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Terres de l’Ebre. La Generalitat
demana el desmantellament de la
plataforma Castor.                      

P5

Esports. Josep Gombau és comparat amb
Guardiola pel seu plantejament en la victòria
de l’Adelaide United a la lliga austaliana.       

P11

Actualitat. El COPATE es presenta com a
òrgan de gestió ambiental del territori
ebrenc.
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Manifestació de suport i ‘indignació’ entre els veïns presents per la situació que es va viure

La presidenta de l'ANC, Carme Forcadell va mostrar la seva decepció davant la falta de consens dels partits
i va dir que "l'Estat utilitza les lleis per negar-nos el dret a ser consultats, emparant-se en un tribunal desqualifi-
cat i parcial". Però també va voler ser optimista: "de vegades les esquerdes es poden reparar; les coses es
poden arreglar i nosaltres intentarem fer-ho". I va afegir que "l'Assemblea continuarà treballant al màxim per a
recuperar la unitat dels partits". Enimg de tot, el Poble Nou es va vestir de groc, diumenge. P4

Consulta 9-N: ‘Ànim o decepció’? 

Ahir dijous, la Guàrdia Civil va retenir l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat; el regidor d'Urbanisme,
Manel Martí; i tres empresaris locals per delictes contra l'Administració Pública. Fonts policials van con-
firmar que tant l'alcalde com el regidor van ser retinguts al consistori mentre agents de la Guàrdia Civil
escorcollaven l'Ajuntament. Per la tarda es va fer una concentració davant del consistori, donant suport
a l’alcalde. P3  

Nou escorcoll de

l’Ajuntament d’Alcanar

No va declarar davant dels Mossos 
i avui passarà a disposició judicial

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dimecres a l'exgerent de la
Cooperativa de l'Aldea, Daniel Ferré. El seu advocat, Jordi Fernández, va con-
firmar que l'exgerent va passar la nit a la comissaria de Tortosa a l'espera de
ser interrogat ahir dijous pels agents, en el marc de la investigació oberta pel
jutjat número 1 de Tortosa. P3

Detingut l’exgerent de

la Cooperativa de l’Aldea
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L’opinió del diari queda reflectida
exclusivament a través de l’edito-
rial. Els articles de la secció d’o-
pinió expressen els criteris de
qui els signa i el diari no els fa

seus necessàriament.

12.000 exemplars 

55.000 lectors 

Coincidint amb l'arribada als
mercats de les varietats més
primerenques, Bítem celebra
la Fira de la Clementina, que
aquest cap de setmana
(17,18 i 19 d'octubre) cele-
bra la seva setena edició.
Empreses, entitats, associa-
cions i emprenedors, configu-
ren una oferta de 42 exposi-
tors que podran visitar-se al
recinte firal. El president de
l'EMD de Bítem, Josep Cugat,
i la regidora de Turisme,
Matilde Cugat, han presentat
els detalls d'aquesta nova edi-
ció. La fira obre portes el pro-
per divendres 17 amb una jor-
nada tècnica organitzada pel
Departament d'Agricultura
sobre l'eficiència energètica.
L'endemà dissabte es farà la
inauguració, que aquest any

presideix el president del
Consell Comarcal del Baix
Ebre, Lluís Soler. Durant el
dia es faran cursos d'elabora-
ció de licors de mandarina i
concursos diversos.
Diumenge tindrà lloc la Festa
dels Tres Tombs.
Josep Cugat ha volgut desta-
car la consolidació d'aquesta
fira i la implicació del teixit
associatiu del poble, al temps
que ha fet una crida a visitar-
la i a participar dels seus
actes. De la seva banda, la
regidora de Turisme s'ha refe-
rit a la campanya de cítrics
d'enguany, que es preveu
amb un bon nivell de produc-
ció i de bona qualitat, malgrat
que les altes temperatures
amb què ha començat poden
perjudicar-la.

7a. Fira de la Clementina 
de Bítem

Actualitat

El nou pla de consulta fet per Artur Mas,
president de la Generalitat, tot i “esperat”,
ha provocat tota classe de declaracions
per part dels líders de la resta de partits
polítics. 
La presidenta de l'ANC, Carme Forcadell, i
la d'Òmnium cultural, Muriel Casals han
mostrat la seva decepció per la falta d'uni-
tat dels partits polítics, però han negat
"desànim" i hi han fet crida als ciutadans
per a continuar les mobilitzacions.

D’altra banda, durant el dia d'ahir van estar
retinguts a l'ajuntament d'Alcanar l'alcalde,
el regidor d'urbanisme i tres empresaris
per presumptes delictes contra
l'Administració Pública. Per altra banda avui
Daniel Ferré, exgerent de la cooperativa de
l'Aldea passarà a disposició judicial i cinc
proveïdors seran pròximament cridats a
declarar al jutjat. Caldrà estar a l’espera
per saber com evolucionen els casos, en
els propers dies. 

Editorial
A l’espera

El diputat republicà Joan Tardà ha participat
aquest dimecres al Congrés de Diputats en el
debat i votació sobre la convalidació del Reial
Decret-Llei de 3 d’octubre, pel que s’adoptaven
mesures urgents en relació al sistema del gas.
Tardà ha votat en contra de la convalidació d’a-
quests mesures relacionades en gran part amb el
projecte Castor perquè no responen al interès
general.
El diputat republicà ha acusat al Ministre d’Indústria
de ‘callar que aquest Reial Decret-Llei és un roba-
tori als ciutadans perquè els obligarà a pagar a
càrrec de la factura del gas durant els pròxims 30
anys gairebé 5.000 milions d’euros per indemnit-
zar al senyor Florentino Pérez per un projecte inacabat, ple d’irregularitats, que no s’ha posat en
funcionament, i amb malbarataments no auditats’. Seguint la seva exposició, Tardà ha afirmat
que ‘el Reial Decret-Llei només respon al interès, urgència i necessitats de Florentino perquè
abans de finalitzar el mes de novembre ha de retornar 1.350 milions al Banc Europeu
d’Inversions’. El representant d’ERC ha rebutjat la proposta ‘d’hivernació’ de les instal·lacions i
n’ha exigit el desmantellament. D’altra banda ha demanat ‘que no es pagui ni un sol euro fins
que no hagin acabat les investigacions de la Fiscalia de Castelló, s’hagin depurat responsabili-
tats, publicat totes les auditories i els informes internacionals requerits, i finalitzat els treballs de
la subcomissió d’Investigació que ERC va sol·licitar que s’obrís en aquest Parlament, fa un any,
i que encara no s’ha constituït’. El diputat republicà ha posat el Castor com l’exemple paradigmà-
tic dels negocis bruts, salvatges i foscos que supediten al interès general a l’enriquiment ràpid
d’uns pocs. ‘Són els típics negocis que s’han vingut fent a la llotja del Bernabeu des de l’època
del senyor Aznar. Pura marca Espanya del pelotazo’. Ha afirmat. Tardà ha volgut denunciar la
‘connivència entre el poder polític i econòmic; i una classe política venuda i rendida al poder polí-
tic’; fent referència als governs del PSOE i el PP. El representant republicà s’ha escandalitzat de
que els promotors del projecte Castor rebin recursos públics pagat pels ciutadans malgrat
haver-hi negligència o dolo. Davant d’aquest situació el diputat Tardà ha fet un símil cineasta i ha
titulat la situació com  ‘Florentino, agafa els diners i corre’; perquè malgrat el blindatge que va
promoure el ministre Soria, el Tribunal Suprem va deixar clar que la percepció de la indemnitza-
ció dependria de les causes que haguessin portat a l’extinció de la concessió, i això encara no
ha estat aclarit.El portaveu republicà ha qualificat ‘d’espoli als ciutadans’ la decisió del govern, i
ha recordat que malgrat que el senyor Butragueño digui que el senyor Florentino Pérez és un
ésser superior, ‘aquí del que parlem és de ‘mangantes’’.

Sobre el Castor

Actualitat

L’Associació de Veïns Sant
Llàtzer de Tortosa organitza
aquest dia festiu amb la finalitat
d’aplegar els veïns i fomentar

les activitats culturals i lúdiques
que ajudin a mantenir i millorar
el sentiment de barri.

Festes Tardor Sant Llàtzer 2014

Actualitat

Los Comediants de Tivenys,
amb la recaudació de l'en-
trada del dia 28 de
Setembre, “fem donació de
300€ en aliments i matèries
de primera necessitat als
Serveis Socials de
l'Ajuntament de Tivenys, i
300€ en metàlic a la Lliga
contra el Càncer”.
A la fotografia, el moment
de l'entrega en bona part
del repartiment dels
Comediants.

‘Los Comediants de Tivenys’, solidaris

Actualitat
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Esquerra Republicana a l’es-
pera de més informació un
cop acabin les diligències
informatives que s’efectuen
a l’Ajuntament d’Alcanar us
reproduïm el comunicat que
ha llegit l’Equip de Govern:
Arran de l'operació policial
que estem vivint a
l'Ajuntament d'Alcanar, l'e-
quip de govern aquí present
volem manifestar el
següent:
- Que ja fa gairebé un any la
Guàrdia Civil va venir al nos-
tre Ajuntament a requerir
diversa documentació
sobre diferents projectes; i

avui, la mateixa Guàrdia Civil
ha tornat per portar a terme
una actuació complementà-
ria a aquella amb l’objectiu
de demanar més documen-
tació dins el marc de l’expe-
dient instruït
- Volem recordar que des-
prés de gairebé un any  que
la Guàrdia Civil hagi dispo-
sat d’absolutament tots els
expedients que llavors va
requerir, a dia d'avui no hi ha
cap imputat al respecte.
- El regidor, l’alcalde i els
tècnics han estat retinguts
dins l’ajuntament atenent
totes les demandes i reque-

riments documentals de la
guàrdia civil.
- Donem el màxim suport i
confiança al nostre Alcalde,
Alfons Montserrat, i al nos-
tre company i regidor,
Josep Manel Martí; perquè
sempre han exercit el seu
treball de manera honesta i
legal.
- Agraïm de tot cor la multi-
tud de mostres de suport
que hem rebut durant tot el
dia d'avui per part de la gent
i entitats d'Alcanar, i també
d'altres alcaldes i regidors
de pobles de les Terres de
l'Ebre.

Comunicat Informatiu ERC Alcanar

Detingut Daniel Ferré, exgerent de la

Cooperativa de l’Aldea

Segon escorcoll de l’Ajuntament 
d’Alcanar en menys d’un any

Ahir dijous, la Guàrdia Civil va
retenir l'alcalde d'Alcanar,
Alfons Montserrat; el regidor
d'Urbanisme, Manel Martí; i
tres empresaris locals per
delictes contra
l'Administració Pública. 
Fonts policials van confirmar
que tant l'alcalde com el regi-
dor van ser retinguts al con-
sistori mentre agents de la
Guàrdia Civil escorcollaven
l'Ajuntament, prèviament
havien finalitzat la búsqueda
de proves  en les tres seus
socials de les empreses, els
responsables de les quals
van ser traslladats a la
caserna de Sant Carles de la
Ràpita. Concretament, se’ls
atribueix presumptes delic-
tes de prevaricació, malver-
sació, manipulació per alte-
rar el preu de concurs públic
i revelació de secrets, entre
els més destacats. Aquest
és el segon escorcoll en un
any a l'Ajuntament relacionat
amb el cas i com en el pri-
mer no hi han hagut deten-
cions per el moment. Fonts
judicials van explicar ahir a
l'ACN que la jutgessa titular

del jutjat número 4
d'Amposta, no va ordenar
cap detenció. La batejada
operació "Carraus" investiga
la possible manipulació de
concursos públics entre
2008 i 2013. Una trentena
d'agents van estar a l'interior
de les dependències munici-
pals recopilant documenta-
ció. Per la seva banda, fonts
policials asseguren que les
retencions s'han fet "per
garantir els drets" dels impli-
cats. El cas va obrir-se arran
la denúncia d'un militant de
CiU d'Alcanar, Andreu
Queralt, que va portar als jut-
jats la gran part de les obres
que el govern municipal
d'ERC havia adjudicat durant
aquest període. Segons han
apuntat fonts de l'institut
armat, en l'origen també
figuren suposats indicis que
van aparèixer en documents
localitzats en un escorcoll
anterior a la seu de l'empre-
sa Invall de Reus. 
L'alcalde, Alfons Montserrat,
ja va negar fa un any qualse-
vol irregularitat i va atribuir
l'operatiu a una "maniobra

d'assetjament i desprestigi
personal" per part de l'oposi-
ció convergent. En el
moment del nostre tanca-
ment, encara existien les
retencions al consistori cana-
reu. 
Ahir, durant la tarde, un cen-
tenar de persones es van
concetrar davant
l’Ajuntament (imatge de la
part inferior). Veïns de la
localitat no ocultaven el seu
malestar: “estem indignats
pel que està passant”.
També es van sentir crits de
“Florentino, Florentino”.

Els Mossos d'Esquadra van
detenir el passat dimecres a
l'exgerent de la Cooperativa
de l'Aldea, Daniel Ferré. El
seu advocat, Jordi
Fernández, va confirmar que
l'exgerent va passar la nit a
la comissaria de Tortosa a
l'espera de ser interrogat
ahir dijous pels agents, en el
marc de la investigació ober-
ta pel jutjat número 1 de
Tortosa. Ferré, principal
imputat en les diligències i
les factures inflades que hau-
ria emès per intentar incre-
mentar el cobrament de sub-
vencions, es va negar a
declarar davant dels Mossos
d’Esquadra de la comissaria
de Tortosa i avui divendres
passarà a disposició judicial.
Igual que ell, tampoc es van
prestar a declarar cinc dels
sis proveïdors relacionats
amb delictes de la falsifica-
ció de document mercantil i
cooperació en delicte de
subvenció pel que han estat
citats a comparèixer als jut-
jats en unes setmanes.
Les investigacions judicials

que du a terme el jutjat
número 1 de Tortosa haurien
donat indicis que l’exgerent
instava proveïdors a elevar
l’import de les factures per
justificar despeses més ele-
vades de les reals i accedir a
subvencions més abundo-
ses. 
D’aquesta manera, segons
l’administrador concursal,
Ferré hauria inflat factures
per valor de 4,2 M€ per
cobrar majors subvencions.
Entre els proveïdors que van
passar per la comissaria
dels Mossos hi havia Javier
Garcia Vivo, que va negar
que en algun moment li
demanessin factures per
import superior al cost de
les obres que va fer, per un
valor total de prop de
800.000 euros. “Jo no tinc
res a amagar, no he fet res
fora del corrent, he treballat
com un lleó, m’han deixat a
deure diners, he lluitat, he
estat 34 dies en una carrete-
ra reclamant el que conside-
ro que és meu i si hagués tin-
gut alguna cosa a amagar en

la vida, hauria donat la cara
pel poble”, va afirmar.

Plataforma Afectats
Com hem pogut saber par-
lant amb membres de la
Plataforma d’Afectats,  la
notícia ha estat rebuda amb
optimisme, ja que es preveia
tancar el cas el passat
setembre i aquestes noves
actuacions policials i judi-
cials fan pensar que la reso-
lució del cas pot estar més a
prop. 

Concentració de suport, ahir la tarda, davant del consistori No va declarar davant dels Mossos i avui passarà a disposició judicial
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La presidenta de l'ANC,
Carme Forcadell va mostrar la
seva decepció davant la falta
de consens dels partits i va
dir que "l'Estat utilitza les lleis
per negar-nos el dret a ser
consultats, emparant-se en un
tribunal desqualificat i parcial".
Va valorar-ho d’aquesta mane-
ra però, alhora, va enviar des
de Brussel·les un missatge
optimista: "de vegades les
esquerdes es poden reparar;
les coses es poden arreglar i
nosaltres intentarem fer-ho". I
va afegir que "l'Assemblea con-
tinuarà treballant al màxim per
a recuperar la unitat dels par-
tits perquè és vital i prioritari

per mantenir viu el procés".
Per la seva part Muriel
Casals, presidenta d'Òmnium,
també va encoratjar als ciuta-
dans dient que "no és moment
per a desanimar-se" i va recal-
car: "que no cessi la il·lusió,
això no s'acaba aquí, ni molt
menys."

Després que diumen-

ge passat Artur Mas,

president de          la

Generalitat plantejés

la nova proposta del

9N, les reaccions no

s’han fet esperar així

com les preguntes

respecte sobre que

passarà ara. No dei-

xen de sorgir.

L'Assemblea Nacional
Catalana (ANC) i Òmnium
Cultural van escollir el
Poblenou del Delta per fer
una acció 'contundent' per
defensar la consulta del 9-
N. Diverses façanes del
nucli del poble es van pin-
tar de color groc en el
marc de la campanya 'País
Groc'. Davant la impossibi-
litat d'aconseguir el permís
per pintar tot el poble de
color groc, es van triar una

sèrie de cases sota una
pauta estètica pensada per
a un espot. Dissabte un
gran grup de voluntaris va
començar a pintar algunes
façanes i en una de la
plaça de la Font es va
escriure: “Vull un país amb
una cultura viva”.
La jornada va comptar amb
la presència de Carme
Forcadell, presidenta de
l’ANC, de Muriel Casals,
presidenta d’Òmnium

Cultural i del cantautor
Lluís Llach que va dema-
nar "unitat davant les difi-
cultats del procés" i va
aplaudir la gran mobilitza-
ció dels catalans. 
Per la seva banda, l'alcalde
de la localitat, Josep
Sancho, va dir que per al
poble era un orgull partici-
par en aquest acte i va
remarcar que, a més, pot
comportar un gran benefi-
ci turísticament.

