria
un augment dels ingressos municipals a la
vegada que constituiria un incentiu per tal
que els grans propietaris (majoritàriament
constructores i bancs) deixessin d'espe-
cular i facilitessin l'accés a l'habitatge, en
règim de lloguer o propietat, a uns preus
d'acord amb la situació econòmica actual.

Amb esta iniciativa, la CUP d'Amposta pro-
posem i demanem al Ple Municipal un
repartiment més just i equitatiu d'este
impost, adaptat a les possibilitats de la
gent. 

Candidatura d'Unitat Popular
Amposta

Propostes de millora a les
Ordenances fiscals d’Amposta

Opinió
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L'alcalde d'Alcanar, Alfons
Montserrat (ERC), ha defen-
sat la seva gestió i ha atri-
buït a una maniobra política
de partits de l'oposició la
denúncia que ha desembo-
cat en l'execució del requeri-
ment judicial de documenta-
ció sobre una quinzena d'ad-
judicacions. Agents de la
policia judicial de la Guàrdia
Civil s'han emportat de la
casa de la vila divuit caixes
amb documents relacionats
amb projectes municipals de
diversa naturalesa executats

des de l'any 2007: des de
l'adjudicació de les piscines,
el servei de riscos laborals o
la compra del jaciment ibè-
ric de Sant Jaume.
Montserrat ha mostrat la
seva voluntat de posar tota
la informació a disposició
del jutjat número 4
d'Amposta, que investiga el
cas. L'actuació policial ha
causat sorpresa i descon-
cert a l'Ajuntament, no
només perquè l'equip de
govern no en tenia cap
coneixement previ, sinó
també per l'amplitud de la
petició judicial, que afecta la
major part d'actuacions
municipals executades
durant els últims sis anys.
"Ho demanen tot. Són pràcti-
cament totes les adjudica-
cions que hem fet: des de
les més grans a les més
petites", ha declarat el
mateix Montserrat, que ha
posat a disposició dels
agents i la secretària judicial
"tots els informes preceptius
de secretaria i intervenció"
relacionats amb la quinzena
de projectes objecte de la
reclamació del jutjat ampos-
tí.
Interposada per un veí
d'Alcanar, Andreu Queralt, el
passat mes de juliol, la
denúncia acusa el govern
municipal de suposada pre-

varicació, suborn i malversa-
ció de fons públics. Una
exsecretària del consistori
va declarar com a testimoni
al jutjat ampostí en el marc
de les diligències prèvies
obertes. Els agents de la
Guàrdia Civil s'han endut
expedients de projectes,
llicències d'obra, decrets
d'adjudicació relacionat amb
equipaments, serveis i
obres urbanístiques des de
2007, d'àmbits i pressupos-
tos molt diversos. Entre d'al-
tres, la construcció d'una
rotonda al barri de
Serramar, l'enllumenat de la

urbanització, l'adjudicació
del servei de prevenció de
riscos laborals, la construc-
ció de la piscina municipal,
la reconversió d'un equipa-
ment de les cases en biblio-
teca, la reconversió en
alberg del convent dels
Josepets, la compra dels
terrenys del poblat ibèric de
Sant Jaume o un pla d'ocu-
pació per actuar a l'antiga
caserna de la Guàrdia Civil.
"Tenim tot l'interès que hi
hagi accés a tota la informa-
ció i com més aviat s'escla-
reixi el tema, millor per a
tots", ha indicat l'alcalde.

Montserrat, però, no dubta
que la denúncia que ha
obert el procés persegueix
motivacions i estratègies
partidistes, més enllà dels
aspectes administratius. 
En aquest sentit, ha remar-
cat que el denunciant és un
veí del poble, "militant de
CiU", un dels grups de l'opo-
sició municipal més bel·lige-
rants amb l'actual govern
municipal, juntament amb
PSC i PP. "La identitat del
denunciant no ens és desco-
neguda i potser alguns par-
tits han avançat la campan-
ya electoral. La denúncia

està interposada per un veí
d’Alcanar militant de CiU i
exmarit d’una regidora de
CiU. I s’ha interposat amb
una informació que un ciu-
tadà de a peu no té. A més,
no consta que cap ciutadà
l’haja demanada, però sí que
consta que un partit, CiU, ho
ha consultat. La fase I de la
rehabilitació del convent
dels Josepets, no està
denunciada i en canvi la fase
II sí”. Segons ha explicat
Montserrat “cap de les
obres que ha fet un cons-
tructor d’Amposta notòria-
ment vinculat a CiU, entre
les quals la Fase I dels
Josepets, no han estat
denunciades. Totes les
actuacions que han estat
intervingudes per la secretà-
ria i per la interventora muni-
cipal i que tots els expe-
dients disposen dels percep-
tius informes i tots són favo-
rables”. 
Ivan Romeu, portaveu de
CiU a l'Ajuntament d'Alcanar
treu importància al fet que el
denunciant d'una quinzena
d'expedients d'obra pública
siga militant del seu partit. |
Romeu no entra a valorar les
acusacions d'Alfons
Montserrat i assegura que el
seu partit no ha proporcio-
nat cap documentació a
Andreu Queralt.

L'alcalde d'Alcanar defensa la legalitat de la seva gestió i
atribueix la denúncia a interessos partidistes de l'oposició

Neu ebrenca

Agents de la Guàrdia Civil
van fer dimecres un reque-
riment d'informació a
l'Ajuntament d'Alcanar. El
registre judicial, per ordre
del jutjat número 4
d'Amposta, afecta dife-
rents dependències de l'e-
difici consistorial. El motiu
sembla que és una denún-
cia d'un veí del municipi
contra l'Ajuntament per
suposades irregularitats
urbanístiques, com la de la
piscina municipal.

Agents de la Guàrdia Cívil van fer dimecres un requeriment d’informació a l’Ajuntament canareu

El motiu és una denúncia d’un veí del municipi per suposades irregularetats urbanístiques

ACN/REDACCIÓ

ACTUALITAT

El temporal va tornar acausar
desperfectes a la platja de la
Marquesa i l’accés a la punta
del Fangar per l’avanç del mar
i les fortes onades del tempo-
ral de mar. L’Ajuntament de
Deltebre va haver d’actuar
d’urgència per protegir el res-
taurant Els Vascos, que el
passat dissabte va veure com
les onades arribaven fins a la

paret de l’edifici i entraven a
l’interiordel restaurant, tancat
durant els mesos d’hivern.
L’actuació d’urgència va con-
sistir en un camió de grans
pedres d’escollera (proce-
dents d’una pedrera
d’Ulldecona), que amb l’ajuda
d’una excavadora cedida per
la Comunitat de Regants de
l’Esquerra es van situar

estratègicament just al davant
de l’edifici, per evitar l’impacte
de les onades a l’edifici.
L’alcalde de Deltebre, José
Emilio Bertomeu, ha informat
que negociarà amb l’Estat i la
propietat per tal d’arribar a
una solució definitiva per a
l’establiment que no és el pri-
mer cop que té desperfectes
per un temporal.

La platja de la Marquesa es torna a veure
afectada i amb desperfectes

Pel temporal del cap de setmana passat

La neu va fer acte de presència el cap de setmana passat, per sobre dels 400 metres
Poblacions de la Terra Alta van veure-la i van conviure, al mes de novembre, amb la primera
nevada de l’hivern. Fotos: Miriam Díaz i Rafel Navarro.
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Més Ebre ja va informar la
setmana passada que el tor-
tosí Paco Túnez era un dels
delegats de Creu Roja que
es desplaçava fins a
Filipines en tasques huma-
nitàries. Passada una set-
mana, Més Ebre ha pogut
parlar amb ell perquè ens
expliqui, des de Filipines, el
que s’ha trobat. La veritat,
ens diu Paco, “és que enca-
ra falta molta més ajuda
internacional. Amb la que hi
ha, no és suficient. Tot i que
cal considerar que la Creu
Roja de Filipines és molt
potent”. De la magnitud del
tifó, Túnez recordava que
“ha estat impressionant.
Vents sostinguts de 250
km/h i que han superat els
300. El dia que vam arribar,
les imatges eren aterrado-
res. Ha passat per sobre
una població”.
El tortosí a Filipines explica
que “la gent d’aquí està
molt preparada i reforçada

davant d’una tragedia com
aquesta. I, excepte els que
han perdut a sers estimats,
la resta afronta el problema
amb bon talant i a nosaltres
ens agraeix de forma molt
humana la nostra ajuda. Es
molt bonic poder rebre
aquest carinyo. I l’estem
rebent”.
Paco està a l’Illa de Leyte, a
la pobació de Tacloban. La

funció del seu equip, format
per cinc persones, és “valo-
rar les necessitats de la
gent i sobre aquestes sub-
ministrar aigua potable,
amb la regulació que ens
transmet l’organització mun-
dial de la salut. Es una feina
important per tot el que
comporta tenir aigua pota-
ble. I és que, perquè us
situeu, no hi ha ni llum. Un

poble arrassat i sense
poder gairebé comunicar-
se. Estem vivint en tendes
de plàstic. I per als resi-
dents, a manca de fer valo-
racions definitives, s’espera
que  puguin arribar unes
estructures establertes per
ocasions com aquesta i que
són com mini cases perquè
la gent es pugui instal.lar
fins que, amb el temps, es

puguin refer les cases”.
Paco assegura que “les
escenes són dantesques. El
que es veu per la televisió
no reflecteix exactament la
gravetat de la realitat que hi
ha”.
Paco Túnez té 49 anys. Es
funcionari de l’Agència
Tributària. Està casat i dos
fills. Ell va escollir fa uns
anys aquesta opció de
poder ajudar en tasques
humanitàries i ja té expe-
riència com la que va pas-
sar a Haiti: “aquella, no obs-
tant, va ser diferent. Era per
una epidèmia i no té a veure
amb la destrossa que hi ha
a Filipines”.
Estarà a les illes fins el 12
de desembre. Gairebé un
mes lluny de casa, ajudant i
sent humà. Un exemple
Paco Túnez al que només
ens resta agrair-li la seua
vessant humana i que repre-
senti a les Terres de l’Ebre a
Filipines en una labor tan
solidària com aquesta. 

MV 

El grup parlamentari de CiU
apunta que “hi ha molts res-
ponsables que han de
reconèixer les seves culpes”
i acorda una moció amb les
altres formacions “per donar
suport legal als municipis
afectats”. Annabel Marcos,
diputada de CiU al Parlament
de Catalunya, ha demanat
aquesta tarda “l’aturada defi-
nitiva i permanent del
Projecte Castor” degut a la
incertesa i a la inseguretat
que pot provocar si continua
l’activitat d’injecció i extrac-
ció de gas davant de la
costa d’Alcanar. La diputada
del Montsià ha recordat que
el govern central està elabo-
rant un informe sobre l’activi-
tat sísmica del passat mes
de setembre a les Terres de
l’Ebre i el Sénia i, a l’espera
dels resultats, ha advertit
que “la responsabilitat
econòmica no la paguin els
catalans”. La diputada ha
lamentat que “hi ha respon-
sables que han de reconèi-
xer les seves culpes”. 

Anabel Marcos
demana l’aturada

definitiva del Castor

«Les imatges que es veuen per la televisió no
reflecteixen la realitat de la gravetat existent»

Paco Túnez, tortosí en tasques humanitàries, ens explica des de Filipines les conseqüències del tifó

ACTUALITAT

El Parlament demanarà la
paralització i desmantellament
del projecte Castor. Així ho ha
aprovat la cambra catalana
arran de la moció presentada
per ICV. La diputada i primera
secretària del PSC de l’Ebre,
Núria Ventura, ha mostrat la
seva satisfacció per la unani-
mitat aconseguida. “Es podrà
discrepar sobre molts aspec-
tes en relació a la necessitat
d’una infraestructura com la
que ens ocupa per a l’emma-
gatzematge de gas i sobre la
necessitat d’aquestes reser-
ves; però sobre el que no hi ha
discrepància és sobre les
qüestions de seguretat i,
sobretot, amb la seguretat de
les persones”.

Ventura, satisfeta per
la unanimitat

ERC ha votat amb tota la
resta de grups del
Parlament a favor del tanca-
ment i el desmantellament
de totes les instal·lacions
del Castor
Ahir la tarda, ERC ha sumat
el seu vot al de tota la resta
de grups parlamentaris per
aprovar el tancament defini-
tiu del magatzem de gas

submarí del projecte Castor
i el desmantellament de
totes les seves instal·lacions
marines i terrestres. El dipu-
tat republicà Lluís Salvadó
ha denunciat en la seva
intervenció que ‘estem
davant d’un escàndol propi
de la subordinació del
Govern espanyol al poder
econòmic’. De fet, el diputat

s’ha mostrat convençut que
‘l’important de la inversió del
Govern espanyol no era la
funcionalitat del servei del
magatzem de gas, sinó que
les grans constructores
espanyoles que seuen a la
llotja del Santiago Bernabeu
continuessin fent obres,
encara que no fos necessà-
ria i que generés dèficit per

a tota la vida’. Salvadó ha
lamentat que encara avui
continuen amb la mateixa
política, posant com a
exemple els 95.000 milions
gastats en l’AVE, el 99 %
dels quals generaran dèficit
durant tota la vida. A més,
ha recordat les autopistes
radials que es van construir
a Madrid durant la dècada
passada de la mà dels
governs socialistes i del PP i
que han generat una fallida
de 4.000 milions d’euros en
deutes.

Lluís Salvadó: “El Castor és un escàndol propi de la

subordinació del Govern espanyol al poder econòmic”

El Parlament demana per unanimitat l'aturada "definitiva i immediata" del projecte Castor

”Estem en tendes
de plàstic. No hi ha

llum elèctric”

                       



DIVENDRES 22
DE NOVEMBRE
DE 2013

diarimés
ebreTTEERRRREESS DDEE LL’’EEBBRREE

5www.mesebre.cat

«»

Des de l'Àrea de Turisme de
l'Ajuntament de l'Ametlla de
Mar, abans de l'estiu, es va
dissenyar una APP per tal que
es pogués consultar tota la
informació del municipi a tra-
vés del mòbil o altres disposi-
tius com les tauletes.
Després de l'època estival,
de de l'Àrea s'ha fet una anà-
lisi de la incidència de l'APP i
les xifres han estat revelado-
res. De maig a agost s'ha
descarregat 2.153 vegades
l'aplicació. Això, representa
una mitja de 17,9 descàrre-
gues diàries durant aquest
període.
Els punts d'interès són l'apar-
tat més utilitzat de tota l'apli-
cació. Si s'analitzen les con-
sultes més comuns sobre els
Punts d'Interès s'extrau que
el tipus d'elements més con-
sultats són les platges, amb
més d'un 27% del total,
seguit per la “Història de
l'Ametlla de Mar”, el
TunaTour, i el Mercat
Municipal, amb un percentat-

ge més reduït.
Pel que fa a l'origen de l'usua-
ri que descarrega l'aplicació,
un 78,56% és espanyol, un
11,54% francès, i un 7,84%
rus.
“És una satisfacció que tanta
gent hagi escollit descarre-
gar-se l'aplicació per estar
informat de diverses qües-
tions del municipi. Des de
Turisme treballem per tenir
sempre els continguts actua-
litzats. A més, és molt signifi-
catiu que hagi hagut un per-
centatge de turisme rus
també molt interessat en fer
ús d'aquesta aplicació”,
Vicent Martí es Regidor de l'À-
rea Municipal de Turisme.
Analitzant les dades es pot
concloure que la utilització de
l'aplicació en sistemes iOS és
major que en Android, En con-
cret, la relació és de 2 a 1.
Els dispositius on s'utilitza
més l'aplicació són iPhone4S,
iPhone4, iPhone5, Samsung
Galaxy ACE, iPad 2, Samsung
Galaxy S2 i Samsung Galaxy
S3.
El Cem supera els 900
abonats
Aquesta xifra d'abonats és

fruit del treball intens de l'À-
rea Municipal d'Esports per
personalitzar quotes, recupe-
rar antics usuaris, i ampliar
l'oferta d'activitats.
El CEM la Cala, el Complex
Municipal d'Esports i zona
d'aigües de l'Ametlla de Mar,
suma ja més de 900 abo-
nats. Un augment notable
fruit del treball des de l'Àrea
Municipal d'Esports, de
l'Ajuntament de l'Ametlla de
Mar i, en concret, des del
complex, per oferir diversitat
de quotes adaptades a la
demanda dels usuaris, recu-
perar antics abonats i diversi-

ficar encara més l'oferta d'ac-
tivitats.
I és que des del CEM s'ha rea-
litzat una reducció del preu de
les matrícules de 55 a 45
euros per adults i júniors, a
més de posar les quotes 3a
edat i pensionistes a 30
euros. A més, s'ha creat una
quota especial per alumnes
de l'Escola Pública Sant Jordi,
per sis euros al mes amb la
qual cosa són ja 123 els abo-
nats d'aquest sector, i per als
alumnes de l'Institut Mare de
Déu de la Candelera, una
quota especial de 23 euros.
També s'ha realitzat una pro-

moció especial per a estu-
diants durant l'estiu i tarifes
temporals destinades als
turistes i als visitants de sego-
nes residències. Una propos-
ta que s'ha promocionat des
dels allotjaments i comerços,
fet que ha provocat uns
majors ingressos.
D'altra banda, la quota dirigi-
da als aturats, per poc més
de 22 euros, ha tingut molt
bona acceptació. Una altra
proposta que ha tingut molta
acceptació és la quota de
matí, de les 7 fins a les 14 de
la tarda. “Cal lloar la feina que
s'ha fet i que s'està fent. Crec
que anem per bon camí i
aquests més de 900 usuaris
actuals ho confirmen”, subrat-
llava Ruben Lallana, Regidor
d'Esportsr. També s'ha inten-
sificat la vessant de salut i
benestar del CEM a través de
serveis com la fisioteràpia,
l'estètica, i el massatge, el
bronzejat amb raigs UVA,
venda de productes nutricio-
nals, osteopatia i fotodepila-
ció, un fer que ha comportat
multiplicar per tres la factura-
ció en aquest concepte, res-
pecte a l'any anterior.