Poble Nou es vesteix de groc

“Des de la Delegació,
posarem tots els mitjans
perquè les Terres de l’Ebre
s’impliquin al màxim en el
procés participatiu del 9N
per a donar un missatge
clar a Madrid”, va dir el
delegat del Govern a les
Terres de l’Ebre, Xavier
Pallarès, al presidir el
Consell de Direcció de
l’Administració Territorial
de la Generalitat en el qual
es va dur a terme una ses-
sió sobre la Llei de
Transparència, que preveu facilitar l’accés a la ciutadania
a tot tipus d’informació de l’administració a través del por-
tal http://transparencia.gencat.cat/.

Xavier Pallarés, delegat de Govern

Francesc Miró, portaveu del PSC de l’Ebre

“Des del PSC insistim avui
més que mai que és l’hora
de les solucions polítiques.
Els socialistes fa temps
que advertíem que la con-
sulta, tal com s’havia plan-
tejat, no se celebraria. Per
a nosaltres la celebració
d’una consulta és impres-
cindible, però no hi ha
solució que no passi pel
diàleg, la negociació i el
pacte, perquè només així
es poden aconseguir ple-
nes garanties democràti-
ques. I el que ens planteja
ara Mas és un succedani
que no ho garanteix. El fet
que no hi pugui haver una
consulta és responsabilitat
del govern de CiU i del PP,
de les seves posicions
immobilistes. El PP obsti-
nat en la recentralització
de l’Estat i CiU enrocat en
el sí o sí mantenint un
pols jurídic estèril i actuant
de manera unilateral. 

Nosaltres no renunciem a
la celebració d’una consul-
ta efectiva, però també
anem més enllà i definim
les nostres prioritats:
rellançament de l’econo-
mia, reforç de l’Estat del
Benestar, regenerac ió
democràtica i obrir el dià-
leg per assolir un pacte
per una reforma constitu-
cional en sentit federal que
augmenti el nivell d’auto-
govern de Catalunya i
reforci la singularitat del
nostre país”.

Manel Alves, membre del
secretariat de l’ANC a
l’Ebre, va declarar que “es
evident que la situació polí-
tica del país ha canviat i
que ara mateix ens tro-
bem en un escenari com-
pletament diferent”. I va
afegir que “és cert que la
unitat dels partits procon-
sulta s'ha esquerdat i el
consens que hi havia al
voltant del dret a decidir i
la celebració de la consul-
ta s'ha vist afectat per la
suspensió del Tribunal
Constitucional a instàncies
del Govern espanyol i per
la decisió del Govern de la
Generalitat de plantejar la
celebració d'aquesta con-
sulta en uns altres termes
diferents als acordats”.
Sigui com sigui, ha comen-
tat que ja “ens ho esperà-
vem i que només cal saber
cap a on han d’anar. Per
aquest motiu les assem-

blees territorials de les
Terres de l'Ebre així com
les d'arreu del país, estem
en un procés de debat
intern per tal d'obtenir un
posicionament comú de
l'ANC, el qual volem fer-
lo públic el proper diumen-
ge en l'acte que hi ha pre-
parat a la Plaça Catalunya
de Barcelona a les
12:30h”.  
Per acabar les seves
declaracions, Alves va
dir: “no tenim  res a per-
dre i ho tenim tot a guan-
yar”.

Manel Alves, ANC Terres de l’Ebre

I ara què?
Opinions diverses a la nova proposta de consulta

ACTUALITAT

Carme Forcadell ha

mostrat la seua

decepció: ‘l’Estat 

utilitza les lleis per

negar-nos el dret a ser

consultats’

“Des de la delegació posarem tots els mitjans

perquè les Terres de l’Ebre s’impliquen en el 

procés participatiu del 9-N”

LES OPINIONS

Lluís Salvadó va declarar
davant els nous esdeveni-
ments que "des d’ERC,
respectem la iniciativa i
ajudarem en el que calgui,
sense perdre mai la con-
vicció que l’enemic no es
troba a Catalunya sinó al
Govern de l’Estat espan-
yol. Mai no ens alinearem
en contra de cap pas, per
petit i insignificant que
sigui, per difondre el pro-
cés català. Ara bé, ens
sembla que mai hauríem
d’haver sortit del marc uni-
tari pactat entorn de la Llei
de consultes i del Decret
de convocatòria aprovats
i, encara menys, a la pri-
mera de canvi”. I ha afegit
que "des d'ERC treballa-
rem per recompondre la
unitat d’acció i per assolir
el mandat democràtic
que, avui, un cop el
Govern de Mas ha enterrat

la Consulta, només ens
pot arribar mitjançant
unes eleccions plebiscità-
ries, en què els partits ens
presentem amb un progra-
ma clar i explícit a favor
d’una declaració d’inde-
pendència de Catalunya,
tot obrint posteriorment
un procés constituent de
la futura República catala-
na”. 

Lluís Salvadó, Diputat d’ERC 
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El delegat del Govern a les
Terres de l’Ebre, Xavier
Pallarès, aquesta setma-
na, ha informat que tal
com va acordar el Govern
la passada setmana “bus-
carem totes les vies d’im-
pugnació del reial decret
llei que repercuteix en la
tarifa del gas la indemnit-
zació del projecte Castor i
continuarem treballant per-
què no haguem de pagar
entre tots el mal d’alguns,
al mateix temps que dema-
nem el desmantellament
de la plataforma marina”.
Xavier Pallarès ha volgut
deixar clar que el Govern
ha treballat i continuarà
treballant conjuntament
amb els ajuntaments i la
societat civil per aconse-
guir els objectius marcats.
D’altra banda, el delegat
del Govern ha fet saber
que s’ha signat ja l’acord
amb el Consorci de

Serveis Agroambientals de
les comarques del Baix
Ebre i Montsià (CODE) que
permetrà el pagament de
144.000€ a l’ens per als
tractaments contra el
mosquit “que continua cre-
ant molèsties, especial-
ment a la ciutadania del
delta de l’Ebre, sobretot
per la climatologia que
encara es manté càlida
aquest mes d’octubre”

Arrossaires

El director territorial
d’Agricultura, Pesca,
Alimentació i Medi Natural,
Pere Vidal també ha valo-
rat les darrers declara-
cions dels arrossaires que
no volem inundar de nou
amb aigua salada els seus
camps per lluitar contra el
cargol, malgrat el
Departament tenia previs-
ta la inundació de
“5.000Ha amb un pressu-
post de 2 MEUR i ara

caldrà replantejar-ho a l’es-
pera però, de prendre
decisions quan estigui la
sega finalitzada ja que ara
és molt difícil conèixer qui-
nes són les conseqüèn-
cies reals de la inundació”.
A més a més, també ha
volgut deixar clar que el
pagament dels ajuts agro-
ambientals, que reclamen
els pagesos i també el
PSC a l’Ebre, “només serà
possible si el Ministeri fa el
pagament del 45% de la
seva aportació, per tal que
també arriben després els
ajuts de la Unió Europea,
perquè la situació econò-
mica del Govern només
ens permet fer el nostre
pagament però no
avançar els diners de
l’Estat, una situació marca-
da per la mala gestió quan
governaven d’aquells que
ara pretenen defensar els
pagesos”, ha explicat Vidal
Així mateix, delegat del
Govern a les Terres de
l’Ebre, Xavier Pallarès, ha

avançat als temes que
seran rellevants com la
celebració de les jornades
de treball de la Secció
Filològica de l’Institut
d’Estudis Catalans (IEC) a
Móra la Nova els dies 17 i
18 d’octubre. Aquestes
trobades acadèmiques i
cíviques pretenen mante-

nir els contactes i intercan-
vis amb els estudiosos
dels diferents territoris de
llengua catalana. Enguany,
a les jornades  s’han pro-
gramat intervencions lin-
güístiques, literàries i
etnogràfiques d’especialis-
tes reconeguts del territo-
ri.

El diputat de les Terres de
l’Ebre Lluís Salvadó ha parti-
cipat aquesta setmana en la
sessió de control al Govern
de la Generalitat preguntant
al Conseller Felip Puig sobre
les accions a emprendre pel
projecte Castor. Salvadó, al
igual que ja fa un any, ha
demanat al Govern ‘que
actuï amb contundència per

protegir els interessos del
territori i dels consumidors’.
El diputat republicà ha recor-
dat que el Reial decret llei
aprovat pel Govern espanyol
optava per hivernar el
Castor, no per desmantellar-
lo, malgrat que és el respon-
sable de tota l’activitat sís-
mica que es va provocar.
Salvadó ha afirmat que ‘és

increïble que el Govern
espanyol deixi les portes
obertes a reactivar unes ins-
tal·lacions que han provocat
520 terratrèmols’. En el
mateix sentit, ha qualificat
‘d’escàndol’ que el Reial
decret llei ordeni ‘indemnit-
zar amb 1.350 milions d’eu-
ros els causant d’aquest
nyap’. La indignació expres-

sada pel diputat encara ha
estat més gran pel fet que
‘es decreti pagar la indem-
nització a ACS en 35 dies a
costelles dels ciutadans’.
Davant d’aquesta ‘indemnit-
zació de traca i mocador, en
què l’economia del
Bernabéu de Florentino sem-
pre guanya’, Salvadó ha
demanat que ‘els plats tren-
cats no els acabi pagant la
ciutadania amb recàrrecs
sobre les factures energèti-
ques’. Per això, ha exigit que
‘o bé l’empresa o bé el
Govern espanyol assumeixin
les responsabilitats de les
negligències que s’han pro-

duït’. El diputat va finalitzat
la intervenció donant suport
a les accions judicials que
emprendrà la Generalitat.

Lluís Salvadó: ‘s’ha de defensar al consumidor
de les consequències del Castor’

Agents Rurals van denun-
ciar aquest diumenge,
coincidint amb el primer
dia de la temporada, dos
caçadors de nacionalitat
italiana per haver mort
una àliga pescadora
(Pandion haliateos) i un
ànec blanc (Tadorna
tadorna) en l’Àrea
Privada de Caça dins del
terme de Sant Jaume en
una zona de la xarxa
Natura 2000 i també una
Zona d’Especial
Protecció per a les aus
(ZEPA). Agricultura, a tra-
vés dels Agents, està ulti-
mant la investigació i pre-
sentarà el corresponent
atestat davant de la
Fiscalia de Medi Ambient.

Espècies
protegides al
delta de l’Ebre

El Dia del Docent es va
commemorar dilluns
amb un acte centrat en
l’exposició 100 Anys
d’Escoles d’Estiu, la pre-
sentació del llibre Què
vol dir ser mestre avui?,
a més de la presentació
del núm. 32 de la revis-
ta Recapte. 
L’acte, que va tenir lloc
als Serveis Territorials
d’Ensenyament, fou pre-
sidit pel director territo-
rial, Antoni Martí, acom-
panyat per les presiden-
tes de les entitats orga-
nitzadores: l’Associació
d’amigues i amics de la
UNESCO de Tortosa,
Montse Esteve, i del
Moviment de Renovació
Pedagògica (MRP)
Terres de l’Ebre, Consol
Sagrera

Dia del Docent
a les Terres de

l’Ebre

La Generalitat, amb els ajuntaments i la societat civil,
demana el desmantellament de la plataforma Castor 
I rebutja “la socialització del deute de l’empresa ACS”

El diputat dóna suport ‘a les accions que empendrà la Generalitat’

ACTUALITAT

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

PUBLICITAT
610 20 33 25
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!



DIVENDRES 17
D’OCTUBRE

DE 20146

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
TERRES DE L’EBRE

55.000
L E C T O R S

«»

Segons la nota de la secció
sindical, “en conseqüència, el
servei d’urgències segueix
estant col·lapsat, mentre  els
pacients esperem que quedi
lliure un llit  d’hospitalització
per poder ser ingressats, en
contraposició al que declara-
va no fa gaire el Delegat de
Salut a Terres de l’Ebre, Albert
Gómez,  quan deia que les
urgències es col·lapsen per
l’afluència massiva dels
pacients i que des de el seu
Departament no es tanquen
llits sinó que es gestionen.
Volem que ens expliqui quines
son les poblacions que no
tenen servei d’urgències com
a resultat de les seves retalla-
des i d’aquests quins obren
només a l’estiu. On vol que es
visitin els pacients?”. 
“També volem deixar constàn-
cia que l’objectiu del
Departament de Salut, hi ha
molts exemples arreu de tota

Catalunya, és el desmantella-
ment del Sistema de Sanitat
Pública, posant-la en mans
d'empreses privades que fan
negoci amb la salut, derivant
el major nombre possible de
pacients, bé sigui per fer-se
proves diagnòstiques o inter-
vencions quirúrgiques,a
Terres de l’Ebre es deriven a
la Clínica Terres de l'Ebre anti-
ga Aliança i pacients subaguts
que es deriven a l’anomena’t
Complex Sanitari de la Santa
Creu (antic sociosanitari de la
Santa Creu)”. La secció sindi-
cal afegeix que “cal dir que
“tant el Complex Sanitari
Terres de l'Ebre com la Clínica
Terres de l'Ebre, pertanyen a
Sagessa (tots sabem els seus
processos judicials)”.
Resposta
Albert Gómez, per la seu part,
amb dades per complemen-
tar la seua informació, ha
aclarit que “la disminució de
llits en l’HTVC, és un tema
estacional i que es modifica
conforme esdevé necessari:
al disminuir l’activitat
quirúrgica a l’estiu es necessi-
ten menys llits destinats a
estades quirúrgiques, i en
l’època hivernal, on hi ha més
malalties respiratòries, cal
habitualment un increment de
llits. Pel que fa al tema
d’urgències, en cap cas s’han
col·lapsat, i no ha repercutit

en els diferents dispositius
corresponents al reforç d’es-
tiu”. Gómez afegeix que “tan-
mateix, el CatSalut, en la
recerca de l’eficiència en l’ús
dels recursos com a assegu-
radora pública, basa en la pla-
nificació la contractació dels
serveis assistencials que es
presten a la població.
En aquest sentit, la reordena-
ció que s’ha anat duent a
terme en els últims anys en
l’am̀bit de les urgències par-
teix del document
Intervencions Urgeǹcies
2008, que proposava un con-
junt d’intervencions
prioritar̀ies, consensuades
per part de tots els implicats.
Al llarg de 2010, un grup de
treball, amb la participació del
de la Societat Catalana de
Medicina Familiar I
Comunitar̀ia (CAMFIC) i la
Societat Catalana
d’Urgències, va desenvolupar
el Model d’atenció a les
urgències. Respostes adequa-
des a les demandes d’atenció
immediata. La proposta i les
mesures a desenvolupar plan-
tejades van ser la guia de
referència per als processos
posteriors d’adequació del
model, sent el seu objectiu
millorar l’atenció urgent, de
manera que, segons la grave-
tat, el nivell d’urgència i la
complexitat, l’atenció es doni

en el lloc on es pugui aconse-
guir de forma més eficient un
millor resultat, en termes de
salut, satisfacció i visió global
del pacient i integral del
procés. És a dir, prestar l’a-
tenció més adequada en el
lloc més adequat. Part de la
població, per motius diversos
encara no utilitza el dispositiu
més adequat per a la seva
necessitat. Entre les diferents
causes pot haver el desconei-
xement, el costum, la percep-
ció i la creença que l’hospital
és més fiable per a qualsevol
patologia o més ràpid en la
resolució, etc. 
Segons dades de facturació
del CatSalut, el nombre d’ur-

gències hospitalar̀ies continua
amb la tendència a la disminu-
ció en els darrers anys”.
Finalment, diu Albert Gómez,
“vull remarcar referent a l’afir-
mació que efectua el sindicat
CGT que hi ha molts d’exem-
ples de desmantellament del
sistema de sanitat pública,
posada en mans d’empreses
privades que fan negoci amb
la salut, possiblement les per-
sones que han donat aquesta
informació, han perdut la
memòria, ja que la decisió de
passar determinada activitat
quirúrgica de la Clínica Terres
de l’Ebre a CatSalut, va ser
decisió del Departament de
Salut de la època del tripartit”.

La Secció Sindical de
l’Hospital Verge de la
Cinta de Tortosa,
“denuncia i demostra
que el tancament de
llits que van denunciar
en data 28 de juliol, no
es un fet conjuntural
de l’època estival”. 

El Ministeri d'Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient ha
conclòs la tramitació ambien-
tal del projecte d'exploració
d'hidrocarburs de Repsol
'Adquisició sísmica de l'àrea

de Casablanca', entre les
costes de Tarragona i el Delta
de l'Ebre. Es tracta d'una
prospecció de 81.487 hectà-
rees de mar a la vora de la
plataforma Casablanca. El

ministeri ha indicat que el pro-
cediment d'avaluació ambien-
tal garanteix la "màxima pro-
tecció ambiental". El projecte
ha obtingut una Declaració
d'Impacte Ambiental (DIA)

favorable i ara li caldrà l'auto-
rització del mateix ministeri.
L'objecte del projecte és iden-
tificar a través d'ones sono-
res els fons de les reserves
d'hidrocarburs al subsòl marí
que hi ha a l'entorn de la pla-
taforma petrolífera que ja
existeix davant les costes de
Tarragona des dels anys vui-
tanta. La DIA inclou diverses
condicions, com la relativa al
fet que l'àrea d'operacions ha

de respectar una separació
de vint quilòmetres a l'entorn
del límit de la banda marina
del Lloc d'Importància
Comunitària (LIC) Delta de
l'Ebre. No obstant, els alcal-
des ebrencs demanen les
màximes precaucions: “des-
prés de l’experiència del
Castor, s’han demanat les
màximes garanties i confiem
en què es compliran i no tor-
narà a passar el mateix”. 