El restaurant Les Moles de
Jeroni Castell, ubicat a
Ulldecona, ha rebut aques-
ta setmana la seua primera
estrella Michelin. A la gala
presentada pel director de
la guia roja, Michael Ellis,
que va tenir lloc al Museu
Guggenheim Bilbao i que
va comptar amb la presèn-
cia de més de 300 convi-

dats. El restaurant, que va
obrir al desembre de 1992
està situat on va sorgir la
primera pedrera
d’Ulldecona.
La nova guía, que inclou a
171 restaurants amb estre-
lla, va concedir a España
23 noves estrelles que
recoenxiexen la feina dels
millors restaurants del

país. 
Jeroni  estava molt satisfet
per aquesta distinció, un
pas endavant en la feina de
les darreres décades i en
l’esforç de poder donar un
servei selecte. “A més, és
un refor´per segui treba-
llant i progressant i també
perquè et pugui conèixer
més gent”, deia. 

El Restaurant ulldeconenc ‘Les Moles’
obté l’estrella Michelin

•
El Grup Municipal Socialista
a Amposta ha entrat per al
debat en el ple ordinari de
dilluns vinent una moció en
què insta al govern de la
Generalitat a que situï l’eradi-
cació de la pobresa i la lluita
contra l’exclusió social com
a prioritat política. Els socia-
listes recorden que el Síndic
de Greuges ha alertat que
50.000 infants a Catalunya
pateixen desnutrició i que
234.000 persones registra-
des al SOC no cobren cap
prestació ni subsidi .
“245.000 llars catalanes
tenen tots els seus mem-
bres a l’atur i els treballadors
en situació de pobresa mal-
grat tenir un salari, ja arriben
al 14%”, ha explicat el porta-
veu socialista, Antoni
Espanya, que ha recordat
que a l’Ebre la xifra de risc
d’exclusió social és alar-
mant, ja que arriba al 38%.

Prioritzar la
lluita contra la

pobresa 

L'Institut Joaquim Bau de
Tortosa ha patit un petit
ensurt aquest dimecres al
matí. A les 9h aproximada-
ment s'ha cremat el qua-
dre d'electricitat de l'insti-
tut i ha començat a sortir
molta fum ja que tot va
connectat al quadre.
Aquest fet ha provocat l'e-
vacuació d'uns 400 alum-
nes i els professors per
seguretat. Fins al lloc dels
fets s'han desplaçat efec-
tius dels bombers, policia
local, Mossos d'Esquadra,
Protecció Civil i una
ambulància. Els Bombers
van solucionar el conclite.

Ensurt a
l’Institut

Joaquim Bau

L’APP de turisme de l’Ametlla 
acumula més de 2000 descarregues

L’origen de l’usuari, un 78,56 % és espanyl, un 11,54 % francès i un 7,84 rus

Es el segon ebrenc que rep aquesa privilegiada distinció

ACTUALITAT
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La Plataforma en Defensa
de l’Ebre ha enviat una carta
als senadors catalans, entre
ells el ebrencs Joan Sabaté
(PSC) i Ferran Bel (CiU) , aler-
tant-los de les conseqüèn-
cies que pot tenir la Llei
d’Impacte Ambiental i dema-
nant-los que s’oposen a les
esmenes que hi ha inclòs el
Partit Popular en la seua tra-
mitació al Senat, un cop
aprovada pel Congrés, que
“fiquen les bases per a un
mercat generalitzat d’aigua
entre conques”. El Projecte
de Llei es votarà esta setma-
na al Senat. Segons ha expli-
cat la PDE, “amb les modifi-
cacions, qualsevol proposta
de trnavasament ja no haurà
de passar pel consell de
ministres sinó que es fona-
mentarà en un acord entre
usuaris”, ha alertat la porta-
veu antitransvasament
Susanna Abella. 

Davant d’això, la carta
demana als senadors desti-
nataris –també Ester
Capella (ERC), Joan Saura
(ICV) i Jordi Guillot (ICV)- que
estudien els dos informes
que ha presentat la Fundació
Nova Cultura de l’Aigua i
facen lo possible per elimi-
nar les esmenes introduï-
des, relatives al transvasa-
ment Tajo – Segura i als
mercats d'aigua i els trans-
vasaments en general.
Els informes posen de mani-
fest que en les esmenes de
la Llei d'Avaluació Ambiental
306 i 307 “es pretén facilitar
el règim de les vendes d'ai-
gua entre diferents conques,
centralitzar la seua autoritza-
ció i donar certesa als bene-
ficiaris dels transvasaments
a càrrec de la conca
cedent”. Segons la
Plataforma “estes profundes
modificacions s han produït
al marge del procés de
Planificació hidrològica
actualment en marxa amb la
redacció dels Plans de

conca i venen a ser una
modificació encoberta i amb
escassa transparència de la
llei d’aigües”. 
Davant la imminent votació,
la PDE demana als senadors
catalans que tinguen pre-
sents els informes i “actuen

en responsabilitat eliminant
aquestes esmenes”. 

Concentració a la plaça
del Carrilet pel pla de
conca
En la roda de premsa duta a
terme aquesta setmana, la

PDE també ha valorat la reu-
nió que va mantindre diven-
dres passat a Madrid amb
alts càrrecs del Ministeri de
Medi Ambient amb el pla de
la conca de l’Ebre sobre la
taula. 
La Plataforma va rebutjar la
proposta de donar consenti-
ment a l’aprovació del pla
apel·lant a futures possibles
modificacions en la seua
fase de revisió. 
“El mateix dia que el consell
de ministres aprove el pla
convocarem una concentra-
ció a la tarda a la plaça del
Carrilet de Tortosa en la que
s’anunciarà la data de la dot-
zena assemblea general,
d’on sortiran les mobilitza-
cions a emprendre”, ha afir-
mat Joan Antoni Panisello. 
Segons este portaveu de la
PDE, “ells saben que el front
jurídic i la batalla a Europa
estan en marxa, i que les
mobilitzacions seran molt
fortes, tant o més que les
iniciades l’any 2.000”, ha
acabat dient.

L'Ajuntament d'Alcanar ha
aprovat l'oficialització de la
bandera del municipi.
Aquest acord s'ha pres des-
prés de l'informe de la
Direcció General
d'Administració Local,
emès pel conseller heràl-
dic i assessor d'Heràldica
i Genealogia de Catalunya,
n'Armand de Fluvià. La
bandera que ha aprovat
Alcanar és blanca, en dos

de les seues terceres
parts, amb les tres canyes
arrencades verdes de l'es-
cut, mentre que l'altra ter-
cera part, situada a la
vora del vol, és roja, amb
una creu de Malta de color
blanc. 
Les canyes i la creu de
Malta (símbol de l'orde
militar de l'Hospital de
Sant Joan de Jerusalem)
són els dos senyals més

antics que es coneixen
com a propis del
d'Alcanar, i són els ele-
ments en què també es
basa el blasonament de
l'escut del municipi, apro-
vat el passat any 2012, i
que va ser el procediment
previ per a l'adopció de la
bandera.
En la cultura catalana, l'es-
cut i la bandera són els
símbols representatius per

excel·lència de tota comu-
nitat, tenen com a finalitat
la de donar cohesió, i
també tenen la funció d'in-

culcar en la ciutadania la
consciència de la seua
continuïtat com a poble al
llarg del temps.

Alcanar oficialitza la bandera del municipi

els advocats els que
aixequen el crit de
‘Gallardón dimisión’ diri-
git cap al ministre de
Justícia. Així ho han fet
avui els lletrats que han
participat en concentra-
cions davant els jutjats
de Tortosa, Amposta i
Gandesa en contra de la
llei de Taxes que ja fa un
any va entra en vigor, i
també en defensa del
manteniment de l’estruc-
tura judicial territorialitza-
da, en contra de les pro-
postes del ministerio d’e-
liminar òrgans judicials a
Catalunya per concen-
trar-los a les capitals pro-
vincials, la qual cosa a la
pràctica equival a l’elimi-
nació de tots els jutjats
de les Terres de l’Ebre. 

Els advocats
ebrencs s’afegeixen

a les protestes

L’Institut Català de les
Dones ha iniciat a la
Delegació del Govern de la
Generalitat a les Terres de
l’Ebre, a Tortosa, un taller
de 16 hores amb l’objectiu
de promoure l’apoderament
de les dones i potenciar el
seu desenvolupament per-
sonal i professional. Més de
60 dones s’han inscrit a les
quatre sessions on, a tra-
vés d’una metodologia
basada en activitats partici-
patives, es promourà l’auto-
confiança, el desenvolupa-
ment de l’autonomia i la
capacitat de generar canvis
positius en la pròpia vida. 

Potenciar el
desenvolupament

professional 

La PDE avisa als senadors catalans dels canvis legals
que obren el camí per a trasvasaments

“El mateix dia que el  consell de ministres aprove el pla, convocarem una concentració a la plaça del carrilet de Tortosa”

A proposta de la regidoria de Cultura, el Ple va aprovar la seua adopció

ACTUALITAT
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L'Ajuntament de Tortosa
participarà en un progra-
ma adreçat a millorar la
qualitat de vida dels cuida-
dors de malalts
d'Alzheimer, els quals
s'enfronten, molt sovint, a
dures jornades de 24
hores d'atenció constant
que els hi provoca una
merma en la seva vida
personal que, en la majo-
ria dels casos, comporta
problemes psicològics i
físics seriosos. A
Espanya, es calcula que
són prop de 600.000 les
persones que pateixen
aquesta malaltia i altres
demències, i que cadascu-
na té, com a mínim, una
persona que se'n fa
càrrec.L'Obra Social La
Caixa i la Fundació
Pasqual Maragall col·labo-
ren en el desenvolupa-
ment d'un programa d'in-
tervenció psicoterapèuti-
ca que pretén avaluar

científicament els efectes
de la teràpia clínica en el
benestar dels cuidadors
d'aquests malalts per,
així, poder contribuir a la
millora de la seva qualitat
de vida. Aquest programa
d'intervenció es portarà a
terme a les seus de les
Associacions de Familiars
de Malalts d'Alzheimer
amb grups terapèutics
que tractaran experièn-
cies personals dels cuida-
dors, tot proporcionant
informació i suport sobre
les seves principals pro-
blemàtiques. En cada ses-
sió es tractaran temes
com la comunicació amb
la persona malalta, la
família i l'entorn, les reac-
cions negatives del malalt,
les renúncies que ha de
fer el cuidador, la relaxa-
ció, o la difícil tria entre
residència o domicili. A
Tortosa es troba l'AFATE,
l'Associació de Familiars
de Malalts d'Alzheimer de
les Terres de l'Ebre, que
pertany a CEAFA
(Confederación Española

de Asociaciones de
Familiares de Personas
con Alzheimer y Otras
Demencias).
L'Ajuntament de Tortosa,
des de la regidoria
d'Acció Social, facilitarà
l'accés dels cuidadors de
malalts que hi estiguin
interessats a aquest pro-

grama, el qual tindrà qua-
tre avaluacions durant un
any i mig per valorar l'im-
pacte clínic de les dife-
rents intervencions en
diverses àrees: Estat d'à-
nim, càrrega percebuda,
qualitat de vida, ansietat i
depressió, i satisfacció
amb la teràpia.

Tortosa participa en un programa adreçat als
cuidadors de malalts d'Alzheimer

Des d’Acció Social, es facilitarà l'accés dels cuidadors que hi estiguin interessats

REDACCIÓ

L'ajuntament d'Amposta
instal·larà aparells desfi-
bril·ladors les
instal·lacions esportives
de la ciutat. En concret,
l'àrea d'esports ha adqui-
rit cinc aparells que esta-
ran ubicats a la piscina
municipal, al camp de fut-
bol, un s'entregarà a l'e-
quip de voluntaris de
Protecció Civil, l'altre
romandrà a la Policia
Local i el cinquè estarà al
Centre de Tecnificació. Els
cinc aparells són portàtils,
de manera que es podran
utilitzar en els esdeveni-
ments esportius o concen-
tracions de persones de
qualsevol tipus en els que
hi intervenen els equips de
protecció civil i de la poli-
cia local.

Els desfibril·ladors perme-
ten atendre de manera
immediata en els primers
minuts qualsevol afecció
cardiopulmonar i facilitar
així que en aquests
emplaçaments on s'hi rea-
litzen activitats físiques
que comporten risc la res-
posta sigui el més ràpida
possible.
Els aparells s'han adquirit
en rènting amb una inver-
sió de 7.000 euros anuals
per la utilització i el mante-
niment en les condicions
òptimes. 
En les properes setmanes
ja estaran instal·lats i unes
90 persones entre volun-
taris i treballadors munici-
pals ja han iniciat un curs
de formació per utilitzar-
los correctament i saber

com actuar en cas que
sigui necessari.
MERCAT D'INTERCANVI
SOLIDARI A AMPOSTA
Demà dissabte 23 de

novembre de 10 a 14 h i
de 16 a 20 h al Casal
d'Amposta tindrà lloc el
mercat d’intercanvi solida-
ri. 

Amb l’eslogan, No em llen-
cis, Intercanvia’m! es publi-
cita aquest mercat que es
farà demà a la capital del
Montsià. 

Amposta disposarà de cinc desfibril.ladors en instal.lacions
esportives i vehicles de policia local i protecció civil

La Regidoria de Serveis
Públics de l'Ajuntament de
Flix s'ha volgut adherir a la
campanya informativa
"Residu, on vas?", per
fomentar la recollida
selectiva de residus
domèstics.
Per aquest motiu, a la
pàgina web de
l'Ajuntament de Flix, a l'a-
partat "+ Informació"
(marge esquerra) s'ha
inclòs un banner que dóna
accés a una pàgina on els
usuaris poden conèixer on
dipositar els diversos
tipus de residus que es
generen, si segueixen
algun procés de reciclat-
ge i a què es destinen;
també hi trobem recursos
que permeten consultes
obertes. Així mateix, qui
estigiui interessat pot
descarregar-se una aplica-
ció per a dispositius
mòbils.

Campanya
informativa:

Residu,
on vas?

ACTUALITAT

En cada sessió es

tractaran temes com  la

comunicació amb la

persona malalta, la

familia i l’entorn o, entre

d’altres, les reaccions

negatives del malalt

En les properes setmanes ja estaran instal·lats.

La companyia elèctrica
Endesa va dur a terme
aquest dimarts el desem-
bassament extraordinari
del riu Ebre d'aquesta tar-
dor. D'acord amb la
C o n f e d e r a c i ó
Hidrogràfica de l'Ebre, la
central hidràulica de Flix
(Ribera d'Ebre) deixarà
anar aigua per les com-
portes de la presa durant
dotze hores, de vuit del
matí fins a les vuit del ves-
pre. La sortida d'aigua
des de la central anirà
variant segons l'hora del
dia, començant amb 150
metres cúbics per segon
fins arribar als 1.200
metres cúbics per segon
a dos quarts de dotze del
migdia. L'actuació, que
es fa dos cops a l'any,
serveix per arrossegar i
netejar de macròfits -
algues- acumulats al tram
final del riu i renovar l'ai-
gua del meandre.
Aquests treballs implica-
ran la coordinació de tres
centrals de la companyia,
on es deixarà anar el
volum necessari d'aigua. 

Desembassament

extraordinari de

l’Ebre a Flix
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La Casa de la Jota ha pro-
gramat la segona edició
dels Cursos de Tardor des-
tinats a promoure el conei-
xement i l'aprenentatge de
la Música Tradicional i
Popular des de òptiques
tan diverses com el ball, la
interpretació musical, el fol-
klore o la informàtica aplica-
da. “Amb aquest objectiu
hem ofertat 6 cursos intro-
ductoris i intensius, de 12
hores de durada, oberts a
persones de qualsevol edat
(a partir de 14 anys) o
nivell. Esperem que siguen
del vostre interès. A
Deltebre tindrà lloc ‘Lo
plaer de ballar la jota’ i ‘La
música de la jota. Mestre
músic de dansa”. 
LO PLAER DE BALLAR LA
JOTA
MESTRA: LÍDIA DE MENA
Dirigit a totes les persones

interessades en la pràctica,
divulgació, transmissió i
creixement de la Jota a
Catalunya. Tècnica de pas-
sos (pulsació, tempo).
Coreografíes i músiques
fixades. Improvisació i nova
creació. Eines per la docèn-
cia. Lo curs es desenvolu-
parà a través de l'eix músi-
ca/dansa.
DATES: 7 de desembre
(10h a 14h i 16h a 20h) i 8
de desembre (10h a 14h).
LLOC: BIBLIOTECA DE DEL-
TEBRE. Plaça 20 de maig
2. Deltebre.
INSCRIPCIÓ: 10Û.
-Àrea de Cultura de
Deltebre: 977489309 efa-
bra@deltebre.cat
-Túbal SCCL: 977440561
elena@tubalespectacles.com
LA MÚSICA DE LA JOTA.
MESTRE MÚSIC DE DANSA
MESTRE: FRANCESC

TOMÁS 'PANXITO'
La interpretació musical i
l'acompanyament de la
Jota. Es pot portar guitarra,
guitarró, violí, viola, acordió
o qualsevol instrument
melòdic. En funció de l'in-
terès dels participants
també podem dedicar l'a-
tenció a la figura del Mestre

Músic per la Dansa (músic
que acompanya l'aprenen-
tatge de la dansa).
DATES: 7 de desembre
(10h a 14h i 16h a 20h) i 8
de desembre (10h a 14h).
LLOC: BIBLIOTECA DE DEL-
TEBRE. Plaça 20 de maig
2. Deltebre. INSCRIPCIÓ:
10ÛE.

Del 6 al 8 de desembre

Fira de l’oli de Santa Bàrbara

L'Associació de Dones de
Deltebre prepara actes per
celebrar el Dia Internacional
Contra la Violència de
Gènere, el 25 de novembre.
La primera de les activitats
serà el Taller Igualtat de
Gènere, que es va fer ahir
dijous, 21 de novembre, a les
20 h al local de l'associació,
a càrrec de Cristina Grau de

Serveis Socials, del Consell
Comarcal. I dema dissabte,
23 de novembre, a les 17h V
Caminada en Contra de la
Violència de Gènere. S'anirà
des del seu local fins el Parc
del Riu on es llegirà el mani-
fest i després a l'acabar hi
haurà un petit pica-pica. Amb
aquestes iniciatives pretenen
sensibilitzar a la ciutadania.

Eliminació violència envers les dones

Deltebre acollirà les
Experiències ADEDE. Unes
xerrades d'unes dues hores de
durada on les sòcies de l'enti-
tat expliquen les seves expe-
riències i ensenyen conceptes
bàsics en el món de l'empresa
d'avui dia, com són la creativitat
i el creixement personal. Les
xerrades són gratuïtes però
requereixen d'inscripció prèvia.
Ho podeu fer enviant un mail a
adede@adede.org amb el vos-
tre nom i número de telèfon i
especificant a quina de les
xerrades voleu assistir. La pri-

mera xerrada va fer-la Alícia
Gamundi, professora de
Formació Professional i mem-
bre de la junta d'ADEDE, dime-
cres. La segona anirà a càrrec
d'Asun Colom, copropietària de
l'empresa de mobiliari sosteni-
ble GRISVERD i membre de la
junta d'ADEDE, i de Càrol
Allepuz, propietària de l'empre-
sa de ferreteria a l'engròs FER-
GARCIA i membre de la junta
d'ADEDE: 'Tècniques i aplica-
cions de la creativitat'a la
Biblioteca de Deltebre l’11 de
desembre de 15 a 17:30h.

Experiències ADEDE a Deltebre

La segona edició, que es va
celebrar el desembre de
l'any passat, va obtenir un
important ressó i éxit de
públic, amb més de 2.000
persones que van visitar-la.
Enguany, la fira-concurs can-
via el seu plantejament i la
seva oferta per apropar-la al
públic en general, més enllà
del sector professional a qui
va adreçada, amb activitats
per als més petits com la
visita a la granja, on podran
donar de menjar als animals
i, fins i tot, aprendre a mun-
yir les cabres, o recollir els
ous de les aus. A banda,
també s'hi podrà trobar un
mercat amb productes
ecològics i animals de com-

panyía, així com degusta-
cions de productes avícoles.
Pel que fa al concurs interna-
cional, es compta amb un
jurat de 18 membres que
hauran de guardonar els
millors ànecs, oques, galli-
nes, coloms, i aus silvestres
autòctones, dels quals n'hi
haurà més de 2.000 presen-
tats a concurs, amb més de
1.000 aus que es posaran a
la venda. El preu d'entrada a

la fira-concurs serà de 3
euros pels adults, i serà gra-
tuïta pels menors de 7 anys.
La IIIa Fira-Concurs d'Aus de
Raça/Concurs Internacional
d'Avicultura "Terres de
l'Ebre" està organitzada per
l'Associació de Criadors
d'Aus de Raça de les Terres
de l'Ebre, amb la col·labora-
ció de l'Ajuntament de
Tortosa/Firatortosa.

Tortosa acollirà novament la 
Fira-Concurs d'Aus de Raça

El regidor de Fires de
l'Ajuntament de Tortosa,
Emili Lehmann, ha pre-
sentat la tercera edició
de la Fira-Concurs d'Aus
de Raça/Concurs
Internacional de
Avicultura "Terres de
l'Ebre, que se celebrarà
del 6 al 8 de desembre
de 2013 al pavelló firal
de Tortosa.

Cursos de Tardor: Música tradicional 
i popular, a Deltebre

Segona edició

ACTUALITAT

Des d’avui divendres, a Santa
Bàrbara tindrà lloc la XVII Fira
de l’Oli Nivell, dels citrics i del
comerç de la vila del Montsià.
També es duran a terme les
jornades gastronòmiques de
la cuina de l’oli. Una nova cita
amb el certamen que durarà
fins el diumenge, al recinte
firal establert.

Diada del Llagostí, a la Ràpita
El proper dia 1 de desembre
tindrà lloc la 10a Diada del
Llagostí a les 12h al Pavelló
Firal del municipi i de l'1 fins

el 16 de desembre les
Jornades del Llagostí a dife-
rents restaurants de la loca-
litat.

Alcanar celebra fins al 22 de
desembre, les XX Jornades
Gastronòmiques dels Cítrics,
dedicades especialment al
seu producte estrella, la cle-
mentina, tot i que en els
menús especials que oferiran
els restaurants participants
també hi seran presents
altres cítrics com són la
taronja i la llima. Com a nove-
tat en aquesta edició, els

menús que oferiran els vint
restaurants del municipi,
inclouen plats d'un receptari
de més de setanta receptes
basades en la clementina que
ha elaborat la Fundació Alícia,
en el marc de col·laboració
entre l'Ajuntament d'Alcanar i
aquesta fundació, per tal de
promoure aquest cítric típic
canareu, sota la marca
Clementina d'Alcanar.

Amposta, Fem Salut! Atenció al pacient en demència. 
Cinquena xerrada organitzada pel CAP Amposta que tindrà lloc
a les 18.30 hores del proper 26 de novembre al Casal de la
capital del Montsià. Temes de Salut adreçats a tota la població
i a tota la gent que vulgui assistir-hi. 

Actualitat

El passat dimecres a requeri-
ment d'un comerç de la ciu-
tat, els agents de la Policia
Local d'Amposta van detec-
tar que estan circulant mone-
des de 2 Euros falses per la
ciutat.

Monedes de 2 euros falses

Alcanar promou la Cuina dels Cítrics

També s’hi podrà
trobar un mercat
amb productes

ecològics i animals
de companyia
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CRAC de la setmana: Àlex Gómez i Comes 
MICHEL VIÑAS

“MARXO DEL KITCHEE PERQUÈ NO ESTAVA D’ACORD AMB EL QUE EM PLANTEJAVA EL PRESIDENT”

El calero Alex Gómez
marxava cap a Hong Kong
al juliol per incorporar-se al
Kitchee. Una experiència
que anava avalada per Jo-
sep Gombau, anterior en-
trenador i que va treballar
unes temporades al Kit-
chee fins quan va decidir
marxar a Austràlia a finals
de la passada. Alex, pas-
sats uns mesos i sent l’e-
quip líder, ha decidit ple-
gar. Ens ho explica per a
Més  Ebre. 

Més Ebre: Com estàs?
Àlex Gómez: Bé. En un

primer moment va ser dur
acceptar que abandonava
el meu somni en el millor
moment, però després,
veient les mostres de re-
colzament de tantíssima
gent: amics, jugadors,
membres de l’staf tècnic i
aficionats, em vaig refer i
vaig entendre que no ho
havia fet tan malament. Es
difícil compendre que
anant primers, invictes en
la lliga i realitzant el millor
inici de la història del club,
et puguis plantejar la idea
de marxar.

ME: Decepcionat? Trist?
AG: Decepcionat, sí! Per-

què no he pogut acabar la
feina que amb tanta il.lusió
havia començat i que per
tan bon camí anava. Trist,
també. No és bonic haver
de tornar a casa sense ha-
ver pogut demostrar tot el
que podia donar. 
Però a l’hora content i or-
gullós de la feina ben feta i
de la determinació que he
pres. 

ME: Divergències espor-
tives amb el president,
però quines van ser?

AG: Hem de tenir en
compte que estem en un
país asiàtic en el que la cul-
tura i la forma de fer són
molt diferents a les nos-
tres: el que a nosaltres ens
pot semblar normal i quoti-
dià, per ells no ho és.
Molts cops, moltes de les
meues decisions no s’ente-
nien suficient i les havíem
de debatre, parlar i pactar-
les però jo tinc una forma
de veure el futbol, una filo-
sofia que m’han ensenyat
durant els sis anys a can
Barça i jo no estava dispo-
sat a canviar-la. Jo crec en
la política de l’esforç: si en-
trenes bé, tens més op-
cions a jugar”. No m’agra-
den els favoritismes i no
crec tampoc en un onze fi-
xe. 

ME: Es posava amb les
alineacions?

AG: Si, o si més no, ho
intentava. Cada setmana
ens trucàvem i havia de
justificar l’onze. Moltes ve-
gades ell no estava d’a-
cord amb el meu planteja-
ment, però jo sóc qui visc
els entrenaments i veig qui
s’ho mereix i qui està moti-
vat per defensar l’escut a
l’hora del partit. I per tant,
així ho feia. 

ME: No es va poder re-
conduir la situació o hi ha-
via més conflictes?

AG: Generalment, en
aquests països quan algú
pren una decisió, dificil-
ment canvia. Sobre tot

quan estem parlant de
gent amb molts diners. Es-
tic segur que, tal i com han
anat les coses, veient la
meua postura ferma i la
resposta de l’estaf, dels ju-
gadors i de molts segui-
dors, el president pensarà
que problament no ha estat
un pas intel.ligent el que ha
fet per la seua part.

ME: Marxes o creus que
el president podia pendre
una decisió al respecte?

AG: Les dues coses.
Marxo perquè no estava
d’acord amb la línia de tre-
ball que plantejava el presi-
dent. Però alhora, és obvi
que pel president no sóc el
tipus d’entrenador que es-
perava. Per tant, ens vam
reunir, ho vam parlar i vam

arribar a l’acord de deixar-
ho. Perquè jo no estava
disposat a canviar i, evi-
dentment, ell tampoc. 

ME: Va entrar bé Àlex
Gómez al Kitchee?

AG: Crec que sí!. Suposo
que si no hagués estat així,
no aniriem invictes en la lli-
ga.

ME: Inici històric del Kit-
chee. 

AG: Així és. Hem fet un
molt bon inici, el millor de
la història del club. El cert
és que vam fer una pretem-
porada espectacular, guan-
yant equips de 1a divisió
de Xina i de Tailàndia (2 lli-
gues molt fortes a Àsia) i
fent un partit molt digne
contra el Manchester. Les
expectatives eren altes i

els resultats en la lliga així
ho demostren.

ME: Ara que comença-
ves a dominar l’anglès...

AG: (jeje)...la veritat és
que ha estat una experièn-
cia positiva i inoblidable.
He millorat l’idioma i he
descobert una cultura,
amb la riquesa que això
comporta. Per aquest mo-
tiu, tot i les desavenences
futbolístiques, jo estic
agrait al Kitchee, al seu
president Mr. Ken i amb la
ciutat de Hong Kong per
l’oportunitat que m’ha brin-
dat. He pogut enfrontar-me
al Manchester i jugar la
Champions d’Asia. Molt bé.
Sense dubte tornaria a pro-
var l’experiència.

ME: Futur?

AG: No ho sé. De mo-
ment torno a casa a gaudir
dels Nadals amb la família i
els amics perquè he estat
sis mesos sense veure’ls i
els trobo a faltar. De mo-
ment, m’han sorgit diver-
ses ofertes però les he de
pensar amb calma per triar
la millor opció.

ME: Entrenar a l’Ebre?
AG: Entrenar a casa

sempre és un plaer. Però
de moment hi ha alguna
oferta internacional que té
un valor afegit per poder
acumular experiències no-
ves. No obstant, espero,
tard o aviat, tornar als
camps de les nostres te-
rres. (la foto correspon al partit
que el Kitchee va jugar contra el
Manchester).

                                                           



DIVENDRES 22
DE NOVEMBRE
DE 2013

diarimés
ebreEESSPPOORRTTSS

11www.mesebre.cat

SECCIÓ PATROCINADA PER:

No és una sorpresa. Més
Ebre ja va avançar a la pre-
temporada que l’Ascó, per la
plantilla i cos tècnics que dis-
posa, havia de lluitar per
estar entre els quatre pri-
mers i accedir d’aquesta
forma al play-off. I ho està
desmostrant. Un equip
modest però amb un pressu-
post per poder competir per
entrar en el somni del play-
off. Un somni per a la localitat
de la Ribera i també per a les
Terres de l’Ebre que només
recorden el play-off del
Tortosa l’any 98. L’Ascó va
forjar el triomf a Figueres (1-
2) al primer temps amb els

gols d’un inspirat Sergi
Moreno i del crac Virgili que
va fer un gol de bandera.
Però l’Ascó va baixar pistona-
da i el Figueres va reduir
distàncies abans del des-
cans. A la represa, la incerte-
sa va estar-hi present però la
sobrietat defensiva dels
asconencs va servir per con-
servar l’avantatge. 
Tres punts més i ara ja cal
pensar en el partit de diumen-
ge a les 12 h. a la

Muntanyesa, rival directe a
les primeres paces. Un altre
resultat positiu seria un cop
d’efecte. La consolidació del
somni. Queda molt, però
l’Ascó va ben encaminat.

Mereixia més
La Rapitenca mereixia més
en el seu partit al camp del
Santboià (1-1). L’equip de
Teixidó es va desplaçar amb
set baixes. Van ser alineats
jugadors amb pocs minuts

fins ara però el cert és que
van complir. Cristrian
Bertomeu, amb un gran gol,
va fer el 0-1. Un penal increi-
ble en el que l’àrbitre va tenir
una interpretació molt parti-
cular, va ser l’empat. A la
represa, el duel va estar
obert, però les millors
opcions van ser rapitenques.
Entre elles, un xut al traves-
ser de Cristian i dues de Pol
a darrera hora. Empat merito-
ri per les circumstàncies, per-
què la Rapitenca va anar min-
vada però que hagués pogut
ser una victòria. 
Diumenge, amb manca de
triomfs, partit clau contra el
Gavà, rival directe (12 h).
Tornen els sancionats (Raül,
Julio i Mauri) i cau J. Luis
Munta, per sanció.

L’Ascó segueix forjant el somni 

L’Ascó va fer, a Figueres,
un punt i seguit en la
seua trajectòria ascen-
dent. Ja és segon a la
taula i l’equip menys
golejat del grup. La seua
situació, el seu estat,
quan manca poc per
acabar la primera volta,
facilita ja l’etiqueta de
favorit per al play-off. 

TERCERA DIVISIÓ

Va guanyar a Figueres i és segon a la taula. Cada cop, més favorit pel play-off

M.V.

L’Ascó va vèncer a Figueres, diumenge.

Partit clau diumenge a
la Devesa contra un
rival directe, el Gavà

(112 h).

UE Rapitenca

L’equip anirà minvat a Tàrrega, però “serà competitiu”

L’Amposta tindrà set baixes
PRIMERA CATALANA

L’Amposta va empatar diu-
menge passat contra el Torre-
forta (0-0). Va ser el millor partit
dels jugadors de Nacho en el
que portem de temporada. L’e-
quip, amb sobrietat defensiva, i
equilibrat en atac, va superar el
Torreforta. El conjunt tarragoní
es va veure desbodat i no va
oder contrarestar la intensitat i
el joc ampostí. Les ocasions es
van anar succeint, ja al primer
temps molts clares. Però a l’Am-
posta li va mancar la culminació.
El joc interior va funcionar i la ve-
locitat de Becerra i Arnau va ser
letal. A la represa, més del ma-
teix. Més opcions locals, enmig
d’un ambient crispat per l’actitud
del tècnic José López. Va estar,
per aquest motiu, en el centre
de les ires de l’afició ampostina. 