Llum verda a la tramitació ambiental per a la prospecció
petrolífera de Repsol a prop de la plataforma Casablanca

Divendres al vespre,
l'Auditori de Vilafranca aco-
llia la segona edició dels
Premis Vinari, que aquest
any s'han consolidat amb
un total de 783 vins pre-
sentats a concurs. I els
grans triomfadors van ser
els vins de la Denominació
d’Origen Terra Alta.  El
Mil.lenium 2011 del Celler
Xavier Clua de la DO Terra
Alta es va endur el Gran
Vinari d’Or al millor vi
català.  Així mateix, els
vins d’aquesta DO es van
emportar tres Vinaris d’Or
més: el de millor Blanc
Jove, el millor rosat i el
millor negre de criança.
L’objectiu dels Premis és
seguir potenciant els vins
catalans. La Gala va ser
transmesa pel Canal
Terres de l’Ebre.

Els vins de la
Terra Alta
triomfen als
Premis Vinari

Recreació teatralitzada del
casament reial entre l'infant
Pere de Catalunya i Aragó, i
la princesa Leonor de
Castella, el 1319. La histò-
ria és coneguda com 'La
farsa de Gandesa' ja que un
cop  celebrada la cerimònia
a l'església del poble, l'in-
fant va fugir. La representa-
ció durarà dos dies dintre el
nucli antic de Gandesa, uti-
litzant espais com els
palaus del Castellà i del
Baró, i l'esgésia de
l'Assumpció. Paral·lelament
s'obrirà un mercat de pro-
ductes agroalimentaris
ebrencs al nucli antic 
(surtdecasa.cat).

A Gandesa:
‘Un casament reial” 
i Mercat de Productes
de Proximitat KM 0

La secció sindical de l’Hospital Verge de la Cinta denuncia que
el tancament de llits “no és un fet conjuntural de l’estiu”

Albert Gómez insisteix en què ‘és un tema estacional i que es modifica conforme esdevé necessari’

En una àrea de 81.487 hectàrees, entre les costes de Tarragona i el Delta 

ACTUALITAT
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L’ens comarcal del Baix
Ebre i l’ens comarcal del
Montsià van fer pública ahir
la constitució formal del
nou Consorci de Polítiques
Ambientals de les Terres
de l’Ebre (COPATE). Un ens
que “permetrà reduir cos-
tos mitjançant la dissolució
de cinc consorcis existents
i que permetrà prestar un
millor servei a la ciutada-
nia”.
El president del Consell
Comarcal del Montsià,
Joan Martin, va destacar
que “és un dia important ja
que presentem un consorci
que donarà resposta a mol-
tes necessitats del territo-
ri”. Per a Martin, la consti-
tució d’aquest ens és con-
seqüència “d’un seguit d’in-
tenses negociacions amb
tots els partits polítics, ens
locals i altres administra-
cions per tal d’intentar con-
sensuar un ens que treballi
pel territori i que defensi
els nostres interessos en
matèria ambiental”.
El president del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Lluís Soler, va subratllar
que “el recorregut d’aquest
consorci no ha estat gens
fac̀il ja que partim d’una
nova llei i no hem tingut
cap precedent que marqui
el camí, per tant, en
aquest sentit, les Terres de
l’Ebre marquem un refe-
rent”.

Soler va insistir que “amb
els informes dels quals dis-
posem, el COPATE s’em-
marca plenament amb la
legalitat vigent”. Per a
demostrar-ho, va llegir un
nou informe jurídic, emès
pel Departament de
Governació, que reitera i
dóna plena validesa a la
creació del consorci i als
seus estatuts. Alhora,
Soler també va afegir que
“si els representants d’al-
guna formació política
tenen dubtes, el millor
escenari per a aclarir-los
és a les taules institucio-
nals de treball o en el marc
de l’assemblea de constitu-
ció del propi consorci”.
El delegat del govern a les
Terres de l’Ebre, Xavier
Pallarès, va emfatitzar amb
què “aquest és un organis-
me de servei que represen-
tarà a les quatre comar-
ques de les Terres de
l’Ebre”. El delegat ha desta-
cat que “de manera imme-
diata, aquest consorci per-
metrà dinamitzar el territo-
ri mitjançant la posada en
funcionament de l’àrea de
l’EbreBiosfera”.
Propers passos
Per a començar el funcio-
nament d’aquesta àrea,
aquest divendres es cele-
brarà el plenari de constitu-
ció del COPATE que donarà
punt d’inici formal al con-
sorci i que permetrà esco-
llir el president. En aquest
sentit, s’ha arribat a un
acord de governabilitat
entre CIU i PSC amb la
voluntat de què aquest

sigui un òrgan de gestió i
s’allunyi del tacticisme
polític, per això s’ha cregut
oportú escollir com a can-
didat a la presidència a l’al-
calde de Sant Jaume
d’Enveja, Joan Castor
Gonell. Castor va agrair la
confiança dipositada en la
proposta de la seva perso-
na i va manifestar que “el
COPATE és una solució per
a molts dels problemes
que actualment té el terri-
tori i, al mateix temps, ha
obert la porta al màxim
consens”.
En relació als cinc consor-
cis existents, abans del 31
d’octubre està previst que
cadascun d’ells celebri un
plenari en el qual s’aprova-
rà la iniciació dels tram̀its
per a la seva dissolució. El
president de l’ens del Baix
Ebre, Lluís Soler, va remar-
car que “si bé aquest
procés es pot estendre
amb el temps a causa de

motius legals, això no
suposarà cap cost afegit ni
per al territori ni per a la
ciutadania”. En aquest
marc, es constituirà una
comissió de seguiment per
adequar el traspas̀ del per-
sonal preexistent i donar-
ne garanties.
En el mateix període està
previst que puguin sol·lici-
tar l’entrada formal al con-
sorci les comarques de la
Terra Alta i de la Ribera
d’Ebre per tal que, durant
el mes de novembre, es
pugui conformar plena-
ment el consorci i posar en
marxa la primera àrea d’ac-
tivitat que serà
l’EbreBiosfera.
A la presentació de la cons-
titució del COPATE també
van participar la represen-
tant de CIU, Imma Juan, i
l’alcalde de Deltebre i
representant del PSC, José
Emilio Bertomeu. Per a
Imma Juan, la creació del

COPATE és un “pas enda-
vant amb la voluntat políti-
ca de treballar pel territori i
buscar solucions que per-
metin prestar un serveis de
qualitat”. Al seu torn,
Bertomeu va destacar el
paper fonamental que ha
dut a terme el CODE al
llarg de tots aquests anys,
malgrat les dificultats que
ha tingut, i es va mostrar
convençut que “la posada
en funcionament del COPA-
TE permetrà blindar i millo-
rar el tractament del mos-
quit i de la mosca negra i
donar un salt definitiu al
preexistent CODE”.
Cal recordar que el nou
consorci disposarà de cinc
ar̀ees de gestió (salubritat
pública, residus,
assistència tècnica, entorn
natural i territori i, final-
ment, Ebrebiosfera) i la
seva seu institucional serà
al Consell Comarcal del
Montsià.

El COPATE es presenta públicament com a 
un òrgan de gestió ambiental del territori

Constitució formal del nou Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre

REDACCIÓ

El port de l’Ametlla va acollir
aquest diumenge la 30a
Diada de l’Arrossejat. Així,
desafiant les previsions
meteorològiques, una qua-
rantena de cuiners van mos-
trar les seves habilitats a
l’hora de cuinar l’arrossejat,
plat típic de la cuina calera.
Finalment, des de l’Àrea de
Turisme es van repartir sis
premis de 150 euros entre
els guanyadors del concurs
d’arrossejat: Ivan Jorba,
Genís Tello, Íngrid Borràs i
Diego Vilanova, que van
empatar, Carme Domènech,
Jordi  Montecinos i Salud

Angulo. Amenitzà la cita gas-
tronòmica la Xaranga Suquet
Calero.  Aquesta diada
gastronòmica comptà, a
més, amb la mostra de vins
de la DO Terra Alta, entre
d’altres productes de proxi-
mitat, les degustacions d’a-
rrossejat i els tastets de
peix.
Andreu Martí,  l’alcalde de
l’Ametlla de Mar, remarcava
que “aquesta Diada és el dia
central de les Jornades
Gastronòmiques del Peix de
la Llotja. Crec que és impor-
tant subratllar el treball con-
junt entre el sector públic i

privat per posar en valor la
gastronomia del municipi. I
també és un dia per agrair la
participació de tothom. Des
dels castellers a tots els que
han volgut participar en
aquest 30è aniversari d’a-
questa festa tan nostra que
esperem que es pugui man-
tenir durant molts anys
més”.
Per la seva part, el regidor
de Turisme, Vicent Martí va
subratllar que “estem satis-
fets  que finalment ens hagi
acompanyat el temps i
haguem pogut fer una nova
Diada de l’Arrossejat. Agrair

a tothom que ha participat i
ha fet possible aquests tren-
ta anys de d’arrossejat i han
convertit aquesta Diada en
una de les cites gastronòmi-
ques imprescindibles de les
Terres de l’Ebre”. A més,
recordem que fins al 26
d’octubre 8 restaurants del
municipi realitzaran uns
menús amb el peix blanc
com a protagonista. També
es repeteix l’experiència del
TAPAMAR, TAPABLANCA, on
21 bars ofereixen per 2,50€
tapa més beguda. Diumenge
va tenir lloc la trobada caste-
llera amb los Xics Caleros,

els Xiquets del Serrallo i els
Xiquets de Reus. Una diada
històrica pels de la Cala que
van aconseguir la seva fita;
descarregar un 5d6 amb
agulla. 

30 anys fent arrossejat

El centre cívic de
Deltebre va ser l'escena-
ri diumenge de l'acte
central a les terres de
l'Ebre del Dia Mundial de
la Salut Mental, organit-
zat per l'Associació de
Familiars de Malalts
Mentals, el Departament
de Benestar Social i
Família i la Fundació
Pere Mata amb la
col•laboració de
l'Ajuntament de
Deltebre, els consells
comarcals del Baix Ebre
i Montsià, la Diputació
de Tarragona i
l'Ajuntament de la
Ràpita. Els actes van
començar a les onze del
matí amb una marxa
popular pel diferents
carrers de la població
amb la participació d'u-
nes 200 persones, pos-
teriorment hi va haver un
dinar solidari i actua-
cions de moltes entitats
i associacions de
Deltebre.

Dia Mundial
de la Salut
Mental

Per quart any consecu-
tiu, els veïns d'Ascó
podran elegir a quins
projectes es destina
part dels pressupos-
tos municipals. Hauran
de triar a quines qües-
tions es destinen
500.000 euros. 

Pressupostos
participatius
a Ascó

Una vintena de locals
del nucli antic i el centre
de Tortosa, se sumaran
aquest cap de setmana
a la tercera jornada de
portes obertes.
L'objectiu, posar a dis-
posició dels emprene-
dors uns espais que fins
ara estan tancats, amb
vista a facilitar la crea-
ció de nous establi-
ments. 

‘Aixequem
les persianes’

ACTUALITAT

A l’Ametlla de Mar
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Els guanyadors d’aquesta II
edició dels premis
d'Emprenedoria a l'FP que
s'organitza des dels Serveis
Territorials d'Ensenyament a
les Terres de l'Ebre han sigut
un projecte empresarial d'es-
tímul al reciclatge i un altre de
potenciació de la producció
biològica i l'aprofitament dels
recursos naturals. En total
han estat dotze els treballs
presentats aquest any, provi-
nents de sis instituts de les
Terres de l'Ebre en els quals
s'imparteix formació profes-
sional. En concret, els cen-
tres participants han estat
l'Institut Julio Antonio de Móra
d'Ebre, l'Institut de la Sénia,
l'Institut Els Alfacs de Sant
Carles de la Ràpita, l'Escola
Nàutico-pesquera de
l'Ametlla de Mar, l'Institut
Montsià d'Amposta i l'Institut
de l'Ebre de Tortosa. Els tre-
balls guanyadors han estat
en la categoria de FP Grau

Mitjà Invert SLU de Beatriu
Costes Aliau i en la categoria
de FP Grau Superior BioEbre
de Kenya Jacome, Estefany
Herrera i Alba Closa, tots dos
treballs d'alumnes de l'Institut
de l'Ebre. Aquests dos tre-
balls i el projecte de sabons
naturals Reveria de l'Institut
de la Sénia seran els repre-
sentants de les Terres de
l'Ebre en el concurs nacional

de projectes d'emprenedoria
que s'organitza des del
Departament d'Ensenyament.
Antoni Martí, director territo-
rial d'Ensenyament a les
Terres de l'Ebre, a més de
reconèixer la col·laboració de
l'IDECE, la Diputació de
Tarragona i els Serveis
Territorials d'Empresa i
Ocupació, ha volgut agrair la
participació i dedicació del

professorat i alumnat dels
centres. Al mateix temps, ha
remarcat l'increment del
nombre de centres partici-
pants en aquesta segona
convocatòria, així com la
importància de tenir present
en qualsevol projecte els con-
ceptes de capacitat i esforç,
que han de dur indefectible-
ment a l'èxit individual i, en
conseqüència, del país”. 

Aquesta setmana s’ha signat el conveni de col.laboració 

Nina als Premis Cambra 2014

A Terra Alta segueixen les VI
Jornades del Corder fins al
pròxim 26 d’octubre amb la
participació de 21 restaurants
que ofereixen menús a base
de corder, vi, oli i dolços típics
de la comarca. A més a més,
16 allotjaments fan un des-
compte del 10% als clients
aquests dies. 

Per la seva part, segueixen
les Jornades de l’arròs que
ens permeten fins el 31 d’oc-
tubre saborejar els menús
especials per a l’ocasió creats
pels participants del Col·lectiu
de cuina “L’essència de
l’Arròs Amposta-Delta de
l’Ebre” format per 19 establi-
ments de la zona.

Jornades gastronòmiques

Aquest dissabte 18 d’octubre
se celebra la VI Trobada de
Bandes de Música amb les
Bandes invitades: Banda
l’Emburgada del Perelló, Banda
de Música de Benissaneti l’
Associació Musical Verge dels
Prats de l’Aldea. A les 17.30 h
començarà el recorregut de

les Bandes per l’Avinguda
Catalunya pel Barri de l’Hostal i
pel Barri de l’Estació en cerca-
vila fins la plaça de
l’Ajuntament on es farà entrega
de distintius. Seguidament, a
les set de la tarde hi haurà con-
certs de les bandes al Pavelló
Poliesportiu.

VI Trobada de bandes a l’Aldea

A través d'aquest conveni
l'Obra Social la Caixa apor-
ta la quantitat de 12.000
euros a l'Ajuntament de
Móra d’Ebre per portar a
terme el projecte.
Amb aquest acord es pre-
tén afavorir a aquelles per-
sones que per qüestions de
desplaçaments i/o de
manutenció no poden acce-
dir als estudis universitaris
presencials i els permetrà
estudiar a l'aula università-

ria de Móra d'Ebre, depen-
dent del Centre Associat de
la UNED de Tortosa, que
començarà a funcionar a
partir del pròxim 21 d'octu-
bre. Aquesta
aula oferirà els estudis del
grau de Ciències
Ambientals, els cursos d'ac-
cés a la universitat per a
majors de 25, 40 i 45 anys,
i els cursos de la UNED
Sénior, per a alumnat major
de 55 anys.

La signatura del conveni ha
anat a càrrec de Joan Piñol,
alcalde de Móra d'Ebre, i de
Joaquim Macià, director
d’Institucions de Catalunya
de la Caixa, els quals han
sigut acompanyats per
Manel Audí, director de la
Caixa de Móra d’Ebre;
Tatiana Caro, directora
d’Institucions de Tarragona,
i Mercè Caballé, directora
de Zona.

L’Obra Social ‘la Caixa’ aporta 12.000 E al projecte

d’implantació de la UNED a Móra d’Ebre

Aquesta setmana s’ha
signat un conveni de
col·laboració entre
l’Ajuntament de Móra
d'Ebre i l’Obra Social de
la Caixa per desplegar el
projecte d'implantació de
la Universitat Nacional
d'Educació a Distància
(UNED) a la capital de la
Ribera d'Ebre.

II edició dels Premis d’Emprenedoria
Ensenyament fa públic el veredicte de la II edició dels premis a l'FP a les Terres de l'Ebre

ACTUALITAT

Aquests premis es duran a
terme el dia 30 d’octubre a
les 19.30 al Restaurant Villa
Retiro de Xerta amb l’objectiu
de premiar la trajectòria de
les empreses del territori amb
els àmbits següents: respon-
sabilitat social empresarial,
internacionalització,emprene-
doria, innovació,  i millor
estratègia i iniciativa. També
es lliuraran 12 premis a
empreses i dos reconeixe-

ments a entitats pel seu com-
promís amb el territori. I es
farà un reconeixement a tots
els establiments participants
en la primera edició de A
Tortosa D Tapes. L’acte
comptarà amb l’actuació de la
cantant Nina i un sopar
Networking que pretén esta-
blir contactes entre els
empresaris assistents perquè
esdevingui el més dinàmic i
participatiu possible.

Festa de la Cultura a Móra d’Ebre

Aquest diumenge, 19
d’octubre tindrà lloc, de 10
h a 14 h, la Quarta edició
de la Festa de la Cultura a
Móra d’Ebre organitzada
per Surtdecasa.cat. Es
podrà gaudir d’una fira

d’artesania, de degustació
de begudes típiques, d’una
volta en piragua i
d’actuacions musicals a
càrrec d’ Arturo Gaya, Kike
Pellicer i Paco Pireto, entre
d’altres activitats. 