L’úinc que li va mancar a l’Am-
posta fou el gol. Fins en temps
afegit Becerra va originar una
nova ocasió. Cristo, forçat, no
va arribar a la pilota.   Nacho Pé-

rez admetia que “el futbol no va
ser just amb nosaltres. L’equip
va fer tot el que calia per guan-
yar”. L’Amposta visita diumenge
el Tàrrega (12 h). El problema
és que ho farà amb moltes bai-
xes, fins a set: Aleix, Sergi Ven-
tura, Oscar Benet, Victor Calsina
i Alex Iniesta, per lesió, Dani Bel,
per sanció i Ferran Simó per te-
mes personals. Banqueta de ju-
venils. “L’equip que sortirà serà
igualment del tot competitiu”,
deia Nacho. 

Vaig explicar un altre dia que
quan jo jugava a l’Ametlla, Càndi-
do Pedrosa, company d’equip, va
denunciar a un àrbitre per injúria
després d’un partit en el que el
col.legiat, sense saber qui va po-
der trepitjar-lo (estava envoltat
d’un bon nombre de jugadors), va
carregar contra quatre que po-
dien haver estat. O no. Càndido
va denunciar a Pedro de la Peña
Barroso per injúria. Jo, vuit me-
sos després d’aquell partit, vaig
ser un dels que va anar a decla-
rar al jutjat de Reus. Em van fer
tantes preguntes que al final sem-
blava que el culpable era jo....Res
va passar-li a De la Peña i Càndi-
do, que demanava indemnització
pels 15 partits en els que no va
jugar i no va cobrar, va complir la
sanció i no va aconseguir l’objec-

tiu. No vull
entrar en
c o m p a r a -
cions per-
què no té
res a veure.
Però ara un jugador de la Cava,
Franklin, està molt molest perquè
l’han sancionat amb 15 partits. El
motiu, una pilotada per darrera a
l’àrbitre. No el va tocar però li ha-
gués pogut fer mal. L’àrbitre pot-
ser no ho va veure. Però algú si
que va fer-ho. Després, segons el
jugador, l’àrbitre es va encarar
amb ell  i el va insultar, ja dins del
vestidor. No sé si la sanció és
exagerada. Potser si. Però una
vegada havia acabat tot, Franklin
s’havia de pensar millor tirar la pi-
lota per darrera. No ho havia de
fer i de res estariem parlant ara.  

15 partits a Franklin

El derbi entre el R. Bítem i el
Gandesa serà el partit de la jor-
nada. D’altra banda, informar
que MINUT 91, a Canal TE, di-
lluns i dimarts a les 18.30 i a
les 22 h. I al dia següent (12h).
També a: canalte.xiptv.cat/mi-
nut91.  I Tot l’Esport, diven-
dres a les mateixes hores.

R. Bítem-Gandesa, diumenge a
Canal Terres de l’Ebre (22.30 h)

L’opinió de Michel

Fabregat, a dos punts de la quarta plaça

Víctor Curto triomfa a Jaen
CRACS EBRENCS LLUNY DE CASA

Víctor Curto, davanter tortosí
que està ara al Jaen, equip de
la Liga Adelante. Víctor, arribat
de l’Albacete, s’ha consolidat a
l’equip andalús i està sent un
dels jugadors més destacats.
Dissabte, contra el Saragossa,
Víctor no va intervenir com en
altres jornades, però amb el
partit trencat, ja en els darrers
minuts, va fer una jugada
marca de la casa i va arrodonir
la victòria del Jen sobre el
Saragossa amb el tercer gol.
El duel va ser transmès per la
Sexta. I els comentaristes habi-
tuals dels partits del cap de
setmana, d’aquesta categoria,
van subratllat la temporada que
està fent Curto. 
Per la seua part, Jordi Fabregat

segueix fent un bon paper al
Conquense, equip que, sota
una intensa neu, va guanyar en
la jornada passada al Sestao
River per 2-1. Amb el triomf,
està a dos punts de la quarta
plaça. El comentarista esportiu
de la televisió autonòmica va
informar que el Conquense va
deleitar sota la neu. 
Oriol Romeu ha jugat tots els
partits de l’Europa League,
amb el València tot i que a la
lliga no està sent utilitzat de la
forma esperada. Entra dins de
les rotacions del tècnic. Rangel
segueix sent un dels líders del
Swansea i en l’apartat de trial,
Raga ha estat subcampió en el
campionat, després de la
darrera prova.

IRIS SOLÀ

Un penal va decidir a Almacelles, diumenge passat

Demà a les 19 hores
UD JESÚS I MARIA-C AT HORTA

El Jesús i Maria va perdre al
camp de l’Almacelles (1-0). Un
partit, segons el tècnic José
Mari Aliau, “en què cada part
va ser per cada equip; a la pri-
mera nosaltres vam ser clar
dominadors de la situació gau-
dint de fins a tres clares oca-
sions per avançar-nos al mar-
cador, mentre que a la segona
l’Almacelles va tenir més el do-
mini del joc amb l'ocasió més
clara d'una contra que va aca-
bar amb un xut al pal. I que-
dant 10' per acabar es van
avançar al tranformar un penal
que Albert havia comés sobre

un contrari”. José Mari afegia
que “va tornar a ser una llàsti-
ma perquè al primer temps ha-
guéssim pogut avançar-nos en
el marcador i, si ho haguéssim
fet, la dinàmica hagués can-
viat. Però ja sabem que les
errades es penalitzen cares
en aquesta categoria”. 

Demà el Jesús i Maria rebrà
a l’històric Horta, a les 19 ho-
res (per evitar coincidir amb el
partit televisiat del Barça). En
principi amb tots disponibles
menys Iku. S’ha de buscar el
triomf per deixar la cua de la
taula.
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

El Tortosa va guanyar la
Canonja (4-1) en un partit que
no va estar sentenciat fins
els darrers minuts. Javi Asín i
Joel, de penal, van posar te-
rra de per mig a favor dels
roigiblancs que estan en un
bon moment i que segueixen
creixent, amb confiança. Jau-
me Pedra va reduir distàn-
cies poc després del des-
cans i el partit es va ajustar.
El Tortosa va passar per una

fase de dubtes i la Canonja
va inquietar. El partit es va
trencar i es veia venir que,
amb més espais (la Canonja
va assumir riscos), els
ebrencs podien sentenciar. I
així va ser amb el gol de Javi
Asín (85’). El jugador, ja con-
solidat, està agafant respon-
sabilitats. I està fent gols. El
jove corberà Pere va ampliar
l’avantatge amb el 4-1 en
temps afegit. Tal com vam

dir la setmana passada (i
també dilluns a Minut 91, a
Canal Terres de l’Ebre) el tèc-
nic de la Canonja estava
qüestionat. Era ua prova de
foc per ell el partit a Tortosa,
així ho havia estipulat la junta
directiva. I, després de la de-
rrota, dilluns fou destituit. 

José F Mora, que va entre-
nar a l’Alcanar i el Gandesa,
entre altres, és el nou tècnic
de l’equip tarragoní. Diumen-

ge ja debutarà en el partit
contra l’Ampolla. 
Mora també va estar al Torre-
dembarra i al Calafell, sent
aquest el darrer equip que ha
entrenat, fins ara. 

El Tortosa, per la seua ban-
da, es desplaça al camp del
Morell, per després enfron-
tar-se al Gandesa. 
Dues jornades importants en
la lluita per les primeres pla-
ces. 

El Tortosa referma la ratxa
NINO, DESTUIT COM A TÈCNIC DE LA CANONJA. ARRIBA J. FERNANDO MORA

El Gandesa va guanyar el Morell per 3-0 i es recupera des-
prés de la primera derrota. L’equip d’Enric va fer un gran par-
tit, com ho recordava el president José Lorenzo Diego, “ens
adaptem millor contra els equips capdavanters i el cert és
que els jugadors es van buidar i van superar en tots els sen-
tits al Morell”. Guiu, Dilla i Aleix Martí van fer els gols gande-
sans. L’equip, amb els mateixos punts que el segon, el Torto-
sa, és tercer. Diumenge, abm confiança, visita el R. Bítem en
el que serà un gran partit: “anem pas a pas i a intentar con-
solidar-nos en les primeres places i gaudir-ne de tot plegat”. 

El Gandesa agafa moral per al derbi de
diumenge vinent a Bítem

VA GUANYAR EL MORELL PER 3-0

L’arbitratge del partit la Cava-R. Bítem no va agradar als locals.
Tot i que durant el partit, entre l’afició, no va haver-hi un ambient
escalfat, al final del duel, un jugador de la Cava va entrar al vesti-
dor de l’àrbitre. Franklin, quan l’àrbitre enfilava el camí dels vesti-
dors, va llançar-li la pilota per darrera, des de la banqueta local.
Amb no massa bones intencions. El col.legiat fou informat. Fran-
klin va entrar al vestidor, “per parlar amb ell i se’m va encarar i, a
més, em va insultar. Fent-me sortir del vestidor de males mane-
res”. El jugador volia informar de la incidència i així ens ho va co-
municar diumenge. Li han caigut 15 partits de sanció.

“Vaig entrar al vestidor de l’àrbitre i
em va insultar”

El Catalònia va perdre amb el Valls (1-2). Segona derrota segui-
da a casa. 2 punts dels darrers 12. L’equip que s’ha estancat,
quan millor ho tenia. El partit es va poder suspendre però just
abans, el camp va anar drenat l’aigua acumulada per la pluja. Al
primer temps, arran d’un gol en propia porteria dels visitants, el
Catalònia va avançar-se. A la represa, el partit va ser una loteria
per la pluja i els tolls. El Valls va saber adaptar-se millor i arran
d’una indecisió de Fran, porter local, i amb un gol afortunat amb
una centrada-xut, van signar l’1-2. Pas enrera per al Cata que ara
comença un cicle de partits que li marcaran el seu futur. 

El Catalònia inicia a Roda de Berà un
cicle de quatre partits claus

DESPRÉS DE DUES DERROTES SEGUIDES A CASA

Una acció del derbi La Cava-R. Bítem.

CANAL TERRES DE L’EBRE

El Remolins-Bítem es va impo-
sar al camp dela Cava per 0-3
en un duel marcat per les expul-
sions de la primera meitat. Un
partit noble, esportiu i plàcit va
transformar-lo el col.legiat amb
la seua innecessària autoritat
en un enfrontament desigual.

Amb el 0-0, la primera jugada
polèmica fou un gol anulat a
Carlos Herrero. L’assistent va
considerar que la pilota, del
llançament de Ferran de córner,
havia sortit fora. El derbi va se-
guir igualat sent un partit estirat
amb molt d’espai a la zona am-

pla el que feia que no hi hagués
un control clar per cap dels dos
equips. El Remolins-Bítem, en
na acció en què el mig del
camp local no va presionar, es
va avançar en el marcador grà-
cies a l’acció d’Angel, jugador
que va guanyar bé l’esquena de
la defensa. Era el 0-1. Fins lla-
vors, tot correcte. Però quan
Pau va fer una falta i va recla-
mar-li a l’àrbitre una targeta no
assenyalada al visitant Chechu,
minuts abans. El col.legiat, amb
manca de mà esquerra, sem-
pre i quan Pau no hagués dit al-

guna cosa molt greu, va seguir-
lo i li va mostrar dues targetes
seguides. Abans del descans,
Ruibal va fer-li una observació
que al col.legiat no va agradar-
li. I va mostrar la vermella. L’àr-
bitre va estar poc tolerant, però
també cal dir que els jugadors
de la Cava no foren intel.ligents,

tal com estava la conjuntura. 
A la represa, el partit va estar

igualat. Però el 0-2, obra d’An-
gel, que diumenge va ser qui va
posar la màgia, aprofitant una
jugada mestra de S. Ruiz amb
pivotatge d’Ubalde, va decidir.
La Cava va lluitar i va estar a
punt de posar-se dins del partit.
El R. Bítem, un xic acomodat,
va poder decidir a poc del final
amb el gol d’Edgar. Els locals,
carregats de baixes, segueixen
sense enlairar-se mentre que el
R. Bítem enes refà de la derrota
contra el Cambrils. 

L’àrbitre ens va deixar sense un gran derbi
Dues expulsions a l’equip local, al primer temps, condicionen el partit a la represa

SEGONA CATALANA. LA CAVA-REM BITEM (0-3)

L’Alcanar va guanyar el Pe-
relló i s’estabilitza (3-0). Fou el
dia del debut de Romero, juga-
dor procedent del Mollet. Va
fer bones sensacions com a
jugador d’equip. Chimeno,
amb un gran gol, arran d’una
acció d’estratègia, va fer l’1-0.
Quan el Perelló ja va quedar-

se amb nou, els locals van
sentenciar amb els gols de Va-
tes i d’Adrià.

El Perelló va mostrar-se
crispat amb l’àrbitratge: “l’Al-
canar es un gran equip i ens
va poder superar. També és
cert que nosaltres teníem bai-
xes i que, en general, no vam

estar a l’alçada d’altres jorna-
des. Però el que no entenem
és un criteri desigual de l’àrbi-
tre amb les targetes. Dotze
per nosaltres i una per a l’Alca-
nar. Ja a la primera meitat, ex-
pulsava a Tudela perquè li va
mostrar una targeta i es pen-
sava que era la segona. Pos-
teriorment, a la represa, el va

expulsar. Però no només va
ser quedar-nos amb nou, amb
l’1-0, i altres decisions discuti-
bles, el més greu i per això es-
tem indignats fou l’actitud de
l’àrbitre envers l’equip del Pe-
relló i el seu tècnic i també la
d’un dels assistents. Fou pro-
vocadora i xulesca. I amb les
conseqüències que tindrà per
al proper partit, amb baixes
per sanció en un duel molt im-
portant contra el Cambrils. No
ho entenem i amb això no
traiem mèrits a l’Alcanar”.

L’Alcanar es recupera amb tres
punts balsàmics (3-0)

ELS VISITANTS, AMB NOU QUAN REBEN EL SEGON GOL FRANKLIN, JUGADOR DE LA CAVA

Al Perelló “per l’actitud de
l’àrbitre i d’un dels seus

assistents”

Indignació

El Remolins-Bítem rebrà
el Gandesa. La Cava

visita el líder Reddis.

Proper partit

José F. Mora, nou tècnic de la Canonja.

CANAL TE
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TERCERA CATALANA

Vostés es diran que la pilota és rodona. I si jo els hi dic que no ho és? Ho han com-
provat? Han fet un estudi cientific de si és rodona o no? Al futbol res és com vos-
tés pensen. I en aquest article els ho vaig a demostrar. No és casualitat que en
competició oficial, l’Ascó guanyi el Nàstic en la Copa Catalunya. Si a vostés els
diuen fa unes temporades que un poble que té menys habitants que socis té el
Nàstic, 1700 ànimes, podria estar per sobre del Nàstic a nivell de competicions.
Vostés haguessin dit: impossible. Doncs això potser una realitat si les coses no
milloren a la capital i si amb 133.000 habitants baixen a Tercera divisió cal veure
que mentre l’Ascó està en posicions de play-off, amb la qual cosa, si el conjunt
de la Ribera pugés a Segona estic convençut 100x100, malgrat que pugués ser
el primer o el segon equip de la provincia, seguiria sent discriminat en informació periodística en mit-
jans de la demarcació. Abans el Nàstic que l’Ascó. Aquí en aquestes Terres no som ningú i menys mal
que tenim a Michel que ha demostrat sempre objectivitat tractant sempre amb més dimensió els
equips que estiguin a més categoria, siguin els que siguin.
Fa uns vuit anys, qui podia pensar que el Tortosa jugaria amb el Catalònia, R. Bítem, Perelló o
Roquetenc. Ningú. I menys que un club ara desaparegut que es va crear fa uns anys, l’Atlas, tingués
més aficionats quan jugava a l’estadi que el mateix Tortosa. L’explicació també és que el futbol era
gratuit per als aficionats d’aquest equip. Però sense cap dubte, el secret del futbol ebrenc és fer-lo
sense passar per taquilla. Entenc que està el greuge dels socis que han pagat el carnet. Però s’ha
de saber trobar l’equilibri. Més preguntes. ¿Pot fer una bona temporada un equip de Quarta catalana
a la Tercera divisió i a sobre sense cobrar els jugadors? Sí, va passar amb el Vilajuiga gironí. Va ascen-
dir comprant la plaça del Miapuesta Castelldefels i gairebé va estar a punt de salvar-se, amb 30 punts.
¿Pot salvar-se un equip de Segona catalana amb jugadors inexperts a la categoria i que no cobren?
Sí, i fins a dues i tres temporades. El Calafell ho porta demostrant cada campanya. ¿Pot fer un club
un gran equip cada temporada, durant 12, i no aconseguir l’ascens?. L’Amposta, del 1993 fins el
2004. I també podria ser el cas en ocasions de la Cava, en les dues darreres décades. ¿Pot pujar un
equip que cada any fa la promoció? No. Li va passar a a l’Alabès i a la Gramanet que van fer play-off
durant cinc temporades seguides i mai van aconseguir-lo. També li va passar a l’Horta. ¿Poden ser
millors clubs els que donen l’oportunitat a joves del seu poble a jugar a futbol després del futbol base
com el S. Jaume, Jesús i Maria, la Cava, Catalònia, R. Bítem, Roquetenc, Alcanar que altres com
l’Amposta, Rapitenca o Tortosa que no la donen? Doncs si. Cent vegades. Aquests tres clubs no tenen
filials com fan els altres per donar suport i continuitat als jugadors que no tenen cabuda pèrquè altres,
d’altres llocs, els prenen el lloc. ¿Es pot comprar un partit per a salvar una categoria i no saber fer el
gol? Si, va passar fa molts anys quan un porter va abandonar la porteria i va marxar el vestidor per-
què el davanter rival marquès. Més qüestions: ¿poden ser millors àrbitres les dones que els homes?.
Si. Quan hi ha incidències grosses gairebé sempre xiula un home. ¿Pot tenir un equip de veterans que
representa una ciutat important, molts problemes per fer onze jugadors cada diumenge? Sí, el Tortosa
de veterans. I sort que venen jugadors d’altres poblacions com Corbera, Batea o l’alcalde de Marçà
que, a més, són els més compromesos. ¿Fa uns anys, algú hagués pogut creure que en un derbi
Ulldecona-la Sénia no es faria de taquilla ni per pagar a l’àrbitre? Doncs si, va ocòrrer fa quinze dies.
Arbitre 156 euros, taquillatge 260. Vaja que si incloem l’aigua i els costos d’un gin tonic per deferèn-
cia de l’equip local, dóna just per a poder pagar al col.legiat. I és que en molts partits de Segona cata-
lana la taquilla no és suficient per pagar els àrbitres, 300 euros que costen. ¿Haguessin cregut que
fa cinc anys que per a jugar a Tercer catalana (segona regional) els jugadors haurien de pagar per
jugar? Avui en dia és una realitat. Cada jugador del R. Bítem B paga 150 euros anuals per a poder
jugar. ¿Es possible que un club recapti més de la cantina que de la taquilla? Si, entre altres llocs passa
a Camarles. ¿Poden ser millors equips Roquetenc, Ulldecona i la Sénia que l’Amposta o la Rapitenca?
Si a la temporada 2001/02, els tres primers equips citats estaven a Preferent i els altres dos a la
Primera regional. ¿Pot ser millor l’Amposta i el Tortosa que el Nàstic? Si, va ocòrrer la temporada
55/56 al final de la campanya a la Tercera divisió. Primer va quedar el Granollers, segon el Tortosa,
tercer l’Amposta i quart el Nàstic. ¿Pot un senyor sense veure els partits encertar gairebé tots els
campions de Segona catalana al mes de novembre.? I també de Tercera? Sí, un senyor que és el que
escriu aquesta columna. ¿Pot una persona no vivint a les Terres de l’Ebre, però havent nascut en elles,
fer una gran labor del futbol ebrenc de totes les categories? Des de patufets, veterans, futbol base i
fèmines?. Si, cada setmana ho demostro. Més de 15 hores pegat a l’ordinador dissabte i diumenge,
sense pausa i, a més, gratuitament. Això sí, encara hi ha algú que em critica. Els hi he donat exem-
ples que el futbol no és matemàtic. I també que potser la pilota no és rodona. 
UNA HISTÒRIA DE AMOR. La vida em sorprèn. Hi ha històries d’amor que mereixen ser escrites. Anna,
una ampostina de pro, es va enamorar d’un italià de Toscana. Fins i tot la seua mare va anar a Itàlia
per conèixer la familia del noi. Anna és una aficionada d’Amposta que no es perd ni els desplaçaments,
juntament amb el seu pare Angel, Jordi, Emiliano i la seua esposa.  Anna és més guapa que una estre-
lla. Més bella que una posada de sol. Ja va tenir un novio que feia gols com a xurros al futbol base.
La meua pregunta és la següent: se casarà amb l’italià, o tornarà amb el seu ex? O anirà a Hollywood
a buscar l’amor de la seua vida? 
EL FUTBOL EBRENC PARLA ANDALÚS. Fa un mes se’n va anar un cantant que ha fet feliç a les dues
Espanyes, la de la dreta i la de l’esquerra. Que ha fet vibrar a moltes dones. Era guapo i el seu carro
se’l va emportar una alemana. Se’n va anar Manolo Escobar, un andalús que va emigrar a Catalunya
com Miquel Pérez, el gran president de l’Ascó. Un malagueny que amb un any va arribar a Móra d’Ebre
amb la seua familia. Aixó com Ramon Muñoz de Velez-Motril (Granada) va arribar a la Ràpita i es va
casar amb una rapitenca i porten junts 46 anys. Des d’aquí li envio ànims doncs està de baixa per
lesió. Don Ramon, a aquestes edats no està vostè per a fer el salt del tigre...!!!! Home!!!
Els dos màxims presidents del nostre futbol tenen origen andalús i és que el futbol d’aquelles terres
té molt de poder. Cins equips a Primera, tres a Segona i quatre filials a la Segona B. Totes les capi-
tals a Primera o Segona, excepte Cadis, la resta en la cúspide.
PRIMER CESSAMENT D’UN ENTRENADOR DE SEGONA CATALANA. Ho vaig avançar la setmana pas-
sada. Es va produir i jo ho sabia. Satur, cessat aquesta setmana com a entrenador de la Canonja. Fa
uns deu dies li vaig dir que podia ser cessat. Ell em va contestar que ningú li havia dit res. I ha pas-
sat. Els directius que aviat es posen nerviosos. Dilluns 21.05 hores, fou cessat. Arriba el nou mister:
José Luis Mora. Un professional. Un bon entrenador, una bona persona. Ha entrenat al Torredembarra,
Gandesa, Alcanar, Hospitalet, Calafell, Catllar i Camp Clar. La temporada passada no va haver-hi ni un
cessament. Els dos que van marxar, Piguillem al Cunit i Santolaya al Roda,  van fer-ho per decisió pro-
pia. Aquesta temporada la cosa està calenta. El diumenge potser cau el segon entrenador.
TRES TIOS PERILLOSOS DEL VALLS. Hi ha tres persones de Valls que es desplacen a tots els partits
i quan van a les Terres de l’Ebre sempre paren a un mateix lloc: un restaruant de l’Ametlla. Fan una
paella, unes gambes roges, uns chipirons i una amanida. “50 euros per cap?”, els pregunto. “Que va!.
18 euros i a més les camareres són molt simpàtiques”. Com poden observar, el món del futbol es
composa també de tres coses: viatjar, menjar i veure partits...
TERCERA DIVISIO. ASCÓ PROMOCIONARÀ SEGUR, RAPITENCA, L’EQUIP DELS EMPATS. Tot i les

Les utopies del futbol ebrenc

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

lesions, les dificultats econòmiques i les baixes i les altes, la Rapitenca dóna la cara a la Tercera divisió. Es
el segon equip que ha empatat més partits en camp contrari: quatre. El diumenge tenia fins a set baixes i
solament va anar amb tres suplents. L’àrbitre es va inventar un penal. Al descans va entrar Fernando Garcia
a parlar amb l’àrbitre al seu vestidor, amb molta educació. L’Ascó ja és segon. La meua sensació de que
promocionarà està prop. I atenció a la dada. El seu màxim golejador solament ha fet sis gols. Però en
defensa són uns gegants: 10 gols rebuts. I té el cinquè classificat a sis punts. Si no cap debacle, promo-
cionarà. 
PRIMERA CATALANA. AMPOSTA I JESUS I MARIA, POC PUNX. Amposta, a casa com sempre. Ocasions
que no entren i l’afició que és exigent. Malgrat això, a casa, l’Amposta és l’equip número nou en punts. O
sigui, aquesta categoria està més igualada que mai. Si hagués guanyat l’Amposta, estaria a sis punts del
segon. Jesús i Maria, aixeco l’autocàstig i ja puc parlar-ne. Ja vaig dir al principi de la temporada que eren
poc fitxatges i en poques setmanes, dos noves altes. El mister no serà cessat. Ja es va dir als jugadors.
“Abans prescindir de tots els jugadors que d’ell”, diuen des del club. Els minuts 70 són fatídics per aquest
equip. Així va perdre a Almacelles. Dues victòries a camp contrari, a Amposta i al camp del tercer classifi-
cat, el Viladecans i bons partits contra Tàrrega, Vilanova i aquesta setmana a terres lleidatanes. El pitjor
és la tornada amb autocar, amb tristor. Però això és Primera catalana. Per al J. i Maria, la temporada hau-
ria de començar ara. El Martinenc ascendirà. Gairebé segur.
SEGONA CATALANA: GANDESA, TORTOSA I REM.-BITEM. QUI AGUANTARA L’ESTIRADA? No veig cap equip
fort. El Gandesa no té golejador. El R. Bítem a casa és irregular. Tortosa, són massa jòvens. Però clar, de
moment, estan millor que Alcanar i la Cava que, fins ara decepcionen.  La cosa s’està clarificant entre els
primers sis classificats. Tres de Tarragona, tres de les nostres terres; solament Tortosa, Gandesa i
Remolins Bítem aguanten el tipus. Ara entenen perquè vaig dir que el Reddis seria campió només guan-
yant els partits de casa. Si els guanya, faria els mateixos punts que el darrer campió. El mister, però, no
se’n fia. “La temporada passada vam acabar la primera volta en sisena plaça, i finalment vam baixar”.
Aquest R. Bítem és letal a camp contrari, segon millor equip d’aquesta competició amb 5 gols en contra i
17 a favor. Entre els quatre principals golejadors d’aquest grup, dos d’aquest equip, Joel i Angel, que jun-
tament amb Edgar ja porten 19 gols. La temporada passada en van fer 25 al Tortosa. O sigui, els tres
batran la marca. Un, Joel, ja ho ha fet. Prova de foc per al Tortosa en les dos següents jornades: Morell i
Gandesa. Pot perdre o pot posar terra de per mig. L’important i cal veure que des que se’n va anar Reverté,
Asín marca més gols. Les casualitats no existeixen. Me sorpren el conjunt de la capital: “Gràcies, però
tenim molt a millorar. A seguir treballant”, diu Nando el tècnic. Tot i ser l’equip número 10 en gols a favor,
el Gandesa és segon classifcat. L’important és que l’objectiu ja el té prop: la permanència. Ara, a somiar.
Catalònia, alarma? Solament una victòria en les últimes vuit jornades i dos partits seguits perduts al seu
camp. Això diuen les estadístiques. Però cal mirar que de la jornada 2 a la 9 no van perdre cap partit. No
tenien el golejador, Eugeni. “Ni abans érem tan bons ni ara tan dolents. L’equip juga millor contra rivals cap-
davanters que contra rivals, a priori, més assequibles i que no volen jugar a futbol”, diuen els tècnics.  La
clau, els propers quatre partits contra equips, en principi, assequibles:  Roda, Selva , Roquetenc i Canonja
guanyaran sis punts segur.  Alcanar, se’n va anar Adrià i arriba el sisè golejador de Primera catalana grup
1, Romero. Se’n va una figura i n’arriba una altra. Com sempre, aquest equip, o perd a casa o goleja.
Chimeno ja porta cinc gols. A quatre del rècord de la temporada passada. Sembla un baby amb la seua
il.lusió. El resultat hagués hagut de ser Alcanar 1 Perelló 11. Així va ser el número de targetes.  L’àrbitre,
o es va barallar amb la núvia o no tenia el seu millor dia. “Atracament a mà armada”, diu el president pere-
llonenc. En aquesta jornada, tres equips van acabar amb dos menys: Perelló, Vilaseca i La Cava. El partit
de la Cava va estar trencat per la poca tolerància de l’àrbitre que abans del descans, en un derbi noble i
correcte, va deixar en nou als locals. No obstant, alguna cosa no funciona a la Cava. Però la Cava pot guan-
yar el Reddis, perquè és un equip capaç del millor i del pitjor. Ampolla i Roquetenc no van poder jugar. Diuen
que s’hagués pogut fer-ho, “en pitjors condicions hem jugat”, diuen fonts locals. Pero la Meritxell va posar
excuses, que si les línies del camp es borraran... li haguessin hagut de cantar una cançó, “guapa i more-
na, xiula’ns el partit per favor!”. Espai per als descensos que els de baix cada cop poden apretar més. La
Canonja, nou mister; Vilaseca arriba Dani DeCal; Calafell poden haver-hi fitxatges de 1a catalana; Cambrils,
cada jornada juga millor. Solament Roquetenc i la Selva no ofereixen noticies.  
TERCERA CATALANA. DIBUIXOS ANIMATS A L’OLIMPIC I A CAMARLES 
La temporada passada, el Camarles va batre rècords guiness: tres partits suspesos. Aquesta campanya
batrà la seua pròpia marca, ja en porta dos i a sobre és líder. Bestial.  El seu secretari tècnic va aprofitar
el descans per anar al cinema. Una pel.lícula de dibuixos animats, amb els seus nets: “quan no hi ha fut-
bol vaig on em diu la meua esposa”. Si volen veure gols en aquesta temporada, s’ha d’anar al camp de
l’Olimpic. En els darrers tres partits a casa, 4-4 amb l’Ametlla, 4-3 amb el Pinell i aquest 3-2 amb el Batea.
Els jugadors de Móra d’Ebre semblen també de dibuixos animats.  Marquen gols amb màgia (espai amb
Anguera i Sergi Vila, són jugadors ja de Segona catalana). Al pont de desembre, molts jugadors no podran
anar de vacances pels partits ajornats. ¿No seria millor jugar-ne algun entre setmana?. D’altra banda, dos
davanters letals fora de la Sénia: Roberto i Joan Zaragoza, aquest darrer amb 15 gols al Godall. Per favor,
torneu a casa per Nadal! Vaig dir al principi de temporada que l’Ulldecona era favorit. I ja veuen com va
anar la sessió d’Spa. Van anar com una moto, 4 gols a l’Aldeana. Està clar que cada setmana, els dilluns,
sessió de banys a Penyíscola. 

L’Olimpic fa un altre pas enda-
vant en sumar una nova victò-
ria, en aquesta ocasió contra la
revelació el Batea. El partit fou
dels que fan afició. Sergi Anguera
va marcar l’1-0 per a l’Olimpic.
Però el pichichi del Batea,
Cristian, empatava. Sergi Vila,
amb un gran gol, feia el 2-1. I
Ignasi, amb la pluja com a prota-
gonista, ja a la represa, establia
el 3-1. Un penal en què l’àrbitre

primer xiulava lliure indirecte,
va significar el 3-2 i més emo-

ció a un partit trepidant, disputat
amb molta emoció. Els locals es
van quedar amb de i van patir
perquè el Batea va pressionar
amb insistència i va gaudir de
l’opció de l’empat. No va transfor-
mar-la i tot i que la igualada podia
ser el més just, la victòria es va
quedar a casa i l’Olimpic que va
progressant. 

3-2

El Vilalba, que aquesta setmana pot confirmar diverses incoproracions per
ampliar la plantilla, va sorpendre a l’Ametlla. Gilabert va fer el 0-1 i els cale-
ros es van quedar després amb deu per l’expulsió de Robert. Diop va
empatar i Gilabert feia al 56 l’1-2. El partit estava obert. Diop va restablir
l’empat i amb el partit fracturat, Marc Mesegué va marcar el 2-3. Els local
van acabar molt molestos amb l’arbitratge. 

L’AMETLLA-VILALBA 2-3
Narcís Laboria segueix entrenant
a l’Ametlla: “a mi en cap cas des
de la junta se m’ha parlat de que
estigui qüestionat. No obstant, és
cert que estem en dinàmica nega-
tiva i que si els resultats no millo-
ren, em podria plantejar continuar
o no, sempre pensant amb el bé
de l’equip. Però ara no és el cas”.