A la Terra Alta el 30 d’octu-
bre començarà aquesta
nova edició organitzada pel
Consell Comarcal de la Terra
Alta  juntament amb la UOC,
l’Ajuntament de Roquetes i
els Consells Comarcals del
Montsià i de la Ribera
d'Ebre. Es tracta d’una con-

ferència sobre el comerç
electrònic, “La realitat de l'e-
commerce” a càrrec del
Sr. Juan Esteller, director de
Mundo Parquet, i es podrà
seguir mitjançant  videocon-
ferència a les 19 hores o
presencialment al viver
d'empreses de la Galera.

Aquest cap de setmana qui visiti Ulldecona podrà participar de
les diverses activitats que es realitzaran a les Festes de Sant
Lluc: espectacles, atraccions, fira d’artesania, degustacions,
etc. A més a més, se sortejarà una Experiència Gastronòmica
i Nàutica a la Badia dels Alfacs.

Actualitat

Durant tot aquest cap de set-
mana podeu visitar la 19a Fira
del vehicle d’ocasió al Pavelló
Firal de Remolins. Tots els que
estiguin interessats en adqui-

rir un vehicles podran veure
les ofertes i novetats.
L’entrada és gratuïta i l’ horari
serà de 10:30 a 14 h i per la
tarde de 16:30 a 20:30h. 

Ebreokasió a Tortosa

2a edició del cicle “Seminaris en Xarxa”
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Crac de la setmana: Ferran Bladé, Alcalde de Móra la Nova
MICHEL VIÑAS

“LA FIRA ÉS EL NOSTRE BUC INSÍGNIA”
La Fira Agrícola,
Ramadera i Industrial de
Móra la Nova arriba la set-
mana vinent a la seva
183a edició. El certamen,
que se celebrarà del 23 al
26 d’octubre, compta
amb una superfície total
d’exposició de 10.000
metres quadrats i manté
el mateix nombre d’expo-
sitors que en passades
edicions, uns 130 als
quals s’han de sumar els
30 de la Fira del Vi. El
conseller d’Interior,
Ramon Espadaler, serà
enguany l’encarregat d’i-
naugurar la Fira el proper
dijous 23 d’octubre a les
19 hores de la tarda. En
parlem amb Ferran Bladé,
Alcalde moranovenc. 

Més Ebre: Un any més,
una nova cita.
Ferran Bladé: Després
de 183 anys, els morano-
vencs som fidels a la tra-
dició i a les coses ben
fetes, a saber respondre
a tot allò que per a nosal-
tres és important i a oferir
a totes les persones que
visitaran la Fira el bo i
millor de la nostra manera
de ser. 
ME: Expectatives. 
FB: Que tinguem una Fira
esplèndida, com és en la
major part de les oca-
sions. Només hi ha una
cosa que pot alterar el
bon funcionament de la
Fira: la climatologia. De
tota manera, ens preocu-
pen molt les qüestions de
seguretat i de logística,
com és natural. Volem
que tots els nostres visi-
tants renovin la fidelitat
que tenen amb la Fira.
Voldrà dir que ho hem fet
bé.
ME: Novetats. 
FB: Hi ha un canvi d’ubi-
cació de tota la maquinà-
ria agrícola, que torna a
l’Avinguda Diputació. Hi
ha també el fet que firai-
res i expositors tindran
una factura única a l’hora
de fer els pagaments a
l’Ajuntament en concepte
d’assistir a la Fira. I
també que el conseller
Ramon Espadaler serà qui
inauguri el certamen el
dia 23.
ME: Es manté el nombre
d’expositors, això indica
l’interés i també que des

de la Fira s’han posat faci-
litats en una època com-
plicada perquè la Fira con-
tinui sent un referent.
FB: És un privilegi que
encara hi hagi cua per
part dels expositors que
volen ser presents a la
Fira. En uns temps tan
complicats, això vol dir
dos coses: que ells matei-
xos veuen que és un bon
negoci ser presents a la
Fira, i que l’organització -
la comissió de la Fira- sap
dur a terme les coses
amb eficàcia i diligència
ME: Móra la Nova es
transforma.  
FB: Necessàriament, és
la nostra obligació i jo
diria que fins i tot la nos-
tra condició. Nosaltres no
som una terra que parteix
d’uns avantatges. Per
tant, ens ho hem de guan-
yar. I per a tal propòsit
busquem solucions i pro-
postes imaginatives que
s’adiguin amb els temps
actuals i que ens facin ser
presents en els llocs
importants on es decidei-
xen coses.

ME: Per una persona que
encara no hagi visitat la
Fira, quin missatge li
enviaria perquè pugués
venir la setmana vinent?. 
FB: Que no desaprofiti la
tarda de dissabte o de
diumenge, ja que trobarà
un ambient,  un dinamis-
me i una varietat d’oferta
en tots els sentits, que
agrairà que li hagin reco-
manat d’anar-hi. Si no ho
ha vist mai, no s’ho pot
imaginar. Si ho ha vist, no
cal la recomanació.

ME: 50.000 visitants en
anys anteriors. Això
necessita una organitza-
ció i un treball de molta
gent i des de fa molt de
temps.
FB: Si no fos perquè són
gent absolutament ama-
teur,  es podria dir que la
Fira té un tutelatge abso-
lutament consolidat des
del punt de vista de la
professionalitat. Tothom
sap què ha de fer i quin
és el baròmetre de la
seua pròpia responsabili-
tat.

ME: 183 edicions conver

teixen a la Fira de Móra la
Nova en referent al país.
És molt meritori i un
emblema del municipi. 
FB: La Fira és el nostre
buc insígnia. Hi deu haver
alguna cosa en l’ADN dels
moranovencs que fa que
haguem sigut capaços de
traspassar-nos el testimo-
ni a través de moltes
generacions, perquè fins i
tot tenint en compte com
ha canviat el món, aques-
ta persistència i obstina-
ció a donar continuïtat a
la Fira encara és absoluta-
ment present en la nostra
manera de ser. I hi serà.
ME: Quin impacte econò-
mic pot tenir?. 
FB: En els expositors i
firaires, immediat i impor-
tant. Però també diferit.
Hi ha un tracte que no es
tanca per Fira i que es fa

les setmanes posteriors,
com antigament. En el
comerç local també té un
impacte molt positiu.
Molts d’ells són presents
a la Fira.
ME: Fira Agrícola,
Ramadera i Industrial un
sector encara vertebra-
dor i vitalici i que cal dina-
mitzzar i més en uns
moments compliats com
els actuals. 
FB: Per això ens hem
especialitzat en certà-
mens firals. La del vi, la
de l’oli, la de brocanters...
tenim les persones que
ho saben portar, tenim els
espais adequats, tenim
vocació de fer-ho i tenim
la resposta de la gent. La
quadratura del cercle.

ME: Per acabar, mesos
enrera parlàvem a Més

Ebre de Móra la Nova
com un municipi sanejat
econòmicament arran de
la gestió efectuada, tot i
que no tothom ho veu
igual (sempre hi ha discre-
pances). Estem a finals
de la legislatura i venen
eleccions. Quin balanç en
faria i com veu els pro-
pers comicis? 
FB: El balanç és molt
positiu, els números ens
estan donant molt marge
de maniobra, la qual cosa
ens permetrà ser més
atrevits a l’hora d’empren-
dre accions més agosara-
des. A Móra la Nova, la
gent valora la serietat i el
rigor, trobar persones
que saben el que es por-
ten entre mans. Els crits,
els insults, la demagògia i
el populisme fan forat en
un primer moment, però
després només és fum i
buidor.

El Conseller d’Interior Ramon Espadaler

serà enguany l’encarregat d’inaugurar la

183a. Fira Agrícola, Ramadera i Industrial

de Móra la Nova, el proper 

dijous 23 d’octubre 

a les 19 hores
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

El tècnic ampostí va utilit-
zar el sistema de joc 1-3-4-3.
Fet inusual a Austràlia fins al
moment, per només jugar
amb només tres al darrera. I
més al camp dels actuals
campions.  
La manera de jugar i la victò-
ria ha fet que se n'hagi parlat
molt al país per  l’estil de joc,
i l’arriscat plantejament.
Gombau ja fou escollit millor
entrenador la lliga passada i
ara comença un nou campio-
nat sent el tècnic mediàtic
per la victòria al camp de

l’actual campió i per la forma
en què va aconseguir-la. 
La premsa catalana també

s’ha fet ressò del triomf de
l’Adelaide i ha comparat molt
el seu estil al del  FC Barce-
lona. L’Sport informava
aquesta setmana que Goma-
bu va aplicar un sistema si-
milar al de Guardiola al
Barça, “un sistema que l’en-
trenador coneix bé de la
seua etapa al club”, deia el
rotatiu català. 
Per aquí s’ha comparat a
Gombau amb Guardiola, per
la manera de jugar de l’Ade-
laide actual i el FC Barcelona
de les sis copes.
Gombau, però, ja pensa

en el proper partit: “és bonic
tot el que està passant, però
nosaltres, aliens al que es
parla, hem seguir treballant
que això només ha fet que
començar i l'important en
futbol no és com comença si
no com acaba”.
El tècnic ampostí segueix

triomfant a Austràlia. 

Gombau, el Guardiola ebrenc

Diumenge passat va co-
mençar la A-League. Lliga
australiana. L’equip de Jo-
sep Gombau, l’Adelaide
United, visitava el Brisba-
ne, el camp dels actuals
campions.  I va guanyar 1-
2 a domicili. 

PRIMERA JORNADA I PRIMERA VICTÒRIA DE L’ADELAIDE UNITED (1-2)

El plantejament i l’estil de joc de l’equip del tècnic ampostí captiva la premsa australiana

M.V.

Gombau va aplicar un sistema 1-3-4-3, al camp de
l’actual campió (1-2). S’ha valorat el seu

atreviment i s’ha comparat el plantejament de
l’Adelaide United amb el de Guardiola al Barça

La premsa australiana

Josep Gombau és un reflex
del moment gloriós que viu l’es-
port ebrenc. Quan jo era un
crio, ja fa bastants anys..., era
molt complicat poder veure a
esportistes ebrencs a l’èlit. Es
sentia parlar de Pinyol, de Juani-
to, de Batalla, de Moya, d’An-
tó....però excepte Fabregat a
l’Hèrcules, la resta quedaven
emmarcats en dècades ante-
riors.  Ara els ebrencs pel món
propicien poder fer un progra-
ma. Amb Rangel, Edu Albacar,
Oriol Romeu, Víctor Curto, Ge-
rard Badia, Recio, Bruno...tenim
una àmplia representació de ju-
gadors del territori en primera lí-
nia de foc. 

Potser ja no ho valorem per-
què ens estem habituant però la
realitat és que veure a Josep
Gombau en notícies als rotatius
esportius catalans comparant-lo
amb Guardiola és satisfactori.
Emocionant. I més quan analit-
zes la seua trajectòria i l’esforç

que ha fet per
poder arribar
on està. 

De les Te-
rres de l’Ebre,
del sud de Ta-
rragona, per arribar fins dalt de
tot l’esforç i el sacrifici han de
ser grans. I l’han tingut. Gombau
ha anat progressant des del ju-
venil de l’Amposta fins arribar a
entrenar a Del Piero i ara se’l
compara amb Guardiola, amb el
que això suposa. El futbol són
resultats però ell ara acarona el
cel i segur que si segueix així
pot arribar a tocar-lo. 

Bona feina, i en aquest sentit
no podem oblidar a Juanjo Rovi-
ra, director del MIC, a Carlos
Alós, a Polònia, o a Sergi Domè-
nech amb un club de Bèlgica,
també en funcions tècniques. Si
volem, podem. Ells ho saben. 

El programa Ebrencs pel Món
tindrià bons protagonistes a ho-
res d’ara.

Ebrencs pel món

Gestions per fer un
fitxatge. Després de dos
derrotes, diumenge partit
important a la Devesa

contra el Torreforta (12 h)

Rapitenca

A partir de les 11.30 h, al camp de futbol

Homenatge a ‘Agos’ Verdiell
DEMÀ DISSABTE A ULLDECONA

Demà dissabte, a partir de les
11.30 h, al camp de futbol i dins
dels actes previs al centenari, hi
haurà una nova trobada d’exjuga-
dors ulldeconencs que servirà
per fer un homenatge a ‘Agos’
Verdiell. Excompanys de la seua

època com a jugador a Ulldeco-
na, i d’altres als que va entrenar
al juvenil, s’enfrontaran en un par-
tit que està previst que comenci
sobre les 12 h. Verdiell, a més
de l’Ulldecona, va jugar amb el
Tortosa, Vinaròs i Rapitenca.

A Sabadell (2-0)

Derrota dolorosa de l’Ascó
TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó no mereixia perdre el
partit al camp del Castelar, on
va jugar amb el Sabadell B (2-
0). L’equip de la Ribera, amb
els minuts, ja al primer temps,
va agafar el control del joc i va
gaudir de les primeres arriba-
des. Però no va saber concre-
tar-les. A la represa, el guió del
partit va ser el mateix. L’Ascó
dominava i tenia ocasions cla-
res com una de Virgili que va
evitar el porter local. El partit
es trencava i, a manca de deu
minuts, arran d’un contraatac,

el Sabadell va marcar l’1-0.
L’Ascó va acusar el gol i el Sa-
badell, amb una gran jugada,
sentenciava amb el segon gol.
No va ser just però el Sabadell
va jugar com millor sap fer-ho
l’Ascó. I li va sortir bé. Els de
la Ribera reben diumenge al Vi-
lafranca (12 h).

L’Ascó rep el 
Vilafranca (12 h)

Diumenge

“Per discrepances” amb el tècnic

Isaac, baixa a l’Amposta
BATALLA I ULIAQUE TAMBÉ PODEN SER-HO

L’Amposta va empatar diu-
menge contra l’Igualada en el
partit més fluix dels que ha dis-
putat fins ara (0-0). “No vam es-
tar bé i l’empat, tal com vam es-
tar, ja fou un bon resultat”, deia
Teixidó. 

L’Amposta es desplaça diu-
menge a Balaguer. I ho fa amb
baixes. El jesusenc Isaac Casa-
nova l’ha rebuda aquesta setma-
na, ‘per discrepances amb el
tècnic’. I la solució ha estat do-
nar-li la baixa. Isaac ja interessa
a diversos equips de Segona ca-
talana; el Catalònia, com és ló-
gic, entre ells. Però en el mo-
ment del nostre tancament, res
hi havia confirmat. 

Batalla i Uliaque poden ser
baixa però en aquests casos se-
ria perquè no poden entrenar
amb normalitat per feina i estu-
dis. 
Fitxatge
La novetat és el fitxatge del

davanter Sergio Mañas, que ju-
gava amb l’Hospitalet de l’Infant. 

D’altra banda, la Rapitenca
tampoc va estar a l’altura, al
camp del Vilanova (3-0). “Vam
donar massa facilitats a la sego-
na meitat i això no pot passar i
menys davant d’un equip com el
Vilanova”, comentava el tècnic
Delfin. La Rapitenca, amb dues
derrotes en jornades en les que
no ha marcat, rebrà diumenge
el Torreforta, equip que està a la
part baixa. Es a hores d’ara un
partit molt important. La Rapi-
tenca ha accelerat les gestions
per fitxar un jugador. Es diu que
si s’ha interessat per un del Tor-
tosa. Però fins ahir dijous, cap
incorporació s’havia concretat. 

Gombau, celebrant el triomf amb els aficionats de l’Adelaide, diumenge.



ESPECIAL ROVELLONS 

“ROVELLONS, LA CARN DEL BOSC”

Estem en època de canvis. Els dies s'acurcen mentre les mànigues s'allarguen. Hem tornat a la rutina de la feina i les escoles, i les
fulles canviants dels arbres ens recorden que l'estació melancòlica per excel·lència ha arribat i amb la tardor arriba el Rovelló!

Rics en vitamines i minerals

Al llarg d'aquest més tindrem diverses fires i jornades dedicades als
rovellons arreu del nostre territori. Aquest cap de setmana, del 18 al 19
d'octubre, la VIII Fira del Rovelló d'Alfara de Carles i del 17 al 19 d'octubre
les X Jornades Micològiques organitzades per l'Associació Micològica
juntament amb el Museu de les Terres de l'Ebre. A partir del 24 d'octubre
nombroses activitats tenint com a protagonista el rovelló, tindran lloc als
Reguers (excursions, conferències, actuacions, etc.). I el pròxim 1 i 2 de
novembre la VIII Fira del Rovelló a Els Reguers.

El micòleg i president de l’Associació de Micologia de les Terres de l’Ebre,
Joan Moisés ens ha estat parlant dels bolets comestibles més comuns en
el nostre territori: el rovelló verd, els camagrocs, les morenetes,
les pegaloses, les llanegues, etc. I ha afegit que “tot i que les varietats que
es poden menjar són nombroses, és important no collir els bolets que no
coneixem, ja que podrien ser perillosos, inclús mortals. Els bolets tòxics
més típics que es troben als Ports són la Amanita faloides que afecta el
fetge (curiosament els caragols en mengen però tenen un altre sistema
digestiu i no els enverina), la galerina que es sol trobar al costat dels
camagrocs i el lepiota cristata.”