NARCIS SEGUEIX A LA CALA

L’Ulldecona va golejar l’Aldeana en
un partit complet, tot i les baixes.
Robert i Yassine, aviat, van marcar
el 2-0. La lesió de Robert, fins que
va arribar l’ambulància, va paralit-
zar el duel (20 minuts). Un penal
rigorós fou el 3-0 (Santi) i el propi
Santi, amb assistència de Yassine,
va fer el 4-0. L’Ulldecona s’enlaira- 

ULLDECONA-ALDEANA 4-0OLIMPIC BATEA
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

S. Jaume-la Cava (15.15 h)
Tivenys-Benissanet (15.30h)
Catalònia-Muntells (16 h)
Jesús i Maria-Ascó (12 h)

diumenge
Bot-Campredó (16 h)

la Galera-Roquet. (15.15h)
Ebre Escola-Xerta (16.30 h)
Godall-Ginestar (15.30 h)

RESULTATS

11a jornada 4a catalana

Campredó-S. Jaume    sus

Roquetenc-Bot sus

Benissanet-la Galera    sus

Xerta-Tivenys sus

Godall-Ebre Escola     5-0

Muntells-Ginestar  sus

Ascó-Catalònia 1-1

Arnes-Jesús i Maria       sus

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF   GC   P

1. Godall       9 44 3 27

2. Campredó 9 28 9 20

3. Tivenys    10 25 18 20

4. Ginestar    9 29 10 18

5. Benissanet 8 23 17 18

6. Ebre E.     10 13 13 17

7. Catalònia   10 20 17 17

8. Arnes       10 15 16 15

9. Roquetenc  9 17 18 13

10. la Galera  10 9 14 13

11. Ascó       10 26 25 12

12. J. i Maria  10 15 14 10

13. la Cava    10 18 24 9

14. Xerta       8 15 22 9

15. Bot        10 16 28 7

16. Muntells    8 6 25 5

17. S. Jaume  10 4 50 1

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 

S Andreu-Vilanova

Suburense-Levante

Valls-Fontsanta

Vilafranca-Olerdola

Camp Clar-Catalunya

Tortosa Ebre-Riudoms

Gladiador-Sant Cugat

Molins-Santboià

RESULTATS

9a jornada 

Levante-S. Andreu   1-0

Fonsanta-Suburense  2-1

Olerdola-Esc Valls    1-5

Ac Catalunya-Vilafranca 0-7

Riudoms-C. Clar          sus

S. Cugat-Tortosa E    1-7

Santboià-Gladiador  sus

Vilanova-Molis           2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip           GF GC   P

1. Tortosa E 35 12 22

2. Fontsanta 21 9 22

3. Esc Valls 23 12 20

4. Vilanova 19 10 19

5. Vilafranca 20 13 18

6. Santboià 18 13 18

7. Camp Clar 24 11 15

8. Molins 30 21 12

9. Sant Andreu 20 24 10

10. A Catalunya 13 26 10

11. Levante 11 19 9

12. S. Cugat 13 21 8

13. Riudoms 12 15 6

14. Suburense 13 24 6

15. Olerdola 13 26 6

16. Gladiador 11 40 0

Femení. 1a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 

Borges-Cunit

Icomar-Pla del Penedès

Begues-Vinyets

Montserratina-Quintinenc

la Cava-Gavà

Vallirana-Ulldecona

S. Sadurní-Monjos

RESULTATS

7a jornada 

Pla-Borges sus

Vinyets-Icomar sus

Quintinenc-Begues    3-3

Gavà-Montserratina    sus

Ulldecona-la Cava 1-1

Monjos-Vallirana 4-1

Cunit-Sant Sadurni      0-0

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF   GC   P

1. Monserrat. 35 5 18

2. la Cava 26 6 15

3. Icomar 19 1 15

4. Borges 30 14 12

5. Begues 26 11 12

6. Cunit 26 14 12

7. Ulldecona 21 8 10

8. Quintinenc 14 18 6

9. Monjos 15 20 6

10. Pla 11 21 4

11. S. Sadurní 6 28 4

12. Vinyets 9 20 3

13. Gavà 4 42 1

14. Vallirana 4 38 0

Femení. 2a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 

Rapitenca-R. Bítem

Vinarós-Canareu

Tortosa-la Cava

Roquetenc-la Sénia

Catalònia-Amposta

Ulldecona,-descansa

Aldeana-Jesús i Ma

Alcanar-Perelló

RESULTATS

6a jornada 

La Cava-Vinaròs        sus

Amposta-Perelló           6-2

Canareu-Rapitenca 5-2

la Sénia-Ulldecona       sus

R. Bítem-Aldeana       0-8

Roquetenc-Alcanar       sus

Jesús i Ma.-Catalònia 4-1

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC     P

1.Vinaròs 14 5 12

2. Jesús i Maia 11 10 11

3. Amposta 18 8 10

4. Aldeana 20 8 9

5. Roquetenc 9 4 9

6. Tortosa 11 14 9

7. Ulldecona 12 6 8

8. Alcanar 10 8 7

9. Canareu 9 11 7

10. la Sénia 14 11 4

11. Perelló 5 14 3

12. R. Bítem 9 32 3

13. Rapitenca 5 10 3

14. Catalònia 11 17 3

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Móra Nova-Vilalba (16.30 h)
diumenge

Batea-Pinell (16 h)
la Sénia-Olimpic (16 h)

Aldeana-l’Ametlla (16.30 h)
Flix-Ulldecona (16 h)

S. Bàrbara-Camarles (16 h)
Alcanar-Horta (16 h)

Corbera-Sant Jaume (16 h)
Deltebre-R. Bítem (16 h)

RESULTATS

10 jornada, Tercera catalana  

Olimpic-Batea 3-2

Mora Nova-la Sénia sus

l’Ametlla-Vilalba 2-3

Ulldecona-Aldeana 4-0

Camarles-Flix sus

Horta-S. Bàrbara sus

S. Jaume-Alcanar sus

R. Bítem-Corbera sus

Pinell-Deltebre sus

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ulldecona 10 25 11 22

2. Camarles 9 22 10 22

3. Batea 11 29 24 21

4. Corbera 10 20 15 21

5. Deltebre 10 23 11 20

6. Flix 10 24 14 19

7. Aldeana 10 21 17 18

8. Olimpic 11 25 21 17

9. Pinell 10 25 16 16

10. S. Bàrbara 10 16 18 13

11. Móra Nova 10 25 21 12

12. Horta 9 11 17 12

13. S. Jaume 9 17 22 11

14. l’Ametlla 11 16 22 11

15. la Sénia 10 17 21 10

16. Vilalba 10 12 32 8

17. Alcanar 10 8 23 7

18. R. Bítem 10 8 29 1

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Reddis-la Cava (17 h)
la Selva-Calafell (16.30 h)

Roquetenc-Vilaseca (16.30 h)
Morell-Tortosa (19 h)

diumenge
R. Bítem-Gandesa (diu 16 h)

Canonja-Ampolla (11.45 h)
Perelló-Cambrils (15.15 h)

Valls-Alcanar (16.30 h)
Roda Berà-Catalònia (12 h)

RESULTATS

11 jornada, Segona catalana

la Cava-R. Bítem 0-3

Cambrils-Reddis 0-2

Alcanar-Perelló 3-0

Catalònia-Valls 1-2

Calafell-Roda Berà sus

Vilaseca-La Selva 3-1

l’Ampolla-Roquetenc sus

Tortosa-Canonja 4-1

Gandesa-Morell 3-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Reddis 11 31 5 31

2. Tortosa 11 22 13 22

3. Gandesa 11 14 8 22

4. Morell 11 24 11 21

5. R. Bítem 11 25 15 20

6. Valls 11 19 11 20

7. la Cava 11 14 13 16

8. Perelló 11 18 24 16

9. l’Ampolla 10 16 13 15

10. Catalònia 11 14 13 14

11. Alcanar 11 26 22 12

12. Roda Berà 10 9 10 12

13. Vilaseca 11 14 17 10

14. Canonja 11 14 22 9

15. la Selva 11 16 32 8

16. Calafell 10 7 28 7

17. Cambrils 11 10 22 6

18. Roquetenc 10 12 26 6

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

L’Ascó va guanyar a
Figueres per 1-2 i puja fins
la segona plaça de la taula

amb deu punts dels darrers
dotze assolits.

Sense frenar
PRÒXIMA JORNADA

Masnou-Cornellà
Terrassa-Santboià

Rapitenca-Gavà (diu 12 h)
Palamós-Castelldefels

Vilafranca-Europa
Gramanet-Cerdanyola
Santfeliuenc-Manlleu

Vilassar-Pobla Mafumet
Rubí-Figueres

Muntanyesa-Ascó (diu 12 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Europa 14 10 1 3 25 10 31
2. Ascó 14 9 3 2 17 10 30
3.  Muntanyesa 14 8 5 1 25 12 29
4. Terrassa 14 7 3 4 21 14 24
5. Rubí 14 7 3 4 23 18 24
6. Cornellà 14 8 0 6 24 21 24
7. Santfeliuenc 14 7 2 5 17 13 23
8. Palamós 14 5 5 4 24 22 20
9. Vilafranca 14 5 4 5 17 14 19
10. Figueres 14 4 6 4 19 20 18
11. P. Mafumet 14 5 3 6 12 14 18
12. Manlleu 14 4 5 5 14 15 17
13. Masnou 14 4 5 5 13 19 17
14. Cerdanyola 14 3 7 4 17 20 16
15. Santboià 14 4 3 7 19 20 15
16. Rapitenca 14 3 6 5 12 18 15
17. Gavà 14 4 2 8 14 17 14
18. Castelldefels 14 3 3 8 12 20 12
19. Vilassar 14 2 3 9 16 24 9
20. Gramanet 14 2 3 9 10 30 9   

Tercera divisió RESULTATS
14a jornada, Tercera divisió

Masnou-Muntanyesa 1-1
Cornellà-Terrassa 2-1
Santboià-Rapitenca 1-1
Gavà-Palamós 2-2
Castelldefels-Vilafranca 0-1
Europa-Gramanet 5-0
Cerdanyola-Santfeliuenc 1-1
Manlleu-Vilassar 2-1
P. Mafumet-Rubí 3-0
Figueres-Ascó 1-2

PRÒXIMA JORNADA 
Torreforta-Almacelles

Tàrrega-Amposta (diu 12 h)

Balaguer-Torredembarra

Andorra-Martinenc

Vista Alegre-Igualada

Vilanova-Tecnofutbol

Marianao-Catllar

Viladecans-Alpicat

Jesús i Maria-Horta (19 h)

RESULTATS

11 jornada, Primera catalana

Amposta-Torreforta 0-0

Torredem-Tàrrega sus

Martinenc-Balaguer 4-0

Igualada-Andorra 4-0

Tecnofutbol-Vista Alegre 4-1

Catllar-Vilanova 0-0

Alpicat-Marianao 0-0

Horta-Viladecans 3-0

Almacelles-J i Maria 1-0

Primera catalana

Una acció del partit Figueres-Ascó, de diumenge passat.
IRIS SOLA

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Martinenc 11 25 7 26

2. Catllar 11 14 6 21

3. Viladecans 11 18 12 20

4. Tàrrega 10 15 8 17

5. Vilanova 11 12 6 16

6. Horta 11 17 12 16

7. Torreforta 11 17 15 15

8. Marianao 11 12 10 15

9. Balaguer 11 13 19 15

10. Tecnofutbol 11 16 15 14

11. Torredembarra 11 17 17 13

12. Almacelles 11 14 15 13

13. Amposta 11 18 20 12

14. Igualada 11 11 15 12

15. Andorra 10 10 18 11

16. Vista Alegre 11 13 22 10

17. Alpicat 11 12 25 8

18. Jesús i Maria 10 9 21 7
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

El proper dissabte 30 de
novembre tindrà lloc al
Pavelló Firal i Esportiu de
Remolins a Tortosa, a partir
de les sis de la tarda, els X
Premis Esportius Baix Ebre.
La trobada, organitzada pel
Consell Comarcal del Baix
Ebre i el Consell Esportiu del
Baix Ebre, reconeixerà més
de 500 esportistes de la
temporada 2012-2013, lliu-
rarà els premis específics i
mencions, així com les tres

màximes distincions, al Millor
Esportista o Equip en Edat
Escolar, al Millor Esportista o
Equip Federat en Edat
Escolar, i al Millor Esportista o
Equip Federat Absolut. Tots
els esportistes, representants
d'unes trenta modalitats dife-
rents, rebran una medalla
commemorativa i optaran
als premis absoluts que deci-
dirà un jurat.
La foto és d’arxiu d’una gala
dels Premis.

Premis Esportius Baix Ebre
EL DISSABTE DIA 30TRIAL

Les suspensions també van
marcar la jornada de la Quarta
catalana. Només dos partits. El
líder Godall, liderat per Joan
Zaragoza, va superar l’Ebre
Escola per 5-0 mentre que els
filials de l’Ascó i del Catalònia
van empatar. La resta de par-
tits, suspesos.

Pel que respecte el femení, el
líder del grup 1 de Primera divi-
sió, el Tortosa Ebre va golejar
per 1-7 al Sant Cugat i a la
Segona divisió, el derbi ebrenc
entre l’Ulldecona i la Cava va
empat a un gol. La foto corres-
pon a un camp de la Terra Alta,
dissabte, fruit del temporal.

El Godall, més líder
QUARTA CATALANA. I FEMENI

Aquest diumenge, dia 24
de novembre, se celebrarà
la cinquena edició de la
Cursa de les Roques
d’Horta de Sant Joan. La
prova constarà de 22.8
kilomentres i està organit-
zada per l’AE Cara Nord i
serà la darera del circuit
ebrenc de curses de mun-
tanya. 
L’oorganització ha prepa-
rat per a l’ocasió un reco-
rregut totalment diferent

del que havia ofert fins
ara, en altres curses, i la
prova s’iniciarà a les 9.30
hores, des de l’àrea recre-
ativa de la Franqueta. 
Les inscripcions estan tan-
cades i es confia en què hi
hauran uns 250 partici-
pants. 
Es calcula que sobre les
13.30 hores s’entregaran
els trofeus i es tancarà la
Cursa de les Roques
d’Horta de Sant Joan.

Cursa de les Roques
A HORTA DE SANT JOAN

L'equip cadet masculí, que va
rebre al C.V.Granollers, van guan-
yar per 3-1 amb parcials (25-9,
23-25, 25-11 i 25-18). El sènior
masculí de Tercera Catalana,
també contra el Granollers, van
vèncer per 3-0 amb parcials (25-
19, 25-22 i 25-21). El juvenil mas-
culí, que va rebre al C.V.Mataró,va
perdre per 2-3 amb parcials (25-
23, 22-25, 18-25, 25-20 i 12-15).
El sènior femení, al camp de
l'Opticalia Holandesa Vilanova, va
perdre per primer cop. Tot i per-
dre, va fer un molt bon paper
remuntant un 2-0 fins al 2-2 i final-

ment en el take-break van perdre.
El resultat final va ser 3-2 amb
parcials (25-13, 25-22, 25-27,
23-25 i 15-10). El sènior masculí
de 2a catalana, 0-3 amb parcials
(17-25, 16-25 i 14-25) a la Torre
de Claramunt. En la pròxima jor-
nada, el cadet masculí es des-
plaça al camp del F.C.Barcelona,
el juvenil masculí rebrà a
C.V.Salou. El sènior femení rebrà
al C.V.Sant Climent. El sènior
masculí de 2a catalana rebrà al
Llars Mundet. I el sènior masculí
de 3a catalana, es desplaçarà al
camp del C.V.Sant Quirze.

El cadet visita el Barça
CLUB VOLEI ROQUETES

Jornada: 4 - 
Leis Clas-PM 7B 2-4
Toscà-Casa Maso 4-1
Rehau-Lucifers 4-8
SACasals-CFSRoquetes 10-1
Moet-G Amics 5-4

Classificació
1) Dimonis Lucifer, 8: 2)
Toscà, 8; 3) SA Casals, 6; 4)
Moet, 5; 5) Leis Clas, 4; 6)
Casa Maso, 3; 7) I Rehau, 2;
8) G Amics, 2; 9) PMEL7B,2.
10) CFS Roquetes, 0.

Propera jornada

Moet-SA Casals
P Remolins. 2 16 h
CFS Roquetes-Rehau 
Pav Rem 1. 17.05
Lucifer-Toscà, Pavelló
Remolins 1 16 h
Casa Maso-Leis Clas,
Pavelló Remolins 2.17.05 h
G. Amics-PM7B
Pavelló Remolins 2. 18.10 h

Quarta jornada
FUTBOL SALA TORTOSA

L’Handbol Amposta Lagrama
va perdre per 44-20 a la pista
del Castelló. L’equip no va
estar, en cap moment a l’alça-
da i, a la vegada, també va
acusar les baixes i, sense que
tampoc serveixi de justificació,
el criteri arbitral fou prou desi-
gual. De totes formes, als
pocs minuts ja es va observar
la diferència entre un equip i
l’altre. El Castelló, hipermoti-

vat, i l’Amposta que no es tro-
bava còmode i que veia com
el rival s’anava distancinat fins
el 21-11 del descens. A la
represa, no va canviar gaire la
decoració. El Castelló va
ampliar l’avantatge contra un
Amposta que no va tenir el seu
dia. Alineació: Galvez, Alonso,
Margalef, Uliaque, Simon,
Tortajada, Rieres, Arizabalaga,
Garcia, Haro, Juncosa i Nin. 

Sense opció a Castelló
CH AMPOSTA LAGRAMA

Difícil partit contra l'Handbol
Gavà, segon classificat de l'ac-
tual competició. Les tortosines
van afrontar el partit en un
moment molt delicat  ja que les
lesions s'han sebat en l'equip,
amb baixes molt importants i
jugadores que van haver de
jugar sense estar en òptim
estat. De totes maneres, l'acti-
tud fou l'esperada, molt concen-
trades i amb una defensa ben
posicionada, no van deixar de
tenir opcions a la victòria en

cap moment reflectint en el joc
l'igualtat dels equips. Als
darrers minuts la confluència
del cansament per l'esforç físic
realitzat i la mala sort en dos
jugades, van fer decantar la
balança cap a les visitants.
“Esperem la promta recupera-
ció de les lesionades de curt
termini i encoratgem l'equip tor-
tosí en la lluita i el treball que
suposa defensar el nom de la
ciutat en la màxima categoria
de l'handbol femení català”.

Decideixen petits detalls
HANDBOL TORTOSA HIDROCANAL (21-23)

Demà dissabte, 23 de
novembre, se celebrarà la
31ena edició del ‘Descens
de l’Ebre, entre Tortosa i
Amposta. 
La cita, de 15 quilòmetres,
començarà a les 13.30 des
del Club de Rem Tortosa i
l’arribada està prevista al
Club Nautic Amposta. 
Hi participaran en aquesta
tradicional prova, remers

de les categories cadet,
juvenil, sènior i veterana.
Es confia en un elevat nivell
de participació de clubs de
la demarcació de
Tarragona i altres punts
geogràfics, que acudiran al
descens amb remers de
nivell i que són competitius
en totes les modalitats d’a-
quest esport tan arrelat a
les nostres comarques. 

Descens de l’Ebre
REM

En un partit molt igualat i
competit el sènior no va
poder endur-se la victòria.
Molts factors van fer que el

resultat no fos favorable: la
irregularitat d'alguns
moments del joc, els mals
percentatges en el tir exte-

rior quan l'equip visitant
defensava en zona, la mala
defensa dels bloquejos
directes, i l'arbitratge. Tots
els components de l'equip
assumeixen errades i treba-
llem per millorar, però hi ha

factors que “no podem con-
trolar i en partits com el de
diumenge prenen una espe-
cial importància. Un d'a-
quests factors va ser la
determinant actuació arbi-
tral. 32 faltes Cantaires per

17 Calafell; 23 tirs lliures
llançats Cantaires per 47
Calafell. 
Per si això fos poc, van
assenyalar 3 tècniques als
nostres jugadors absoluta-
ment injustificades i en

moments claus”. Tot i així,
l'equip no li va perdre mai la
cara al partit i va tenir
opcions d'endur-se la victò-
ria fins l'últim instant.
El proper partit serà diu-
menge a Salou.

Massa adversitats
CLUB BASQUET CANTAIRES (75-79)

Adam Raga, subcampió

Toni Bou (Montesa) tanca la
temporada amb molts
d’e``xits en totes les competi-
cions en les que ha partici-
pat, després de proclamar-se
per cinquena vegada campí
d’Espanya de trial en guanyar
la cinquena i darrera prova
puntuable, a Olvan. Havia de

sumar quatre punts i va ser-
ne el guanyador acabant
invicte.
A la clasificació final, Bou
acaba amb 100 punts men-
tre que l’ulldeconenc Adam
Raga ha estat el subcampió,
amb 25 de marge sobre
Cabestany. 
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L’AMPOLLA

Ajuntament Pl. Manuel Ferre i Solé, 3
Forn de Pa Artesà Cabrera Avda. Barceloneta, 4
Forn de llenya Brú C/ Sol, 9
Hotel La Roca Plana Avda. Ramon Pous, 32
Rest.Club Nautic-Casa Montero- Avda. Ramon Pous, s/n
Bar de l’Estació
Pub Comodoro
Hotel piñana

L’ALDEA

Ajuntament Av. Catalunya, s/n
Bar Abril Av. Catalunya, 325
Cafeteria Germans Marín Ctra. Tortosa-l’Aldea
Pizzeria Cinta Av. Ràpita
Bar Societat Av. Catalunya, 131
ASCÓ

Ajuntament C/ Hospital, 2 
Bar Restaurant El Caliu  C/ Riu, 45 
Pastisseria GRA-BO C/ Joan XXIII, 2
Bar Nucleo Crta. Camposines, 43
Restaurant Ca L`Escolà Crta. Camposines, 57 

DELTEBRE

Ajuntament
C.A.P.
Mercat La Cava
Cafeteria Nicanor
Mercat Jesus i Maria
Bar Aube Festiu
Bar Criscar Plaça 20 de maig, 11
Bar Lo Sindicat Av. Goles de L’Ebre, 208
Escola Bressol L’Hortet Av. la pau s/n
Forn de pa i pastisseria M Fresquet Av. Goles de L’Ebre, 209

LA RAPITA

Ajuntament Plaça Carles III, 13
C.A.P. Av. Jacint Verdaguer
Caprabo
Mercat Plaça del Mercat
Hipotecamania
Bar Pepet C/ Sant Isidre
Bar La bodega
Cabeteria El coc Plaça del Coc
Bar El Celler C/ Sant Isidre
Llotja de Peix Port
Unipost C/ Comptedefloridablanca, 63
Forn Carlos Ripolles Plaça Vella
Bar Catalunya C/ Sant Isidre
Casa Chim Plaça Carles III,42
SUPWAY Parc Vila del Far
ALCANAR

Ajuntament C/ Generalitat, 10
Oficina Municipal de Turisme Ps. Marítim - LES CASES D’ALCANAR
C.A.P. C/ Calig / Ronda del remei
Cafeteria Moreno Plaça Major

AMPOSTA

Ajuntament Pl. Espanya, 3-4
Dolche vita  C/ Joseph Tarradelles, 108
Restaurant Naidi Av. Ràpita
Immobiliaria Mar i Vent Av. La Ràpita, 38
Mercat Pl. Ramon Berenguer IV, 68
Immobiliaria Romeu 
Benestar Social i Familia  C/ Ruiz d’Alda,33
Bar La Lira Ampostina Av. Santa Bàrbara
Bar Estalvio   C/ Montéis, s/n
Hospital Comarcal d’Amposta C/ Jacint Verdaguer
Bart’s Cafè (Delta Spa) C/ Ibiza, 14
C.A.P. Av. Catalunya
Il·luminacióMontsià Av. La Ràpita
Cafeteria La Tratoria Av. La Ràpita
Cosell Comarcal Montsià Av. La Ràpita
Forn Cafeteria Cavalles Av. La Ràpita
Mossos d’esquadra Av. La Ràpita
Perruqueria Ramos
Llar de Jubilats C/ Cervantes, 58
Serveis Territorials d’agri., ram., pesca, aliment. i medi natu.  C/ Burgos, 17, baixos

MORA LA NOVA

Ajuntament de Mora La Nova C/ Major, 88
Fonda Barcelona c/ Hostal, 3
RIBA-ROJA

Ajuntament Placa de la Vila, 1
ROQUETES

Ajuntament C/ Masia, s/n
C.A.P.
Mercat
Restaurant Amaré
Cinemes Oscar’s Severo Ochoa, 4
Bar La tasqueta
Jutgat de pau C/ Major
Mugli
Da Vinci
SANT JAUME D’EMVEJA

Ajuntament Av. Catalunya 22-30
TIVISSA

Ajuntament C/ Castell, 2
TORTOSA

Ajuntament Plaça España
Motos Cantó Av. Generalitat, 165
Restaurant Sabogabar Pl. Alfonso XII, 2
Mercat Municipal Av. Generalitat
Hospital Verge de la Cinta Ctra. La Simpàtica
Cafeteria New Orleans Av. Generalitat, 21
Bar La Tertulia Plaça España, 11
Bar Esport C/ Teodor González
Bar Mundial C/ Teodor González, 35
Bar Roke  C/Adriá d'Utrech
Pica pica C/ sebina,  5
Lo Cistell C/ Ciutadella
Banys Plaça dels banys, 1
C.A.P. Ferreries
C.A.P. del Temple Plaça Carrilet
Biblioteca C/ Del Vall
Consell Comarcal C/ Barcelona
Clìnica Terres de l’Ebre - L’Aliança C/ Alcanyis
Delegació del Govern C/ Montcada
Esports Fevi Plaça de l’Estadi
Bar Castells Av. Ports de caro 
U.R.V. Escola d’Infermeria Ctra. La Simpàtica
Serveis Territorials d’Ensenyament C/ Providència, 5-9
Hotel Corona
Hotel Virginia Av. Generalitat
Estació d´autobusos HIFE
Cafeteria Quatre camins
Federació catalana de futbol
Mercat jesús 
Centre de Radioteràpia Hosp. Santa Creu- Pg. Mn Valls, 1 Jesús
Cambra comerç C/ Cervantes, 7
Lizarran C/ Teodor González, 26
Germans Marín Ferreries  Plaça Joaquim Bau, 4
Estudiantil Bar Plaça Joaquim Bau, 1
Bar Trifassic Plaça Joaquim Bau, 3
Jijonenca  Av. de l'estadi, 1
Paco's bar
Diputació C/ Montcada
Bar Ribera Av. Generalitat
Ebrequalitat
Bar Nou Av. Generalitat
Forn Carlos Ripollés - Jesús

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree

OFICINES TURISME
Oficina Municipal 

Alcanar- Les Cases
LES CASES DÀLCANAR
Tel./Fax 977 73 76 39
turisme@alcanar.cat

www.alcanar.cat/turisme

Oficina municipal de
Turisme L`Ampolla

Rda. Del Mar,12
L`AMPOLLA

Tel.  977 59 30 11
Fax 977 59 33 80
www.ampolla.org
info@ampolla.org

Oficina Municipal de Sant
Carles de la Ràpita

c/ Sant Isidre, 128 - Edif.
Església Nova

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 46 24
Fax 977 74 40 23

www.turismelarapita.com
info@turismelarapita.com
blog.turismelarapita.com

Oficina municipal de
Turisme Deltebre

c/ Doctor Martí Buera, 22
DELTEBRE

Tel. 977 48 96 79
Fax 977 48 95 15

www.turismedeltebre.com
turisme@deltebre.cat

Oficina Municipal
Turisme Amposta
Av. Sant Jaume, 1

AMPOSTA
Tel. 977 70 34 53
Fax 977 70 23 24

www.turismeamposta.cat
turisme@amposta.cat

Oficina Municipal
Turisme 

El Perelló
c/ Lluis Companys, 2

EL PERELLÓ
Tel. 977 49 10 21
Fax 977 49 09 29
www.elperello.cat

turisme@perello.altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Mora la Nova

c/ Major, 88
MORA LA NOVA
Tel. 977 40 03 47
Fax 977 41 42 74

www.moralanova.cat
aj.moralanova@altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Ascó

Plaça Estació, 3
Tel. 977 40 65 83

www.asco.cat
Turisme.asco@altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Tivissa

c/ Foig, 2
Tel. 977 41 75 51

www.tivissa.altanet.org
turisme@tivissa.altanet.org

TURISME

Estació Nàutica
Av.dels Alfacs, s/n (Pavelló

Firal)
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 10 10 10

www.enlarapita.com
coordinador@enlarapita.com

Focus Escola Nàutica
Plaça del Mercat, 7  1º
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 74 42 40
Fax 977 74 30 02

www.nauticafocus.com
llorens@nauticafocus.com

DELTAVENTUR
Parc d`Aventura i Natura

Crta. T-340, Qm.17,2
(Deltebre a Riumar) 

DELTEBRE
977 48 10 30-977 05 98 67

610 44 88 00
info@parcdeltaventur.com
www.parcdeltaventur.com

EDUCACIÓ
URV

Universitat Rovira i Virgili
C/ Escorxador, S/N
Tel.: 902 337 878

www.urv.cat
contacteu@urv.cat

UNED TORTOSA
Universitat Nacional 

d’educació a Distancia
C/. Cervantes, 17  43500 -

Tortosa (Tarragona)
Tel.  977 443104 i 977 443108

Fax. 977 446413
info@tortosa.uned.es

informacion@tortosa.uned.es
www.uned.es/ca-tortosa

SERVEIS

L’ONADA
Serveis a les Persones

Empresa de les Terres de
l’Ebre especialitzada en

tota mena de serveis ade-
cuats a la gent gran.

Centres al seu servei: La
Ràpita, Deltebre, Alcanar,

L’Ampolla, Ulldecona i molt
aviat Tortosa.

Tel. 977 74 33 99
www.lonada.com

Iberplant, jardineria i
vivers

Crta.N-340, Km. 1077,9
AMPOSTA

Tel. 977 70 70 29
Fax 977 70 47 70

www.iber-plant.com
info@iber-plant.com
ark@deltapark.net

Comercial Accensi
Material Hosteleria
Av. Catalunya, 3

AMPOSTA
Tel. 977 70 14 06

Fax 977 70 33 41
www.comercialaccensi.com
joel@comercialaccensi.com

Terrazos Martínez e Hijos
Polígon Rajolar, s/n

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 54 57 75
Fax 97774 56 66

terrazosmartinez@telefonica.net 

Ferreteria Bricolage GINE
Av. Catalunya, 13

AMPOSTA
Tel. 977 70 29 90

Administració de
Finques Amparo Pérez

Esparza c/ Sant Isidre, 48-
50 43540 - 

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Òptica Jordi Porta
c/ Sant Isidre, 62

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 15 77
Fax 977 74 33 63

jordiporta@tumirada.es

XL Produccions
Il.luminació i imatge, orga-

nització d`events
Crta. Eix de l`Ebre, km. 0,5

AMPOSTA
Tel. 660 64 35 39 - 639 03 81 19

Phileas Viatges
c/ Sant Isidre, 96

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 34 54
Fax 977 74 58 73

www.phileas.grupoeuro-
pa.com

phileas@grupoeuropa.com

GASTRONOMIA

Bar-Restaurant Matadero
Rambla Felip Pedrell, 94

TORTOSA
Tel. 977 44 11 20

Hotel Flamingo
c/ Ronda del Mar, 58

L`AMPOLLA
Tel. 977 59 38 16
Fax 977 59 38 19

www.hotelflamingo.cat
reservas@hotelflamingo.cat

Granja Luisiana
Anec del Delta de l`Ebre

Crta. Deltebre - Riumar
Km.13

DELTEBRE-LA CAVA
Tel. 977 48 08 89
Fax 977 48 08 89

Delta Hotel
Av. Del Canal, 

camí de la Illeta, s/n
DELTEBRE

Tel. 977 48 00 46
Fax 977 48 06 63
www.deltahotel.net

informacio@deltahotel.net

Mel Muria
Av. Catalunya, 23

EL PERELLÓ
Tel. 977 49 00 34
Fax 977 49 04 94

www.melmuria.com
melmuria@melmuria.com

Restaurant L`Esquella 
d`en Gaudí

Cafés, montaditos, 
tapes i vins

c/ Arquitecte Gaudí. 26
ALCANAR

Tel. 977 73 03 96

Bar-Restaurant Can Cris
Galeries Trinquet

LA CAVA - DELTEBRE
Tel. 977 48 15 50

Restaurant Les Palmeres
(Ca la Clarisa)

Passeig Marítim, 76
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 74 23 95
Fax 977 74 13 28

Plat a Taula
Catering & Delicatessen

c/ Platja, 14
L`AMPOLLA

Tel. 977 59 38 18
www.platataula.com

Hotel Restaurant Miami
Passeig Marítim, 20

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 05 51- 977 74 58
59

Fax 977 74 06 74
www.miamicanpons.com
mar@miamicanpons.com

Restaurant Ventall
Freddy Av. Constitució, 1

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel . 977 74 10 16
www.digitalebre.com/ventall-

freddy

Hotel Restaurant Delta
Park

Crta. N-340, km. 1091
CAMARLES

Tel. 977 47 02 05
Fax 977 47 04 38
www.deltapark.net

deltapark@deltapark.net

SI VOLS
APARÈIXER EN

AQUESTA SECCIÓ
O CONSULTAR

MÉS EMPRESES I
ENTITATS DE
TOTES LES

POBLACIÓNS DE
LES TERRES DE

L’EBRE, CONSULTA:
www.guiate.cat

610 20 33 25

                                                                                                                  



DIVENDRES 22
DE NOVEMBRE
DE 2013

diarimés
ebreggaassttrroonnoommiiaa

21www.mesebre.cat

PATROCINADORS
GASTRONOMIA

«Primentons i Tomates»
Avui: Sepionets de punta amb carxofes

RESTAURANT VARADERO - SANT CARLES DE LA RÀPITA

GASTRONOMIA

Imatge de la setmana.

INGREDIENTS 4 PERSONES:

300 gr.  de sepionets

4 carxofes

Alls

Oli d`oliva

Sal 

Vi blanc

PREPARACIÓ:

Posar una cassola al foc, amb oli d`oli-
va, posar els alls llaminats i dorar-los.