Alfredo Ferré Fandos, Regidor de Turisme de l'Ajuntament de Tortosa
comenta que “aquest any és un dels més prolífers al nostre territori gràcies
a les favorables condicions climatològiques. El sol juntament amb les
pluges, i la falta de vent ha afavorit l'abundància de bolets, que de tan segur
en podrem trobar fins a finals de novembre.” I ha afegit “en aquesta època
els més comuns són el rovelló verd i el camagroc en zones altes i fresques
com Fredes i Caro, més endavant ho seran les morenetes.”

A l'Associació Micològica de les Terres de l'Ebre, Bitxac, es realitzen
sortides, cursos i jornades per ensenyar als interessats les diferents
espècies existents de bolets, com localitzar-los, com equipar-se
adequadament, en definitiva es pretén fer divulgació científica i educació
ambiental.

Joan Moisés ens aconsella recollir els bolets arrancant-los i posteriorment
tapar el forat, d'aquesta manera s'afavoreix que tornin a sortir-ne de nous.
Per últim ens recorda la importància d'anar sempre acompanyats i portar
telèfon mòbil o GPS.

Sabeu les propietats més

destacades d'aquesta 

“carn del bosc”?

Actualment universitats catalanes estan
estudiant les seves propietats medicinals
d'alguns d'aquests, inclús per a possibles
tractaments contra el càncer. També es
creu que algunes varietats del rovelló
podrien tenir un antibiòtic natural.

Per altra banda diversos dietistes-nutricio-
nals destaquen que són rics en vitamines
del grup B, polisacàrids i diversitat de
minerals.  Els recomanen perquè aporta
un precursor de la vitamina D, ajudant-
nos així a absorbir millor el calci. A més a
més són baixos en energia, per
això és considerat un aliment molt reco-
manat per a dietes per baixar pes.

Segons Josep  Piqueras, hematòleg de
l'Hospital de la Vall d'Hebron de
Barcelona “tenen fibra, redueixen el
colesterol i milloren el funcionament
immunitari. Si menges bolets, millores la
salut.” Així que a què esperem per calçar-
mos les botes i anar a buscar-ne? 
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El Deltebre va imposar-se en
el derbi contra el Camarles (1-
2), disputat a J. i Maria. Els de
Narcís, molt més posats en els
primers minuts, van avançar-se
amb un gran gol de Manu Sosa,
el darrer fitxatge. Un gol de 30
metres. El Deltebre va sgeuir
ben posat mentre que el Ca-
marles, una jornada més, no
sortia prou conectat al partit.
Robert, aprofitant les conce-
sions defensives visitants, va

fer el 0-2. Abans del descans,
un emergent Gerard Fresquet,
està en un gran moment, va re-
duir distàncies amb l’1-2. A la
represa, el Camarles va pres-
sionar més amunt però no va
tenir claredat en els darrers
metres. “Vam tenir ocasions
però ens va faltar més
tranquil.litat i és que vam tornar
a acusar un mal inici de partit”,
deia Bartolo. L’ocasió més cla-
ra fou en els darrers minuts.

Segons Narcís Laboria, tècnic
del Deltebre, “l’àrbitre ens va
dir tres minuts d’afegit i quan
en passaven més de quatre, va
xiular un penal dins la nostra
àrea”. Cristian no va transfor-
mar-lo. Tres punts d’or per al
Deltebre. El Camarles se la ju-
ga demà a Tancat, per esvair
dubtes i poder tenir confiança.

Una confiança que agafa el
Deltebre per rebre diumenge al
Valls.  

Oxigen per al Deltebre (1-2)
EL CAMARLENC CRISTIAN VA FALLAR UN PENAL AL 94

La Canonja es va avançar amb el 0-1 en un primer temps que va ser
igualat, bastant travat. Tono va empatar poc després del gol del rival.
El segon temps ja va ser del tot elèctric. Els locals van sortir amb mol-
ta força i la Canonja es va defensar amb molta intensitat. El partit es-
tava obert ; “és d’aquells dies que pots dir que podia passar de tot,
des de l’1-2 fins el 2-1 que va ser el que vam aconseguir. Una victòria
molta treballada i soferta, recordant que la Canonja també va fer mè-
rits per puntuar”, deia Enric Aleixendri. La Canonja en temps afegit va
fer un travesser. Sisco, Cosido, David i Joan són baixes en defensa que
comportaran un fitxatge d’un jugador que ja entrena amb l’equip.

Toni Ondazabal lidera la remuntada del
Catalònia contra la Canonja

AVIAT POT HAVER-HI UN FITXATGE

Derrota inesperada de l’Ampolla, al camp del cuer Tancat (3-2). Se-
gons Cotaina, “l’actitud va ser bona i si bé és cert que a la represa,
amb l’1-2, vam baixar, també ho és que vam tenir opcions per haver
decidit i que van haver circumstàncies adverses i que es van ajuntar”.
Als primers minuts, l’Ampolla va reclamar un penal que no fou xiulat.
Roldan, a més, es va lesionar. Malgrat això, Regolf va posar el 0-2.
Però abans del descans, de falta, el Tancat va marcar. I a la represa
va tenir vida empatant amb un penal que va ser expulsió. 2-2, amb deu
i Mikel amb molesties, no podent ser substituït fins el final, quan el Tan-
cat va fer el 3-2. Héctor, Marc, Roldan, Rullo i Mikel, baixes diumenge.

Massa adversitats per a l’Ampolla que
veu com el Tancat capgira el marcador

GUANYAVA 0-2

El R. Bítem, després de tres jornades sense guanyar (1 punt de
9), rebrà diumenge el Roda de Berà amb voluntat de trencar amb
la dinàmica de les darrerers jornades i no tenir dubtes. L’equip va
perdre a la Cava on, malgrat tenir el domini al primer temps, va
cedir en el segon arran d’una acció a pilota aturada i ja no va po-
der entrar en situació, i menys un cop Xixo va fer el 2-0.  La bai-
xa de Joel es pot notar en un equip que ara li costa crear oca-
sions. A la Cava va debutar Guillem Navarro. Va estar ràpid i va
aportar qualitat per banda. Sergi Bel, lesió, i Ubalde, per estudis,
també van ser baixa pel R. Bítem. 

El Remolins-Bítem necessita 
retrobar-se, contra el Roda

DIUMENGE, A BÍTEM, A LES 17 HORES

El Tortosa va guanyar a Roda.

Tortosa i Gandesa s’enfronten
diumenge (17 h) en un derbi
interessant per l’estat dels
dos equips. Nando Crespo,
tècnic roigiblanc, comentava
que “un partit molt complicat,
davant d’un equip equilibrat,
amb gent jove i que està con-
solidat a la categoria”. Rafel
Navarro, del Gandesa, viurà el
primer derbi a Tortosa com a
entrenador: “un partit il.lusio-
nant, davant d’un equip molt
potent i en el que hem d’inten-
tar estar millor que diumenge

passat”. En la jornada passa-
da, el Gandesa va guanyar el
SP i SP en un partit que possi-
blement va ser el més fluix fins
ara (2-1). Els visitants es van
avançar en el marcador, amb
una falta directa,  al primer
temps però al minut 40, per
protestar, Manolo Miras va
mostrar grogues a dos juga-
dors que ja en tenien una. El
SP i SP, amb nou, va afrontar
cinc minuts del primer temps i
tot el segon. “La veritat és
que, des del principi, malgrat

tenir el domini, vam estar im-
precisios davant d’un rival que
va jugar molt tancat i que en-
cara va estar-ho més  a la re-
presa, quan van perdre molt
de temps i va ser molt compli-
cat jugar. No vam estar bé. No
ens vam adaptar al partit i la
conclusió positiva fou que vam

remuntar en els darrers mi-
nuts”. Gumiel i Arnau van sig-
nar la remuntada. Va tornar a
jugar Vives en un equip que
encara tçe les baixes de Ro-
ger. Batista i Marc.

El Tortosa, per la seua part,
va fer un cop d’efecte al camp
del Roda (0-3). Primera victò-
ria fora de casa, a més amb
autoritat. Tot i que cal dir que
no es va forjar fins els darrers
minuts. A la represa, Moha, de
penal, va fer el 0-1 i ja a les
acabelles del duel, Javi Asin i

Manel Puig van sentenciar.
“Es cert que no vam senten-

ciar fins el final, però també
ho és que vam dominar en
moltes fases, sense perdre el
control, aconseguint el premi
als darrers minuts amb els
gols que van decidir. Vam ser
més constants en el joc i això
és el més important, a més de
no rebre cap gol, un fet que
ens mancava”. La noticia posi-
tiva també  fou el retorn de
Pau Valmanya. 

Tortosa-Gandesa,  diumenge (17 h) 
Dos equips en un bon moment de resultats

A LES 19 H, PRESENTACIÓ DEL FUTBOL BASE

Es el primer dels derbis lo-
cals que hi haurà enguany. Es
tornen a enfrontar després de
no haver-ho fet l’any passat. Un
partit d’emocions. Un partit en
el que el Jesús i Maria haurà de
millorar la imatge de diumenge
a Vilaseca, “on no vam estar a
l’alçada. Podíem perdre a Vila-
seca, però ho havíem de fer
d’una altra manera, amb una al-
tra imatge. Tenim un equip
competitiu i diumenge no va
ser-ho en cap moment”, deien

des del club roigiblanc. L’equip
va rebre dos gols als 20 minuts
i tot i millorar a la represa, el 3-
0, al 57, de Valerio, va senten-
ciar. 

Els de l’Aube buscaran reac-
cionar contra el CD la Cava, fra-
tern rival que es presenta al
partit amb bones sensacions
després de guanyar el R. Bítem
(2-0). Un partit que fou igualat al
primer temps, amb domini visi-
tant però amb un bon planteja-
ments dels locals que no va

permetre jugar amb comoditat
al R. Bítem, com li agrada. I els
de Sergi Navarro van tenir el do-
mini però no van inquietar en
excès a Selu. La Cava, a la re-
presa, aviat, es va avançar amb
un gol d’oportunisme de Narcís,
després d’un córmer, i amb as-
sistència de Xixo. Narcís, dels
destacats en l’inici de lliga, va
anticipar-se quan estava envol-
tat de contraris. La Cava va
pressionar intensament i llavors
ja jugant amb la defensa més

avançada, aguantant bé els in-
tents infructuosos del R.Bítem.
Un triomf que té un gran valor
anímic per a la Cava que enca-
ra té baixes tot i que es preveu
que pugui recuperar aviat a Jai-
me i Roger
Cap problema econòmic
D’altra banda, la junta del Je-

sús i Maria ha aclarit que, com
els darrers anys, quan sempre
s’ha complit el pactat amb els
jugadors, en aquesta tempora-
da no està sent ni serà una ex-
cepció i que es complirà com
s’està fent. D’aquesta forma,
s’aclareixen comentaris de que
el club de l’Aube té complica-
cions econòmiques enguany. 

Jesús i Maria-la Cava, el súper
derbi per diumenge (18 h)

EL JESÚS I MARIA ARRIBA DESPRÉS DE PERDRE A VILASECA MENTRE QUE LA CAVA VA GUANYAR EL R. BÍTEM

Es el derbi de la jornada

Gran partit

El Gandesa és segon. El
Tortosa va golejar al camp

del Roda (0-3)

Progressió

La Cava va vèncer el R. Bítem, diumenge (2-0)

El CD la Cava celebra avui di-
vendre una assemblea de so-
cis en la qual es farà balanç
econòmic de les festes i es
parlarà de qüestions força im-
portants per al futur del club
com poden ser canvis que po-
den sorgir a la directiva. Fins
ara, se sent parlar d’un grup
de joves, encapcelats per un
exjugador, que tindria ganes i
il.lusió de començar un nou
projecte. Caldrà esperar per

saber si la junta actual dóna
pas, si hi ha alguna candidatu-
ra més, i es podrien convocar
eleccions, o si la junta actual,
amb noves incorporacions i al-
gun relleu, continua. 

El que està clar és que ja
avui es parlarà d’aquest tema
perquè, passi el que passi, hi
hagi temps suficient per a pla-
nificar les properes festes i
també la següent temporada. 

Pel que respecta el juvenil,

partit apassionant a la Prefe-
rent contra el Gavà que guan-
yava 1-3 però que va veure
com els locals, davant el deliri
de l’afició, li empatava.

Assemblea del CD la Cava
AVUI DIVENDRES

Es farà balanç econòmic i
es parlarà del futur del

club, amb la possibilitat de
que puguin haver canvis

Futur
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-L’Ulldecona segueix assetjat per
les baixes. Dissabte, a Roquetes,
Yassine va jugar de lateral esque-
rre mentre que Saul va fer-ho de
central. Aleix Tortajada va acabar

de lateral dret.  
-Albert Cubells, jove col.legiat de
17 anys, va xiular el partit entre

el Santa Bàrbara i el Batea. Ximo,
jugador planer, va dir que “és el
millor àrbitre que hem tingut
fins al moment”. Des del Batea

l’únic que se li reclamava fou que
hagués hagut d’ensenyar la 

segona targeta a Nico, “al final
del primer temps”. 

Porto sis anys encertant el campió de 2a. Catalana i com vostès saben el
meu pronòstic sempre és al novembre. Igual aquest any m’equivoco. Falta
poc per dir qui serà qui pujo. Des del principi de temporada vaig dir sis can-
didats: Gandesa, Valls, Remolins-Bítem, Gandesa, Tortosa, Jesús i Maria i
Vilaseca. I com veuen, les meues prediccions en aquesta categoria les
encerto gairebé al 90%. Dels equips que vaig apostar, sis estan en als 8
primers llocs. Ha arribat l'hora licitar forta i pronosticar qui són els tres
més possibilitats. Gairebé sempre el 95% de vegades en les últimes vint
temporades, el campió està ja entre els cinc primers en les primeres sis
jornades i en l'equador de la lliga, els dos primers estan en els sis principals classificats.
Jesús i Maria, Vilaseca i Tortosa es jugaran el ser o no ser. D'aquests tres equips un serà
campió, un altre subcampió i el tercer donarà guerra, pot haver un quart com el gran tapat,
Canonja, Valls, Gandesa o Alcanar i poc més. L’Ampolla i Remolins-Bítem un dels dos podria
ser desil.lusió, un d'ells farà una gran segona volta. Jesús i Maria, de moment, en els sis
partits no ha demostrat poder de campió, un partit guanyat als despatxos de la federació
contra el Catalònia i una derrota a Vila-seca que confirma que els de Rojas tenen llacunes.
Equip té per jugar a 1a Catalana de sobres. Sinó és campió, promocionarà segur. Té a la
davantera pólvora al màxim. Tortosa pinta bé, ja goleja a domicili però li cal un killer. Però
ja han han marcat sis jugadors, bona dada; és un conjunt que li agrada jugar un futbol ela-
borat. I ho està fent bé, fins ara. Vilaseca líder imbatut i dels 14 gols 10 els ha fet seu davan-
ter José Ramon. Depenen massa d’ell. Aquest equip va començar com una moto, és líder
amb força però tindrà el seu mal moment. Té un calendari molt bo, amb rivals fluixos i forts
saltats. A la jornada 17 veurem si el meu pronòstic és bo o molt dolent. La setmana passa-
da avisava del perill de la Rapitenca i Ampost. En aquesta setmana tocava ja apostar per
tres candidats per a l'ascens, de Segona a Primera. 
AMPOSTA, RAPITENCA, COMENCEN ELS NERVIS. La setmana passada vaig donar la
meva opinió i una setmana més tard els dos equips han demostrat que poden patir, aques-
ta setmana els dos zero gols. Amposta partit molt dolent contra el cuer. Rapitenca li van fer
tres gols i haguessin pogut ser 6. Si a Teixidó a la pretemporada no li van donar fitxatges,
ara si que li portaran perquè veuen que tenia raó. Va arribar in extremis Victor Reales i ara
nou fitxatge: Sergio Mañas davanter molt veloç que la temporada passada estava Cambrils
i aquesta porta 4 gols a Hospitalet. D’aquests, tres els va fer aquesta setmana, jugador clàs-
sic de segona catalana, la 1a potser li vagi un xic justa. A la Rapitenca més dels mateix
aquesta setmana potser debuti un nou fitxatge, segueixen les baixes de Sam, Raul Istoc i
Agus, mig tocat. Amposta calendari súper difícil, Balaguer i Tàrrega els dos equips que enca-
ra no han perdut ni un partit; Balaguer dos empats a casa i una victòria per la mínima.
Rapitenca s'enfronta al Torreforta que va guanyar al Santboià a domicili 2-3 amb Ferri màxim
artiller d'aquesta lliga amb 6 dianes. Des de Madrid animo i més que mai a la Rapitenca i
l’Amposta. Visca. El mai vist: sis principals classificats només un de Barcelona, dos de Lleida
i 3 de Tarragona. 
2A CATALANA. AQUESTA LLIGA JA ESTÀ TRENCADA. Vaig dir que dels equips que han
ascendit podria haver-hi un revelació màxim. Doncs, de moment, ni un. Els cinc ascendits
Deltebre, Sant Pere Sant Pau, Camarles, Camp Clar i Tancat, i d'aquests cinc, quatre baixa-
ran segur. Aquesta lliga està més clara que l'aigua per la part de baix i demostra que aques-
ta categoria és molt poderosa. Dels equips que ja estaven la passada campanya, cap en
descens. Això significa que s'han reforçat de valent i molts mantenen els blocs. 
A Camarles es prepara una revolució. Cessar el míster Bartolo no està escrit en els mana-
ments d'aquest club però si que pot passar que aquest entrenador pot donar dues o tres
baixes importants si no espavilen alguns jugadors i un que la temporada passada que era
una estrella s'està deixant influenciar pels nouvinguts i per això el rendiment d’ell està sota
mínims. Segueixen fallant en defensa i a sobre no tenen camp propi per les obres. Deltebre
i Canonja no van ser generosos en canviar l'ordre dels partits, Tancat aquest setmana han
estat humils i ho han canviat. El seu mister Bartolo diumenge nit no va poder dormir, es va
quedar al sofà veient la tele perquè no podia dormir. Bertomeu va intentar-ho però gairebé
no va pegar ull.  "No vaig poder dormir tota la nit, em plantejo si seria convenient 4 entre-
naments setmanals”, deia el tècnic.
Deltebre tres jornades de millora, el seu fitxatge Manu Sosa ja comença a ser rendible, va
tornar a marcar. L’Ampolla guanyava 0-2, i en els últims 13 minuts el Tancat va sentenciar
el 3-2, si Cotaina no fa un cop de la taula aquest equip serà irregular. Nota positiva: va mar-
car dos gols Cristian. Negativa: al president li vaig trucar jo per dir-li el resultat final: "ja m'ho
imaginava el delegat no m’havia comunicat res al final i ja em temia que era perquè havíem
perdut". A Gandesa va aparèixer la Verge en els últims minuts per remuntar un 0-1. "Però no
tots els diumenges ens apareixerà la Verge; juguem a Valls de cine i aquesta setmana ho
fem de pena", em diu un aficionat. Ni Tortosa, ni Jesús i Maria (en els despatxos si) ni
Canonja han pogut guanyar al camp del Jesús Catalònia encara que francament el marcador
hagués pogut ser empat o també victòria de la Canonja. El partit va estar obert. Tortosa pri-
mera victòria i important, a domicili. Aquest Tortosa ja marxa, bona imatge en els tres des-
plaçaments. Jesús i Maria va perdre 3-0. Fou massa atrevit d’entrada i el mig camp va ser
per al Vilaseca on va guanyar la partida. Alcanar van ser tres gols, haguessin pogut ser-ne
sis. A casa ja es mostren forts. El Remolins-Bítem va dominar el partit i La Cava va crear les
ocasions de gol i va fer-los. Remolins-Bítem qui t'ha vist i qui et veu, aquest any la cosa no
pinta tan bé. Molts handicaps, lesió de Joel i en els tres últims partits només un punt. 
TERCERA CATALANA. DOS CANDIDATS, PERELLÓ I ROQUETENC. SANTA BÀRBARA
I ULLDECONA A MIG DESPERTAR. Dels 4 principals classificats, Roquetenc i Perelló pin-
ten bé. Batea i Godall no sé si podran aguantar la pressió, Santa Bàrbara i Ulldecona enca-
ra no han agafat el ritme. Per la part de baix, Sant Jaume i Campredó es compliquen. El
Ginestar patirà. Sorpresa total: líder Godall, li van bé els ascensos als equips que pugen. La
passada  lliga Corbera i Batea van ser revelacions. En aquesta, l'equip de Pau Cortiella està
que se’n surt. Una derrota i 22 gols, només una cosa segura: no baixarà i es confirma la
teoria del seu mister: "En el nostre camp pocs equips guanyaran”.  Aquesta setmana Perelló-
Godall saltessin espurnes. Batea va perdre el seu primer partit. Algun dia havia de ser davant

Tortosa, Vilaseca i Jesús i Maria, un ascendirà, 
un altre promocionarà

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

d'un Santa Bàrbara a qui potser el seu mister els va llegir la cartilla aquesta setmana pel par-
tit a l’Aldea. Ulldecona va viatjar a Roquetes i pensaven que perdrien 5-0. Només anaven amb
un defensa titular. Però el Roquetenc va acabar demanant l'hora. L’Ametlla, bon futbol de l'e-
quip de Capera a Campredó, potser els Capera són dels que milor juguen en aquesta catego-
ria. Corbera aquesta temporada està desconegut. El fitxatge estrella de Marc Miravete ni ha
marcat. Cornejo, a miggas. L'àrbitre la va armar a la Sénia que va acabar amb vuit jugadors.
Sis últims partits de l'equip senienc sent efectiu en els últims minuts, va empatar a Ulldecona
al 89, va guanyar a l'Aldeana en el 78 i aquesta setmana al 89 va empatar contra el Perello,
en els altres tres partits va ser al contrari va perdre en els últims minuts. L’Horta va començar
molt malament, però ara va com una moto i està invicte a camp contrari. Marc Baiges i Sergio
Rodriguez semblen Messi i Neymar. Vaig dir que seria l'equip revelació. Guanyava 0-1 el Sant
Jaume la passada jornada a Ullldecona i també aquesta a l’Aldea. Però va acabar golejat.
L’Aldeana ja ha amortitzat el fitxatge de Salva Gomez, dues jornades quatre gols. 
ELS EQUIPS EBRENCS NOMÉS BUSQUEN DAVANTERS. En pocs dies tres jugadors han
arribat de la zona de Tarragona: Sergio Mañas, a l'Amposta, Salva Gómez, a l’Aldeana i Manu
Sosa al Deltebre. Com veuen, en no haver jugadors en aquestes terres els equips fan invents
i proves. De moment a l’Aldeana i al Deltebre de meravella, a Amposta veurem. Els tres són
davanters que és la posició més buscada.
ICOMPETICION, SEGONA SETMANA DE MIRACLE. I en van dues. Encara que aquesta es
va patir una mica en hora punta però els visitants no ho van notar. Un servidor, si. Dissabte
tarda al peu del canó. Diumenge des de les 4 de la tarda fins a les 21 hores sense pausa.
Icompeticion per si no ho saben, la lliga del grup 6 de segona catalana (6000 visites setma-
nals) i el grup 1 de tercera catalana (3500 visititas setmanals). Són les lligues més visitades
d'Espanya de les regionals. Per si algú no coneix aquestes lligues, els partits es fan en rigo-
rós directe de totes les jornades i res més acabar els partits als cinc minuts estan pràctica-
ment tancats els marcadors.

TERCERA CATALANA

L’Ametlla havia perdut en la jornada
anterior amb el Ginestar, per manca
d’efectivitat. Però dissabte va recu-
perar-la tota davant d’un Campredó
que no va encertar. Sí va fer-ho
Sam, que tornava, amb el 0-1. A la
represa, els locals van fallar un penal
i un gran gol de Pepe, espectacular,
va sentenciar. Sam repetia a poc del
final. Un triomf balsàmic per a
l’Ametlla. El Campredó no troba
premi amb un bon resultat. 

La Sénia va empatar de forma
èpica contra el Perelló, quan jugava
amb vuit. Els visitants es van
avançar amb el gol d’Arnau però no
van decidir. A la represa, el partit va
estar travat. L’àrbitre, que no va
agradar a ningú, va expulsar a un
jugador visitant i després a dos
locals. El partit trencat i una jugada
clau: penal a favor dels visitants i
nova expulsió local. L’àrbitre, però,
va xiular falta. Després empatava la
Sénia (90’).

LA SÉNIA-PERELLÓ 1-1

Triomf merescut si bé un xic inflat del
S. Bàrbara que va superar el Batea
en intensitat, sent més efectiu. De la
Torre, a la sortida d’una falta, va mar-
car l’1-0. Gilabert, de falta directa, va
fer el 2-0. Kiko posava dins del partit
al Batea, que va poder empatar al
final del primer temps i a l’inici del
segon. Però no va fer-ho i Mulet, amb
qualitat, va decidir amb el 3-1. Nico,
de (2, -1p-) va ampliar l’avantatge. 

El Flix va ser superior al primer
temps, quan es va avançar amb el
gol de penal de Joan Porta. La
represa fou igualada. Els visitants
van reclamar un penal a Ruben
‘molt clar’. Acte seguit Joel va
marcar el 2-0. Però el Mora va
insistir fins el final, arran del gol de
penal de Narcís. El Flix va haver
de sofrir.

El Godall es va avançar aviat en el
marcador amb el gol de Marius,
aprofitant la manca de tensió ini-
cial dels locals que, a més, no
van poder reaccionar davant d’un
Godall efectiu que va encarrilar el
partit abans del descans (minut
28) amb gol del pichichi Joan
Zaragoza. A la represa, va inten-
tar-ho el Corbera però el Godall
no va tenir fisures. Es líder. 

CORBERA-GODALL 0-2

Roquetenc i Ulldecona van oferir
un partit igualat i molt intens.
L’Ulldecona s’hagués pogut
avançar amb un tret al travesser
i acte seguit Gordo va marcar. A
la represa, l’Ulldecona va buscar
l’empat però el Roquetenc a la
represa hagués pogut decidir.
També hagués pogut empatar
l’Ulldecona, amb tret de Roberto
al travesser.

ROQUETENC-ULLDECONA 1-0

L’Horta, millor que un Pinell que no va
estar a l’altura. Els visitants es van
posar amb el 0-2 amb els gols de Marc
i de Sergi. Però es van quedar amb
deu abans del descans. I a la represa,
Bru va fer l’1-2. Nova expulsió de
l’Horta que ja estava amb 8. Però poc
després, un gran gol de Sergi fou l’1-3.
I Marc Baiges sentenciava amb l’1-4.
L’Horta s’enlaira. El Pinell s’estanca.

El Sant Jaume, com a Ulldecona,
es va avançar, amb gol de Risto.
L’Aldeana al primer temps no va
jugar intensitat. A la represa, tot va
canviar. Un penal absurd el va con-
vertir Salva amb l’empat.
L’Aldeana ja va imposar-se. Moya
(2), Royo i Salva, darrer fitxatge,
encertat, van signar la remuntada.

L’Alcanar va fer el 0-1 aviat, arran d’un
centre xut. El Ginestar va pressionar i
va tenir opcions, “però vam fallar mol-
tíssim davant de porteria”, deia el seu
tècnic. L’Alcanar va aguantar bé fins
que al 81’, un altre centre xut, ara dels
locals, va ser l’empat. 

El Godall, líder Partit de sis punts Cinc expulsions

S. BÀRBARA-BATEA 5-1

Triomf merescut

FLIX-M. NOVA 2-1

El Flix reacciona
CAMPREDÓ-AMETLLA 0-3

Foren més efectius

PINELL-HORTA 1-4

Derbi per a l’Horta

ALDEANA-S JAUME 5-1

Remuntada GINESTAR-ALCANAR 1-1

Empat al final

ES EL LIDER ACTUAL

El Godall jugarà quatre partits fora de casa
El Godall, equip que va pujar la lliga passada, és ja la revelació de l’ini-
ci de lliga, com tamb va ser-ho de la Copa Catalunya. Va guanyar a Cor-
bera (0-2) i pel golaverage és el líder de la taula. “Estem molt satisfets.
Anem partit a partit buscant la permanència que és el nostre objectiu.
Tot el que anèssim sumant és bo. Hi ha bon ambient i l’equip és una
pinya. I es nota”, ens deia el president, Vicent Ferrer.  El Godall va jugar
a Corbera i diumenge visita el Perelló, una bona prova al lideratge. Pel
canvi amb el Móra la Nova tornarà a jugar fora i també ho farà en la jor-
nada 9 a l’Ametlla. Per tant, quatre partits seguits fora de casa. L’equip
té ara les baixes de Royo, Brian, Vargas i Miquel. 
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Kevin Moreno (Godall)

Joan Queralt (la Cava)

J. Llaó (R. Bítem)       M. Puig (Tortosa)

Saul (Ulldecona)            

Ivan Diaz (Alcanar)          Alexis (Rapitenca) 

Pedra (Deltebre) 

Nico (S. Bàrbara)        S. Rodriguez (Horta)

L’EQUIP 
DE LA SETMANA

JUGADOR %
D.

Nº
Agus Ojeda
Victor Reales
Gustavo Soriano
Josep Becerra
Marc Vernet
Toño Gimenez
Issac Casanova
Jonatan Llorach
Ivan Gasparin
Josue Andreu
Alexis Jimenez
Gerard Verge
Victor Calsina
Cristopher
Alex Borull
David Silva
Xavi Anell

Rapitenca
Amposta
Amposta
Amposta
Amposta
Rapitenca
Amposta
Amposta
Rapitenca
Rapitenca
Rapitenca
Rapitenca
Amposta
Amposta
Rapitenca
Rapitenca
Rapitenca

16
15
14
13
13
12
11
11
9
9
8
7
6
5
5
5
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Nº EQUIP P JUGADOR %
D.

Aaron Navarro
Toni Ondozabal
Raul Teixidó
Narcís Franch
José Ramon
Josep Trinquet
Marc Mars
Fran Reolid
Mauri Ulla
Sergi Bel
Abraham 
Gerard Fresquet
Jaume Gumiel
Maikel 
Sergio Ruiz
Jan Esteller
Enric Ferré

R-Bítem
J.Catalònia
J.Maria
La Cava
Remolins
Alcanar
Deltebre
J.Catalònia
J.Maria
R Bítem
Camarles
Camarles
Gandesa
Ampolla
Ampolla
Alcanar
Deltebre

22
18
18
17
17
16
16
16
16
16
15
15
15
14
14
13
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Nº EQUIP P JUGADOR %Nº
Albert Alegre
Robert Beltran
José Luis Amador
Cristian Cid
Dany Calvo
David Pujol
Alexis Pedraza
Marc Gilabert
David Espuny
Jhon  Moukset
Roger Prats
Reinaldo Rocha
Sergi Vila
Jordi Segura
Rafel Reverté
Miguel Piñol
Miquel Malràs

Aldeana
Tivenys
Arnes
Catalònia
Olimpic
Aldeana
Ascó
Camarles
Ebre E
Vilalba
Camarles
La Galera
Olimpic
Bot
La Galera
R-Bitem
Arnes

19
19
18
18
16
14
14
13
13
13
12
12
12
11
11
11
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Nº EQUIP P

EQUIP %
D.

Nº

Jesús i Maria
Pinell
Flix
R-Bítem
Alcanar B
Batea
Catalònia
La Cava
Rapitenca
Ampolla
Godall
Móra Nova
Ulldecona
Santa Bàrbara
Camarles
Deltebre
Amposta
Corbera
Perelló
Tortosa
Alcanar
Ametlla
La Sénia
Roquetenc
Gandesa
Campredó
Ginestar
Sant Jaume
Aldeana
Horta

11
12
13
17
18
18
18
18
18
19
19
19
19
20
21
21
22
22
22
22
23
24
24
24
25
26
26
27
29
36

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ESPORTIVITAT
Nº P.

JOAQUIN CELMA

Radiografia del futbol ebrenc
Equips de la jornada: Catalònia B, R. Bítem B i Vilalba

Els tres comanden la classificació de la quarta catalana, els tres invictes i el Vilalba amb un
partit menys. Aquesta 4a catalana es presenta més emocionant que mai. Un aplaudiment als
tres entrenadors: Solla del Jesús, Sergi Cid del Remolins-Bítem B i Robert del Vilalba

Nota: setmana vinent, rànquing de totes les plantilles de 4a.

Top secret
ELS DE GODALL ‘NO SÓN BONS’.
La passada temporada, quan la Sénia va fit-
xar al tècnic Juanmi,  els directius van dir-li
que hauria de buscar reforços: "No hi ha juga-
dors a Godall de la Sénia",  va respondre. “Si,
però no són bons. A més, estan a Quarta
catalana". El Godall la passada temporada va
batre rècord en gols, 123, i també de partits
seguits guanyats. Aquesta temporada va
camí de nou rècord. De moment és líder amb
22 gols i només un partit perdut, a Pinell. La
Sénia prop del descens amb només 5 punts.
Si la Sénia vol ser el que va ser, els jugadors
del Godall han de tornar a la Sénia perquè són
fantàstics. 

ÉS QUE NO HI HA JUGADORS A TORTO-
SA?. L'aleví de segona divisió, que aquesta
temporada es va inscriure per jugar-hi, es va
retirar abans de començar el campionat. Jo
crec que el Tortosa ha de tenir per fer no un
equip sinó dos en aquesta categoria. Potser
una solució seria baixar les quotes per als
pares. Es una opinió. 

KEVIN MORENO (Godall)

Es de la Sénia i va arribar al Godall la temporada passada,
procedent del juvenil senienc, havent jugat en equips base
del Tortosa. Gran porter, un dels secrets d’aquest Godall
líder. Àgil, llest i hàbil per jugar amb els peus. Aquesta tem-
porada, a més, ha aturat tres penals. 

Nota: targeta groga 1 punt.
targeta roja 3 punts.

El protagonista

JUGADORNº
Gerard Curto
Pau Gonzalez
Moha Goucghmti
Sergi Sola
Jordi Fibla
Eric Segarra
Joan Forcadell
Sisco Faiges
Oriol Queralt
Andreu Queralt
Marc Chillida

13
13
10
10
9
5
5
4
4
3
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

ALCANAR B
Nº JUGADORNº

Fran Corella
Manel Llambrich
Joel Rios
Oscar Insa
Sergi Aure
David Moya
Salva Gomez
Ignasi Colat
Floren Alegre
Adrià Sanchez
Lluc Pepiol

13
12
9
9
9
7
7
6
3
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

ALDEANA
Nº P. JUGADORNº

Avram
Sam Figueras
David Arteso
Pepe
Sergi Garcia
Dani Jerez
Ivan Romeu
Gerard 
Moha
Ruben Bonamchi
Robert

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

AMETLLA
NºP.

10
10
9
8
8
5
5
4
3
3
3

P JUGADORNº
Kiko
Agustí Fornos
Eloi Almestoy
Abel Maijo
Jordi Vilanova
Aleix Muñoz
Adrià Suñer
Cristian Vallés
Enric Amado
Andrei Vasilica
Marc Castillo

15
14
14
10
9
8
7
7
4
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

BATEA
Nº P.