Afegir els sepionets i les carxofes talla-
des ben fines. Després posar una mica
de vi blanc i rectificar de sal. Coure uns
10 minuts.
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
De matinada creuaran bandes de núvols alts i mitjans de nord a sud que
deixaran el cel mig ennuvolat, si bé desapareixeran ràpidament i durant el
matí el cel quedarà serè o poc ennuvolat en general. A partir de migdia es
formaran de nou alguns núvols alts i mitjans a sotavent del Pirineu que dei-
xaran el cel mig o molt ennuvolat, sobretot a la meitat nord.
Independentment, al vessant nord del Pirineu estarà cobert durant tot el
dia.
Precipitacions
Al llarg de tota la jornada s'esperen nevades febles i intermitents al ves-
sant nord del Pirineu que de matinada podran afectar també a àrees pro-
peres. Les quantitats acumulades seran minses o poc abundants (entre 2
i 5 cm de neu nova en 24 hores). A més, de matinada no es descarta algun
plugim dispers a punts del terç oest, on la cota de neu es situarà entorn
dels 700 metres al nord de la zona i entorn dels 1000 metres al sud.
Temperatures
Les mínimes baixaran entre lleugerament i moderadament, sobretot al
Pirineu. Es mouran entre -8 i -3 ºC al Pirineu, entre -4 i 1 ºC al Prepirineu,
-2 i 3 ºC a la depressió Central i al litoral nord, entre 1 i 6 ºC a la resta del
prelitoral i litoral nord, i entre 3 i 8 ºC a la resta del litoral. Les màximes
baixaran lleugerament arreu. Es situaran entre entre 1 i 6 ºC al Pirineu,
puntualment més baixes al vessant nord del Pirineu, entre 5 i 10 ºC al
Prepirineu, 7 i 12 ºC a la depressió Central i al prelitoral, i entre 10 i 15 ºC
al litoral.
Visibilitat
Entre bona i excel·lent en general arreu, tret de la cara nord del Pirineu on
serà regular o dolenta al llarg del dia.
Vent
Durant la matinada girarà de component oest a nord en general arreu,
amb tramuntana a l'Empordà i mestral a les terres de l'Ebre. Serà mode-
rat amb cops forts i alguns de molt forts als dos extrems del país i a cotes
elevades del Pirineu, a la resta del país serà entre fluix i moderat. Tot i
això, al sector central del litoral i el prelitoral hi haurà estones de vent fluix
i de direcció variable.

El temps. Previsió

MATÍ

SOL

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

13º 8°

diarimés
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Farmàcies de guàrdia.

Ferreres Gimeno, Manuel      

Av. de Catalunya, 2 (Deltebre) 977489918

Borges Ayats, Joan    

Pau Casals, 54 (L'Ametlla de Mar) 977493252/608935576

Torrent Costilla, Francesc X.

Felip Pedrell, 94 (Tortosa) 977441830 

Pilar Delgado , Jordi Delgado        

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459 

Pujol - Pons  

Sant Isidre, 187 (Amposta) 977700483

Laura Lluís - Aida Noe ,               

Constància, 6 (St. Carles de la Ràpita)  977745545

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

Aquest llistat correspon a la data d’edició del diari, per a conèixer

les farmàcies de guàrdia de la resta de dies, es pot consultar a

través de la web http://www.coft.org/.

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

En les teves relacions de parella no et convé ser
arrogant. Respecte a la salut, pensa que la vida
et regala moltes coses però has de saber apre-
ciar-les. 

Taure
20/4 al 19/5

T'arribaran nous estímuls de tipus sentimentals
i creatiu. Respecte a la salut, estàs en un
moment idoni per treballar el teu cos i posar-lo
en forma.

Bessons
20/5 al 21/6

Et veuràs immers en compromisos de tipus
sentimental que d'alguna manera et molesta-
ran. Avui tens energia de sobres encara que et
pot dur pel camí equivocat. 

Cranc
22/6 al 21/7

En assumptes d'amor algú t'està buscant i vol
estar prop a tu. Respecte a la salut, el teu estat
físic passa un moment excel·lent i de gran agi-
litat. 

Lleó
22/7 al 22/8

en assumptes d'amor, mentre Mercuri, Urà
i el sol estiguin transitant per la teva casa
vuit veuràs en la teva parella bastant inte-
ressats. 

Verge
23/8 al 21/9

Avui li contagiaràs a la teva parella el teu entu-
siasme i les teves ganes de passar-t'ho bé.
Respecte a la salut, el teu humor serà una mica
canviant.  

Balança
22/9 al 22/10

Avui posaràs damunt la taula tota la teva capacitat
per mantenir viva la passió amb la teva parella. Si el
treball estàs tot el dia assegut pots tenir problemes
d'esquena. 

Escorpí
22/10 al 21/11

La teva parella és més sàvia del que et sembla.
Escolta-la i hi sortiràs guanyant. Respecte a la
salut, vés amb compte amb la pressió i l'esgota-
ment laboral.  

Sagitari
21/11 al 21/12

En assumptes d'amor t'enduràs una sorpresa on
menys t'ho esperes. A pesar que tot va bé, hi ha
coses que t'inquieten. Amb els diners vés amb
compte amb els teus compromisos.  

Capricorn
21/12 al 19/01

En l'amor pots ser bastant feliç sempre que no
vulguis abastar-ho tot. Respecte a la salut,
petits canvis en les teves activitats diàries
poden alterar la teva tranquil·litat. 

Aquari
20/1 al 18/2

D'aquí endavant les teves estratègies amoroses
han de ser diferents. Respecte a la teva salut,
pensa que molta activitat no es contradiu amb
el fet de dur una vida normal. 

Peixos
19/2 al 20/3

Mercuri, Urà i el sol transitant pel teu signe et dóna
una gran capacitat creativa per materialitzar les
teves pròpies iniciatives. T'interessa viure de forma
tranquil·la. 
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Amposta. Passatge
Guada la jara ,  zona
camp de fu tbo l .
Pisos de l loguer a
estrenar de 2 habi -
tac ions,  menjador,
cuina, bany complet
i  ba lconada.  A l ta
qual i tat .  A l  costat
de col· legis, super-
mercats  i  zona
comerc ia l .   Preu
450E/mes 
Tel: 607538304    

A l c a n a r . C a r r e r
Trafalgar. Local
comercial en l'avingu-
da principal de Les
Cases d'Alcanar.
Façana acristalada.
Totalment condicio-
nat. Ideal com oficina
o per a desenvolupar
activitat de cara al
públic. 
Tel: 610203144

Amposta. Avda. de
la  Ràp i ta  110.
Local en l loguer de
216m2. Centre del
pob le .  Tota lment
equipat. Possibi l i tat
de l loguer o com-
pra. 
Tel: 977249700 

L'Ampolla. LLoguer.
Local comercial
55m2, molt bé situat
enfront del club naú-
tic. Ampli aparador,
sòl de parquet. Sala
gran i despatx bany.
Tel: 670516520

La Ràpi ta .  C/
Gorr ia .  Loca l
comerc ia l  amb
soterrani, 100 m2.
Nou per  estrenar.
En l loguer al mil lor
carrer de la pobla-
c ió .  Preu:
1 .100 Û /mes  Te l :
610203144

Ul ldecona. Edi f ic i
Verderol. Fantàstics
pisos a estrenar de
3 dormitoris, cuina
equ ipada,  a .c .  i
acabats de primera
qual itat. Pàrquing i
t raster  opc iona l .
Consult i  preus i dis-
tr ibucions. 
Tel: 977252727  

Miami Platja. Urb.
C a s a l o t .
O p o r t u n i t a t !
Adossat  cantoner
de 3 habitacions i 2
banys.  P isc ina
comunitària per a 4
ve ïns.  Pàrqu ing.
Barbacoa. Jardí de
180m2. A 5 min. de
la  p la t ja .  Te l :
977249700   

Reus . Passeig Prim
nº 36. Local en la
zona més comercial
de Reus. Esquinero,
100m2 en dues
p lantes,  cond ic io -
nat per a qualsevol
negoc i .  Ub icac ió
i m m i l l o r a b l e .
Poss ib i l i ta t  de
venda o l loguer.
Tel: 977249700  

Vila-seca . Local a
l logar  de 80m2,
dues plantes, esqui -
nera amb tota  la
façana acristalada,
ideal per a qualse-
vo l  negoc i . .  Preu
1.000E/mes.  Te l :
977249700  

La Ràpi ta .  C/
Gorr ia .  L loguer.
Local en 1ª planta.
54 m2 en sala amb
balcó i  bany.
Ascensor. Nou per
estrenar. Preu men-
sua l :  425E.  Mol t
centr ic .  Te l :
977249700 
Ul ldecona. Local
en l loguer de 35m_,
reformat, amb apa-
rador al carrer, sòl
de parquet i bany,
tota lment equ ipat ,
Ideal per oficina o
botiga. Situat en el
carrer  Major
d 'U l ldecona.  Preu
390E. 
Tel: 977743399

Reus .  P laça
Hercules. Local per
reformar en edif ici
nou. 160m2, canto-
ner.  Pos ib i l i ta t  de
l logar plaça de par-
qu ing.  L loguer
1.100E/mes.  Te l :
610203144

Caste l ló . Avgda.
Sant Pere 31. Local
comercial de 70 m_
aprox.  mol t  bé
situat en Grau de
Castel ló. Dividit en

àmplia sala d'aten-
ció al públ ic, des-
patx i  lavabo, par-
quet. Aparador a 2
carrers. Preu de l lo-
guer  800E.  Te l :
977252727   

Deltebre . Zona La
Cava,  avda. Goles
de l 'Ebre.  Ampl i
loca l  comerc ia l ,
ideal per of ic ines.
Es cantoner i  total -
ment acristalat. En
el centre del poble.
Reformat i  condico-
nat .  L loguer  o
venda.  Consu l t i
preu. 610203144 

La Ràpita.C/Gorria.
Local en lloguer. 2ª
planta amb ascen-
sor. 61m2 en sala
amb balcó i bany.
Asensor. Per estre-
nar. Edifici nou en la
mil lor zona del
poble. Lloguer
451E/mes. Tel:
977249700 

MOTOR�

                                

DIVERSOS� 

  

TREBALL�

  

Caravana seminova
KNAUS Sudwind
KU-500 (oct-2004),
equipament de
sèrie + extres
(calefacció, aigua
calenta, potes
reforçades, estabi-
litzador ALKO, cla-
raboia panoràmica
HEKI II, tapallança
Knaus, toldo viatge
Inaca Ibiza, roda de
recanvi i gat, ante-
na TV, etc. PREU
DE GANGA

654 375 373

Sant Carles de
la Ràpita. Es
ven barca de
7’5 m, marca

Four Winns
amb dos

motors OMC de
150 CV cadas-
cun de benzi -
na. Preu de

ganga 12.000Û
Interessats

preguntar per
Susana 

607 538 304

La Ràpita. C/ Gorria. 
Local comer-
cial i oficines
amb soterra-
ni i altell. En
l loguer al
millor carrer
de la pobla-
ció.

610203144 
LA RÀPITA

ES TRASPASSA
LLIBRERIA PER NO
PODER ATENDRE.
BEN SITUADA I EN
PLE RENDIMENT.

660 58 47 87

NEUMATICOS 
LOW COST !!!!!

Venta de neumaticos
seminuevos desde

20 Eur. y nuevos desde
60 Eur. montaie y

equilibrado incluidos.
Cra. N-340 
Km. 1121,8

(Gasolinera Almadrava)
Tnos. : 642284440,

678756409.
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L’elecció del nou president
s’ha dut a terme una vegada
l’anterior president, Toni
Martí, va presentar la seva
dimissió per motius professio-
nals. Més Ebre parla avui amb
el nou president.
Pregunta: Què significa per
vostè ser el president de CDC
al Baix Ebre?
Resposta: L'assumpció de
qualsevol nova responsabilitat
representa confiança i, a la
vegada, un nou repte.
Confiança en el sentit d'agrair
a tots aquells que m'ho van
proposar, a tots aquells que
m'han donat suport i a tots
aquells que m'acompanyen,
dia a dia, en el camí col·lectiu
del servei públic des de dife-
rents àmbits. I repte en la línia
que qualsevol responsabilitat
en l'àmbit polític, avui per
avui, representa un esforç
més que important per cami-
nar, en essència, cap a una
regeneració política necessà-

ria, possible i, alhora, de com-
promís amb la ciutadania. 
P: Suport unànim?
R: Va ser una candidatura
única, que va comptar amb el
suport de l'assemblea de mili-
tants de CDC al Baix Ebre i
amb l'aval previ necessari
dels diferents responsables
institucionals i orgànics del
partit. En moments d'adversi-
tat, cal treballar en la línia de
la cohesió interna. Aquesta és
la premissa que guiarà la
meva tasca per enfortir CDC
a la comarca.
P: Més responsabilitat.
R: És evident que amb aques-
ta nova tasca, assumeixo més
responsabilitat. I és evident
que aquesta, en el context
que ens trobem, no serà fàcil
però estic segur que amb
il·lusió i un bon equip de tre-
ball, aquells objectius compli-
cats es poden convertir amb
realitats plausibles.
P: Parlem de l'equip...
R: El nou consell executiu d'a-
grupació serà bastant més
ampli que en anteriors oca-
sions amb l'objectiu de limitar-
se i, alhora, conformar-se per

tots i cadascun dels responsa-
bles institucionals i orgànics
de CDC a proposta del Baix
Ebre, també representants de
la JNC i els diferents presi-
dents locals i caps de llista als
Ajuntaments. A banda, en el sí
de la nova executiva, hi haurà
quatre persones que tindran
responsabilitats en l'operativa
diària del partit a la comarca.
Tots ells són persones de la
màxima confiança i d'un perfil
marcadament municipalista.
Així, Alfredo Ferré, assumirà la
secretaria d'organització;
Xavier Royo, la secretaria
d'acció municipal; Joan Pere
Gómez, la secretaria d'acció
institucional; i Clara Prades, la
secretaria d'acollida, participa-
ció i formació.
P: Com ha dit, nous reptes.
R: Actualment, estem vivint
una de les situacions políti-
ques, econòmiques i socials

més complicades des de les
últimes dècades però, a la
vegada, també una de les
situacions més engrescado-
res. En aquest moment,
desenvolupar accions de ges-
tió pública és un veritable
repte. Simultàniament, poder
contribuir des de l'acció políti-
ca a la construcció d'un nou
estat català en el sí de la Unió
Europea és un dels reptes que
tot aquell que entrava en polí-
tica per un somni nacional,
mai es podia pensar que arri-
baria o, si més no, que estaria
a tocar tan aviat. I tot això
combinat, com dèiem, amb
una important dosi de regene-
ració política que, en cap cas,
ens podem estalviar. 
P: Canvis o gestions previstes
a curt termini?
R: Hem de fer tot allò neces-
sari per tal d'assolir diferents
objectius i, entre els més

importants, cal citar els
següents: hem de preparar-
nos per a enfocar amb força
les pròximes eleccions euro-
pees; hem de contribuir direc-
tament en tot el procés de
construcció de l'estat propi;
hem de fer les gestions
necessàries per tenir les
millors candidatures a tots i
cadascun dels municipis de la
comarca. En definitiva, hem
de treballar amb constància,
cohesió i persistència per soli-
dificar i muscular CDC al Baix
Ebre.
P: Antoni Martí ho deixa per
motius professionals.
R: Toni Martí és una excel·lent
persona i ha estat i hagués
pogut continuar sent un bon
president comarcal. El proble-
ma és que les seves respon-
sabilitats professionals
actuals li requereixen una
plena dedicació. 

P: En definitiva, un pas enda-
vant per vostè. Fins on?
R: En política has d'estar
mentre tinguis viva la flama
de vocació de servei públic
que, en definitiva, és allò que
t'ha de moure per caminar
endavant. A partir del
moment que aquesta flama
s'està apagant o s'ha apagat
definitivament, és el moment
d'adonar-te que sobres i que
el millor és fer un pas enrere
sense que t'ho hagin de
forçar a fer. Si tothom s'apli-
qués aquesta premissa, pos-
siblement, la política avui no
estaria tan devaluada. En el
meu cas, la flama de vocació
de servei públic està encesa i
amb molta força interior, a
disposició del partit que
represento però, sobretot, a
disposició de la ciutadania
per avançar amb tot allò que
faci falta.

«La meua flama de vocació de servei públic
està encesa i amb molta força interior»

Canvi de presidència a l’e-
xecutiva comarcal de
Convergència Democràtica
de Catalunya del Baix
Ebre. El portaveu de CIU
Deltebre i President del
Consell Comarcal del Baix
Ebre, Lluís Soler, encapça-
larà la representació i la
gestió del partit a la
comarca després d’haver
estat escollit en l’assembla
comarcal, per unanimitat,
nou president de CDC Baix
Ebre.

Lluís Soler, nou president del CDC al Baix Ebre, “al capdavant d’una executiva àmplia i d’un caràcter municipalista”

ESCOLLIT PER UNANIMITAT EN L’ASSEMBLEA COMARCAL

Lluís Soler: 

“estic segur que
amb il·lusió i un

bon equip de 
treball, aquells

objectius 
complicats es

poden convertir
amb realitats 
plausibles”

ACTUALITAT

REDACCIÓ

«»

                                                 