JUGADORNº

Johan
Jaume Cortiella
Joel Rodriguez
Oscar Camarero
Edu Roig
Jordi Benaiges
Miguel 
Ramon Zaragoza
Carlos Roca
Edgar Montserrat
David Escandell

14
13
11
9
8
8
7
5
4
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CAMPREDÓ
Nº JUGADORNº

Oscar Colat
Bernat
Ahmed Abou
Enrique Cornejo
Oscar Gilabert
Jose Gallego
Oriel Saladie
Joan Ventura
Toni Calafat
Jaume Vela
Josep Blanch

16
13
12
8
8
4
4
3
3
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CORBERA
Nº P. JUGADORNº

Jaume Esteve
Raül Carrasco
Andreu Peral
Joan Mani
Joel Calvilo
Llorenc Peral
Oleguer 
Oscar Casals
Yuri
Marc Llurba
Andreu Carranza

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

FLIX
NºP.

15
13
10
6
6
5
5
5
5
4
1

P JUGADORNº
Aleix Figueres
Sergi Anguera
Arnau Alcoverro
Arnau Galbany
Jordi Chico
Enric Sentis
Albert Batiste
Rafel Rodriguez
Alex Bladé
Alex Domènech
Jordi Sabaté

14
13
11
8
7
6
5
5
3
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

GINESTAR
Nº P.

JUGADORNº

Kevin Moreno
Joan Zaragoza
Marius
Oriol Matamoros
Ruben Ibeas
Àlex Ramos
Ferran Ventaja
Marc Lleixà
Joan Labèrnia
Jaume Lletí

23
19
11
8
7
6
4
4
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

GODALL
Nº JUGADORNº

Marc Baiges
Sergi Rodriguez
Àlex Martinez
Davis Bes
José Vicens 
Joan Esmel
Ernest Asensio
Oscar Celma
Xavi Revuelta
Prats
Carlos Querol

18
15
11
11
10
8
4
3
3
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

HORTA
Nº P. JUGADORNº

Manu Fernandez
Aitor
Fèlix Gómez
Xavi Pomada
Quim Bonet
Didac  Prades
Amado Clotet
Carlos Montesó
Marc Fonollosa
Ramon Centelles
Andreu

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

LA SÉNIA
NºP.

20
16
10
9
8
7
6
3
3
3
2

P JUGADORNº

Narcís Miró
Edu Llop
Jacob Papaseit
Jordan Alvarez
Ruben Barceló
Albert Jiménez
Àlex Robles
Ferran Argilaga
Genís Peña
Marc Palomar
Juli Segarra

17
10
10
9
9
7
6
5
5
5
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

MÓRA LA NOVA
Nº P.

JUGADORNº

Vicent Brull
Alex Clua
Marc Andreu
Magí Andreu
Mohedano
David Pena
Marc Martí
David Flox
Arnau Pallarés
Rafel Fandos

23
16
13
10
10
9
3
2
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

PERELLÓ
Nº JUGADORNº

Jordi Arasa
Jelti
Àlex Escarihuela
Cristan Alvarez
Marc Panisello
Anton Ferchuk
Albert Gallego
Marc Queixalós
Ibrahima Thierno
Reduane
Gerard Jornet

12
11
9
7
6
5
5
5
3
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

PINELL
Nº P. JUGADORNº

Cristian Diaz
Aleix Chavarria
Ivan Arasa
Jesús Barbera
Jordi Valls
Llorenç Castell
Albert Gordo
Ferran Forné
Sthefan
David Cid
Josep Otero

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

ROQUETENC
NºP.

15
10
10
10
10
6
5
5
4
3
3

P JUGADORNº

Nico Aguiar
Carlos Gilabert
Jordi Roda
De La Torre
Francesc Millan
Mulet
Ximo Martí
Raül Gilabert
Ivan Vallés
Agusti Martí
Lluís Domènech

19
14
13
10
7
7
6
4
3
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

S. BÀRBARA
Nº P.

JUGADORNº

Gerard Benito
Marc Garriga
Juanjo Magriña
Josep Curto
Salva Gisbert
David Magriña
Hristo
Ivan Garcia
Mateu Martinez
Àlex Panisello
Saul 

24
17
14
7
5
4
3
3
3
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

S. JAUME
Nº JUGADORNº

Santi  Sancho
Tortajada
Yassine
Damià Bordes
Joaquin Marti
Oriol Grau
Ivan Abat
Saul Lopez
Xavi Reverté
Ramon Queralt
Josep Millan

12
12
12
10
9
9
8
6
6
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

ULLDECONA
Nº P.P.

PRIMERA CATALANA SEGONA CATALANA QUARTA CATALANA
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Roquetenc-Xerta (16.30h)

Catalònia-R. Bítem (16.30h)

J. i Maria-Camarles (16h)

diumenge

Ascó-Benissanet (16.30 h)

Vilalba-Ebre Escola (16h)

Arnes-Olimpic (16h)

La Galera-Tivenys (16h)

Bot-Aldeana (17h)

RESULTATS

4a jornada 4a catalana 

Ascó-J. i Maria 4-2

Benissanet-Vilalba 0-7

Ebre E-Arnes 2-0

Olimpic-Roquetenc 2-1

Xerta-Catalònia 1-4

R. Bítem-la Galera      2-0

Tivenys-Bot 4-2

Aldeana-Camarles          1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF  GC   P

1. Catalònia         4 11 4 12

2. R. Bítem          4 9 2 10

3. Vilalba             3 11 1 9

4. Olimpic            4 8 6 9

5. Ebre Escola      4 6 3 7

6. Ascó               4 7 5 7

7. J. i Maria          3 9 6 6

8. Tivenys            4 18 16 6

9. Aldeana           4 8 9 5

10. la Galera        4 5 8 3

11. Xerta             3 5 9 3

12. Arnes            4 2 6 3

13. Roquetenc      3 2 3 2

14. Camarles        4 10 18 1

15. Bot                3 3 8 0

16. Benissanet      3 2 12 0

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Guineueta-At. Prat

Bonaire-Santpedor

Sant Pere-Palleja

La Roca-Fontsanta

Sabadell-Tortosa E 

(diu 12.15h)

S. Gabriel-Pardinyes

Llerona-Cerdanyola

S Eugenia-S Quirze

RESULTATS

4a jornada 

Guineueta-S Eugenia  4-2

At Prat-Bonaire    5-1

Santpedor-S Pere    1-5

Palleja-La Roca     1-1

Fontsanta-Sabadell   1-1

Tortosa E-S. Gabriel  1-0

Pardinyes-Llerona  7-1

Cerdanyola-S. Quirze 5-0

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF  GC   P

1. S. Pere           4 15 4 12

2. Cerdanyola      4 12 2 10

3. La Roca          4 11 5 10

4. Tortosa E        4 11 2 8

5. Palleja            3 11 2 7

6. S. Gabriel        3 10 2 6

7. Pardinyes        4 11 8 6

8. Sabadell          4 10 6 5

9. At. Prat           4 8 7 4

10. Bonaire         4 8 10 4

11. S. Quirze       4 6 9 4

12. Fontsanta      3 3 6 4

13. Guineueta       4 6 14 3

14. S Eugenia       4 5 12 1

15- Santpedor      4 7 23 0

16. Llerona          3 2 24 0

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA 

Camp Clar-Sant Vicent

S. Cugat-Molins

Santboià-la Cava (diu 18h)

Fontsanta-Vilafranca

Levante-Suburense

Montserratina-P. Cases

RESULTATS (dia 21)

4a jornada 

S. Vicent-S. Cugat     2-0

Molins Rei-Santboià    5-3

la Cava-Fontsanta     1-1

Riudoms-Levante       4-0

Suburense-Montserrat.1-0

P. Cases-Icomar        2-0

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF  GC   P

1. Camp Clar      3 15 2 9

2. Molins            3 13 4 9

3. Vilafranca        3 9 4 9

4. Riudoms         4 8 1 8

5. S. Vicent        3 10 2 7

6. P. Cases        3 3 0 7

7. la Cava          3 4 6 4

8. Icomar          4 3 5 4

9. Suburense     3 1 2 3

10. S. Cugat      3 7 10 3

11.  Levante      4 6 9 3

12. Santboià      4 6 15 1

13. Fontsanta     4 1 18 1

14.Montserratina 4 3 11 0

Femení. 1a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 

Ulldecona-Roquetenc

F. R Bítem-Tortosa

Catalònia-J. i Maria

Amposta-Rapitenca

Aldeana-Alcanar

Vinaròs-la Sénia

Canareu-Perelló

RESULTATS

1a jornada 

Perelló-Amposta 2-9

Tortosa-Ulldecona 1-2

la Sénia-Aldeana 4-4

Jesús i M.-Filrey R.B. 3-1

Alcanar-Canareu 0-1

Roquetenc-Vinaròs 1-1

Rapitenca-Catalònia 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC   P

1. Amposta 9 2 3

2. J. i Maria 3 1 3

3. Ulldecona 2 1 3

4. Rapitenca 2 1 3

5. Canareu 1 0 3

6. la Sénia 4 4 1

7. Aldeana 4 4 1

8. Roquetenc 1 1 1

9. Vinaròs 1 1 1

10. Catalònia 1 2 0

11. Tortosa 1 2 0

12. Alcanar 0 1 0

13. Filrey R Bítem 1 3 0

14. Perelló 2 9 0

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

l’Ametlla-Flix (16h)
Móra Nova-Corbera (16.30 h)

diumenge
la Sénia-S. Bàrbara (17h)
Batea-S. Jaume (17h)

Aldeana-Roquetenc (16.30h)
Ulldecona-Pinell (16h)
Horta-Ginestar (16h)

Alcanar-Campredó (16h)
Perelló-Godall (16.30 h)

RESULTATS

6a jornada, Tercera catalana  

La Sénia-Perelló 1-1

S. Bàrbara-Batea 5-1

Aldeana-S. Jaume 5-1

Roquetenc-Ulldecona 1-0

Pinell-Horta 1-4

Ginestar-Alcanar 1-1

Campredó-l’Ametlla 0-3

Flix-Móra Nova 2-1

Corbera-Godall 0-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Godall 6 22 6 13

2. Perelló 6 12 6 13

3. Roquetenc 6 11 5 13

4. Batea 6 11 9 13

5. Móra Nova 6 13 6 12

6. Horta 6 12 8 11

7. S. Bàrbara 6 10 7 9

8. Aldeana 6 11 9 9

9. Ulldecona 6 10 8 7

10. Corbera 5 6 7 7

11. Flix 5 8 11 7

12. Alcanar 6 4 7 7

13. l’Ametlla 5 7 8 6

14. Pinell 5 7 10 6

15. la Sénia 6 10 12 5

16. Ginestar 6 10 20 5

17. St. Jaume 6 6 20 4

18. Campredó 6 2 13 1

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Tancat-Camarles (17h)
Cambrils-Vilaseca (17.45 h)

diumenge
l’Ampolla-Catalònia (17h)
Canonja-Alcanar (11.45 h)
J i Maria-la Cava (18 h)
R. Bítem-Roda Berà (17h)
Tortosa-Gandesa (17h)
SP i SP-Camp Clar (12 h)
Deltebre-Valls (17.30 h)

RESULTATS

6a jornada, Segona catalana

Camarles-Deltebre 1-2

Tancat-l’Ampolla 3-2

Catalònia-Canonja 2-1

Alcanar-Cambrils 3-0

Vilaseca-J. i Maria 3-0

la Cava-R. Bítem 2-0

Roda Berà-Tortosa 0-3

Gandesa-SP i SP 2-1

C. Clar-Valls 1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilaseca 6 14 2 14

2. Gandesa 6 10 5 13

3. J. i Maria 6 14 8 12

4. Canonja 6 13 7 12

5. Tortosa 6 14 6 11

6. Rem. Bítem 6 12 7 10

7. l’Ampolla 6 13 12 10

8. Valls 6 10 10 9

9. Alcanar 6 11 9 8

10. Roda Berà 6 6 6 8

11. Cambrils 6 8 10 8

12. la Cava 6 12 9 7

13. Catalònia 6 7 10 7

14. Deltebre 6 7 12 7

15. SP i SP 6 6 17 6

16. Camarles 6 7 11 3

17. Camp Clar 6 4 10 3

18.Tancat 6 6 23 3

Segona catalana

Els
resultats
de la

jornada

L’Ascó va caure al camp del
Sabadell (2-0), diumenge
passat, i en la propera
jornada rebrà el
Vilafranca.

Ensopegada

PRÒXIMA JORNADA 
Vilassar-Terrassa
Martinenc-Figueres
Manlleu-Castelldefels
Santfeliuenc-Masnou
Cerdanyola-Sabadell

Ascó-Vilafranca  (diu 12 h)
Muntanyesa-Palamós

Peralada-Prat
Europa-P. Mafumet

Gavà-Rubí

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Peralada 8 5 2 1 10 5 17
2. P. Mafumet 8 5 2 1 10 6 17
3. Rubí 8 4 4 0 15 7 16
4. Santfeliuenc 8 5 1 2 12 9 16
5. Europa 8 4 3 1 12 4 15
6. Cerdanyola 8 3 5 0 13 6 14
7. Ascó 8 4 1 3 10 9 13
8. Masnou 8 3 4 1 9 8 13
9. Gavà 8 4 0 4 10 10 12
10. Terrassa 8 3 2 3 11 10 11
11. Sabadell 8 2 4 2 5 5 10
12. Muntanyesa 8 3 1 4 8 9 10
13. Vilafranca 8 3 1 4 15 17 10
14. Vilassar 8 3 1 4 7 11 10
15. Martinenc 8 3 0 5 12 17 9
16. Manlleu 8 2 2 4 13 15 8
17. Palamós 8 2 1 5 8 13 7
18. Prat 8 1 2 5 8 12 5
19. Figueres 8 1 2 5 7 12 5
20. Castelldefels 8 1 0 7 5 15 3

Tercera divisió RESULTATS
8a jornada, Tercera divisió

Vilassar-Gavà 2-3
Terrassa-Martinenc 3-0
Figueres-Manlleu 3-3
Castelldefels-Santfel. 1-2
Masnou-Cerdanyola 1-1
Sabadell-Ascó 2-0
Vilafranca-Muntanyesa 4-1
Palamós-Peralada 0-0
Prat-Europa 2-1
P. Mafumet-Rubí 0-0

PRÒXIMA JORNADA 
Torredembarra-Reddis

Viladecans-Morell

Almacelles-J. 25 Sete.

Tàrrega-Catllar

Balaguer-Amposta (diu 18 h)

Igualada-Lleida

Mollerussa-Vilanova

Rapitenca-Torreforta (diu 12h)

Santboià-S. Ildefons

RESULTATS

6a jornada, Primera catalana

Torredembarra-Santboià 3-1

Reddis-Viladecans 1-0

Morell-Almacelles 3-2

J 25 Set.-Tàrrega 0-1

Catllar-Balaguer 0-1

Amposta-Igualada 0-0

Lleida-Mollerussa 1-0

Vilanova-Rapitenca 3-0

Torreforta-S. Ildefons 1-2

Primera catalana

Una acció del partit Sabadell-Ascó, de diumenge passat.
IRIS SOLÀ

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Catllar 6 9 5 13

2. Vilanova 6 7 3 11

3. Reddis 6 9 6 11

4. Tàrrega 6 6 2 10

5. Balaguer 6 6 4 10

6. Morell 6 7 9 9

7. Mollerussa 6 7 6 8

8. Viladecans 6 7 7 8

9. Torredembarra 6 9 10 8

10. Santboià 6 12 10 7

11. Rapitenca 6 7 7 7

12. Lleida 5 2 6 7

13. Almacelles 6 7 8 6

14. S. Ildefons 5 7 8 6

15. Amposta 6 5 6 6

16. J. 25 Setembre 6 4 6 5

17. Torreforta 6 6 9 4

18. Igualada 6 5 10 4
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

El regidor de Joventut de
l'Ajuntament de Tortosa, Alfredo
Ferré, ha presentat l'acte benèfic
"Tots per l'ELA" que tindrà lloc
demà dissabte 18 d'octubre, a
partir de les 10 hores, al Centre
Cívic de Ferreries, on s'ubica
l'Oficina Jove del Baix Ebre,
comptant amb la participació,
amb actuacions i activitats, de
diferents associacions. Els bene-
ficis d'aquesta jornada solidària
aniran a favor de la Fundació
Miquel Valls per malalts i fami-
liars d'ELA (l'enfermetat degene-
rativa esclerosis lateral amiotròfi-
ca). Per una altra banda, la regi-

dora de Seguretat de
l'Ajuntament de Tortosa, Ester
Vidal, ha presentat, acompanya-
da pels agents del cos de la
Policia Local organitzadors de
l'activitat esportiva, la 5a Cursa
de la Policia Local, que tindrà
lloc el diumenge 19 d'octubre
amb sortida (10 h) i arribada al
pavelló Firal (temps màxim 1 h
40 m). El preu de la inscripció a
la cursa és de 13 euros, dels
quals 5 aniran a benefici de la
Fundació Miquel Valls, arredonint
el total que es pugui recaudar el
dia anterior. Més info a www.cur-
sapltortosa.blogspot.com.

5a. Cursa de la Policia Local
A TORTOSA. CAMPANYA SOLIDÀRIA ‘TOTS PER L’ELA’EL PILOT DE TIVENYS SEGUEIX FENT BONS RESULTATS

El grup ‘Xou Petit’ del CP l’Aldea toca el cel
MUNDIAL DE PATINATGE A REUS. MEDALLA DE PLATA

L'atleta Maria José Llop
Pedraza, va ser proclamada
millor esportista de Móra
d'Ebre 2014 en el marc de la
Festa de l'Esport 2014, orga-
nitzada per la Regidoria
d'Esports de l'Ajuntament i la
Societat Esportiva Móra
d'Ebre, SLU (SEME).
El jurat va valorar especial-
ment els èxits esportius acon-
seguits en les últimes tempo-
rades per aquesta esportista
veterana en els campionats
de Catalunya i d'Espanya d'a-
tletisme en la modalitat de
800 metres en pista. D'altra
banda, la Menció Popular del
certamen es va atorgar al
Club Nàutic de Móra d'Ebre.
La Menció Especial de
l'Ajuntament de Móra d'Ebre
va recaure en l'Agrupació
Excursionista La Picossa, per

la seua trajectòria en l'organit-
zació d'activitats excursionis-
tes i per la tasca de recupera-
ció de senders. El reconeixe-
ment a títol pòstum va estar
lliurat als fills del desaparegut
Carlos Sanz Bonet (a la foto)
A banda d'aquests guardons
principals, es van lliurar reco-
neixements als representants
d'una vintena entitats esporti-

ves locals que van participar
en la Festa.La Festa de
l'Esport de Móra d'Ebre va ser
presidida per l'alcalde, Joan
Piñol, i per la representant
territorial de l'Esport a les
Terres de l'Ebre, Cinta
Espuny. L'acte es va iniciar
amb la projecció de l'audiovi-
sual De Móra d'Ebre a
Brigton: Bruno Saltor.

L’atleta Maria José Llop, millor esportista
FESTA DE L’ESPORT DE MÓRA D’EBRE

Jordi Pinyol, passió per la moto

El passat cap de setmana la
Penya Barcelonista Joan
Gamper d'Amposta va cele-
brar amb molt d'èxit el seu
55è aniversari. El divendres,
amb un Casino Ampostí, seu
de la Penya, ple de gom a
gom, el periodista Antoni

Bassas va oferir la xerrada
'Aquest any, cent quinze'. El
diumenge pel matí gairebé
150 persones van participar
en la caminada solidària en
benefici de la Creu Roja que
va finalitzar amb un esmorzar
a l'ermita d'Amposta.

HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA (27-26)

Penal determinant
L’Amposta va perdre a la
pista de la Roca 27-26. Un
penal xiulat en el darrer ins-
tant, amb el temps exhaurint-
se, va comportar un llança-
ment posterior ja amb el par-
tit acabat. Va ser el gol de la
victòria local. Una derrota
dolorosa. 
L’equip ebrenc va començar
el partit de forma defectuo-
sa. I la Roca va aprofitar-ho
per portar avantatge.
L’Amposta no va poder
reconduir la situació i va arri-
bar al descans perdent de
sis gols. Va millorar a la
represa l’equip ampostí quan
va entrar en el partit i va

reduir distàncies gràcies a
una defensa agressiva i a
tenir més encert ofensiu. La
Roca va baixar la intensitat i
l’Amposta va empatar a 20,
tenint opcions de guanyar,
tot i haver anat molts minuts
a remolc. Es va arribar al
final amb l’empat a 26 fins
que un penal al darrer segon
va suposar el gol del triomf
local.
CH AMPOSTA-LAGRAMA:
Gálvez, Sara Garcia, Calduch
(3), Joana Rieres (12),
Juncosa (2), Simón (2),
Uriarte, Vila (1), Haro, Nin
(3), Aida Rieres (3),
Thangetti, Cristina Tortajada.

El  passat divendres 10 d'octu-
bre per la tarda el grup Xou
Petit del CP l'Aldea, que debu-
tava al Mundial de Reus, de
Patinatge aconseguia la meda-
lla de plata al campionat del
món, amb l'actuació "Jo". El
seu espectacle -una història
basada en la capacitat d'un
mateix de prendre el protago-
nisme de la seva vida-va capti-
var als 3500 espectadors que
gaudien de la vetllada de pati-

natge a l'Olímpic de Reus.
Una coreografia i una posada
en escena espectacular dirigi-
da per Manel Villaroya els
havia situat primers quan que-
daven tant sols 3 grups per
patinar, finalment s'enduien el
subcampionat del món.
L'Aldea es torna a situar al
mapa mundial de  l'esport d'è-
lit  amb el patinatge, gràcies a
la feina del seu tècnic i coreò-
graf Manel Villaroya  i a tota la

junta de Club Patí l'Aldea per-
què el seu treball del dia a dia
fa que els resultats es vegin
amb tots els patinadors i pati-
nadores del club Aldeà.
Cal destacar també les classi-
ficacions de Núria Gas amb la
categoria Júnior Femení lliure
que aconseguia la sexta posi-
ció del món i la Júlia Ventura
que aconseguia situar-se en la
14 ena posició a la categoria
Sènior Femení Curt + Llarg.

CLUB VOLEI ROQUETES

Victòria del sènior de 1a.
l sènior maculí de segona
catalana, que va rebre al
C.V.Vilafranca. 1-3 amb
aparcials (26-25, 16-25,
25-20 i 14-25). 
En el mateix moment, es
jugava el partit de les
sèniors femenines.
Aquestes van rebre al
C.V.Vilafranca. 0-3 els par-
cials van estar del tot igua-
lats (18-25, 23-25, 20-25).
El sènior masculí de prime-

ra catalana, que va rebre al
C.V.Vilanova. 3-2 amb par-
cials (25-21, 26-28, 12-25,
25-19 i 15-11).
En l'altra pista, el juvenil
femení, rebia  el C.V.Vall
d'Hebron.3-2, (15-23, 25-
23, 12-25, 25-12 i 15-12).
Per últim, l'infantil també va
començar la competició en
federat, al camp del Claver.
3-0 amb parcials (25-13,
25-15 i 25-21). 

El Club Multisports Tivissa
organitza aquest diumenge
19 d'octubre, amb el patro-
cini de l'Ajuntament de Móra

la Nova, la XV Milla Urbana
Vila de Móra la Nova. 
La cursa començarà a les
11 hores davant del pavelló

firal. 
Hi haurà obsequis per a tots
els participants.

XV Milla Urbana Vila de Móra la Nova
DIUMENGE 19 D’OCTUBRE
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PATROCINADOR
GASTRONOMIA

GASTRONOMIA

«La cuina de casa nostra». Avui: 
Crema de rovellons

Imatge de la setmana. 

INGREDIENTS:

300 gr de Rovellons 
1 ceba tendra 
1 Patata mitjana 
3 gots d'aigua 
1 pastilla de brou 
Pebre negre mòlt 
1 got de nata per cuinar 
2 Formatgets 
Oli d'Oliva Verge Extra 

PREPARACIÓ:

Netegem els rovellons i els tallem a trossets.
Pelem i tallem també la ceba tendra. 
En una olla posem un raig d'oli d'oliva verge

extra i hi ofeguem els rovellons i la ceba fins
que estiguin daurats. 
Afegim l'aigua, la pastilla de brou, la patata

pelada i tallada a trossos, i el pebre. Ho deixem
bullir durant una mitja hora (fins que la patata
estigui toveta). 
Apartem del foc, incorporem la nata i els dos

formatgets. Triturem tot junt fins obtenir una
crema suau. 
Servim amb un rajolí d'oli d'oliva verge extra i

una branqueta de romaní. 

Els bolets, rovellons, ens ajuden a estimu-
lar el sistema immune tan important en la
lluita contra molts tipus de malalties. Al
Japó és comú suplementar als pacients
amb càncer, sotmesos a quimioteràpia,
amb suplements de bolets perquè així
tolerin millor els tractaments convencio-

nals i aquests siguin més efectius. 
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel

Cel serè o poc ennuvolat pel pas d'alguns núvols alts i prims. Tot i així, al vessant
sud del Pirineu Occidental i a punts del litoral central i sud hi haurà alguns inter-
vals de núvols baixos de matinada.

Precipitacions

No se n'esperen.

Temperatures

Les temperatures seran similars, o amb mínimes lleugerament més altes. Les
temperatures mínimes es mouran entre els 5 i 10 ºC al Pirineu, entre els 8 i 13
ºC al Prepirineu i la depressió Central, entre els 11 i 16 ºC al prelitoral i al litoral
nord, i entre els 15 i 20 ºC al litoral. Les temperatures màximes es situaran entre
els 19 i 24 ºC al Pirineu, entre els 23 i 28 ºC al litoral i entre els 24 i 29 ºC a la
resta, puntualment més altes a la Vall de l'Ebre.

Visibilitat

Serà entre bona i excel·lent, tot i que de matinada hi haurà algunes boires i boi-
rines a punts de l'interior.

Vent

A l'interior el vent serà fluix i de direcció variable, amb predomini dels compo-
nents sud i oest durant les hores centrals del dia. Al litoral, el vent bufarà de com-
ponents sud i oest fluix amb cops moderats, tot i que a l'inici del dia al litoral nord
bufarà més reforçat, mentre que al litoral sud serà fluix i de direcció variable a
l'inici i al final de la jornada.

El temps. Previsió

MATÍ

SOL

TARDA

NÚVOLS

TEMPERATURES

Màxima Mínima

27º 14°

Farmàcies de guàrdia.

Ferreres Gimeno, Manuel      

Av. de Catalunya, 2 (Deltebre) 977489918

Joanna Pedrola - Roser Olivella    

A. Llambrich, 22  (L'Ametlla de Mar) 977456132/637733985

Verges Benet, M.cinta   

Verges Pauli, 24 (Tortosa) 977440715   

Pilar Delgado , Jordi Delgado      

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459     

Moran Sitja, Juan Carlos 

Barcelona, 123 A (Amposta) 977707701

Mercè Bel - Carles Mur ,               

Sant Isidre, 87    (St. Carles de la Ràpita)  977741460

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

Les tensions  o renyines  que hagin  pogut existir  en
el passat  ja no entren  en l'actualitat  de la teva  vida
sentimental  .Si vols fer una dieta, ara  és el moment
de començar-la.

Taure
20/4 al 19/5

Avui els teus  sentiments  poden  ser contradic-
toris. Intenta  aclarir-te. Estàs  experimentant
un important  gir i les  coses  que van  ser
importants  ja no  ho seran  tant  en el futur.

Bessons
20/5 al 21/6

Avui  li voldràs  donar un sentit més profund a
les teves relacions més íntimes. Respecte a la
salut , és el moment  de fer canvis  en la teva
forma  de vida  i pensar.

Cranc
22/6 al 21/7

El trànsit  de Venus  per la teva casa  tres indica
que la teva capacitat  de comunicació  millora.
Igualment  et sentiràs  més estimat  per les per-
sones  que t'envolten.

Lleó
22/7 al 22/8

La teva  situació  planetària  actual  et permet
afrontar  qualsevol nova situació  sentimental
sense haver  de fer  un esforç  per adaptar-te.
Et poden sorgir  problemes  d'insomni . 

Verge
23/8 al 21/9

El trànsit  de Venus  i Saturn  pel teu  signe  indi-
ca una reactivació  dels teus assumptes  senti-
mentals . Tot  es desenvoluparà de forma  més
profunda. 

Balança
22/9 al 22/10

El trànsit  de Venus  per la teva casa dotze  indica que
pots  viure  algun  tipus  d'amor  ocult , una  història a la
qual  no li donaràs  publicitat . La  teva  ment  està  a ple
rendiment. 

Escorpí
22/10 al 21/11

El l'amor  les teves  metes  són  pràctiques , ara
el que desitges  és tenir  una mica més  d'estabi-
litat. Pensa  que un excés  de greix  en el menjar
t'afecta  negativament.

Sagitari
21/11 al 21/12

Has  de plantejar-te  noves coses en la teva vida
sentimental i social. Hi ha  assumptes  que has  de
modificar .Possiblement  passes  massa hores
assegut  per motius laborals .

Capricorn
21/12 al 19/01

El trànsit  de Mart  per la teva casa  set indica
període  de molta activitat  social i de canvis  en
la teva  vida de parella . És possible  que el teu
sistema  nerviós  es vegi  alterat.

Aquari
20/1 al 18/2

Per als teus assumptes d'amor  tens nous
recursos. El truc  està  que els sàpigues utilit-
zar. Moment  ideal per començar  un règim  d'a-
primament  o variar algun  hàbit.

Peixos
19/2 al 20/3

Comptes amb  el suport de Mart  transitant  per la
teva casa cinc per qualsevol  iniciativa  sentimental
que vulguis  experimentar. Ara és un bon moment
per als canvis.

55.000
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IMMOBILIARIAÑ

Pis en venta a
Ferreries. 3 habita-
cions, 2 banys, a/c. i
calef. Ascensor, exte-
rior. Preu : 107.000€.
Tel. 977 44 55 27
Pis en venta a
Remolins: 4 habita-
cions + 2 banys+ par-
quing Amoblat, esterior,
a/c. i calefacció:
112.000€. 
Tel. 977 44 55 27
Estudi en lloguer al
centre de Tortosa;
amoblat, ascensor
290€/mes. Tel. 977 44
55 27
Local en lloguer.
Tortosa-centre. A/c. i
calefacción Superficie
30m2. Totalment nou;
350€/mes. 
Tel. 977 44 55 27
Local en lloguer.
Zona Temple 330m2.
planta baixa.
1200€/mes .
Possibilitat de venta.
Tel. 977 44 55 27
Pis en lloguer al
Temple, 3 habiatcions,
1 bany, ascensor
330€/mes.
Tel. 977 44 55 27
Pis en venta a
Roquetes. Raval Nova,
2 habitacions, amoblat,
ascensor Calefacc. i
a/c. 66.000€. 
Tel. 977 44 55 27
Estudi en lloguer a
Roquetes. Terrassa
gran; amoblat
250€/mes. 
Tel. 977 44 55 27
Pis en lloguer a
Tirante lo Blanc, 2
habitacions, amoblat,
balcó Preu: 390€/mes.
Tel. 977 44 55 27
Pis en venta a
Ferreries-ATIC, 3 habi-
tacions, terrassa gran,
ascensor, 2 banys.
Preu: 128.000€. 
Tel. 977 44 55 27
Amposta. Passatge
Guadalajara, zona camp
de futbol. Pisos de llo-
guer a estrenar de 2
habitacions, menjador,
cuina, bany complet i
balconada. Alta qualitat.
Al costat de col·legis,

supermercats i zona
comercial.  Preu
450E/mes 
Tel: 607538304    
A l c a n a r . C a r r e r
Trafalgar. Local comer-
cial en l'avinguda princi-
pal de Les Cases
d'Alcanar. Façana acris-
talada. Totalment condi-
cionat. Ideal com ofici-
na o per a desenvolupar
activitat de cara al
públic. Tel: 610203144
Amposta. Avda. de la
Ràpita 110. Local en llo-
guer de 216m2. Centre
del poble. Totalment
equipat. Possibilitat de
lloguer o compra. 
Tel: 977249700 
L'Ampolla. LLoguer.
Local comercial 55m2,
molt bé situat enfront
del club naútic. Ampli
aparador, sòl de par-
quet. Sala gran i des-
patx bany.
Tel: 670516520
La Ràpita. C/ Gorria.
Local comercial amb
soterrani, 100 m2. Nou
per estrenar. En lloguer
al millor carrer de la
població. Preu:
1.100€/mes 
Tel: 610203144
Ulldecona. Edifici
Verderol. Fantàstics
pisos a estrenar de 3
dormitoris, cuina equi-
pada, a.c. i acabats de
primera qualitat.
Pàrquing i traster opcio-
nal. Consulti preus i dis-
tribucions. 
Tel: 977252727  

MOTORÑ

Suzuki Swift 1.3 92cv
, any 2007 , 80.000km
,5.750 €.
Tel.655844218  /
977442537

- Venc Seat León 1.8
20v Turbo. Any 2000.
156000km. Revisions i
pneumàtics al dia.
2900€ . Tel.
670441497

Kia Ceed AUTOMATIC
143cv , any 2008 ,
58.000km ,   7.975 €.
Tel.655844218  /
977442537

Renault Megane 1.5
DCI ,5 P ,  105cv , any
2006 , 148.000km ,
5.750 €.
Tel.655844218  /
977442537

BMW X3 XDrive 20D ,
177cv , any 2010 ,
121.000km ,   19.990
€. Tel.655844218  /
977442537

Volkswagen Passat
TDI , 2.0 , 140cv , any
2010 , 126.000km ,
14.900 €.
Tel.655844218  /
977442537

Toyota Auris 120D
Active, 2.0 , 126cv ,
any 2012 , 72.000km ,
12.975 €.
Tel.655844218  /
977442537

Toyota Verso Active
D4D , 2.0 , 126cv , any
2011 , 148.000km,
13.975 €.
Tel.655844218  /
977442537

BMW 320D , 150cv,
any 2002 ,
125.000km,   9.500 €.
Tel.655844218  /
977442537

Toyota Land Cruiser
VXL 3P , 173cv, any
2008 , 169.000km ,
23.000 €.
Tel.655844218  /
977442537

Ssangyong Actyon ,
2.0 , 142cv , any 2007
, 97.000km ,   12.000
€. Tel.655844218  /
977442537

Audi A3 1.6i, 3P ,
115cv, any 2007 ,
81.000km ,   11.500
€. Tel.655844218  /
977442537

Mega Caja Aluminio ,
any 2007 ,   4.995 €.
Tel.655844218  /
977442537

BMW X1 SDrive 18D ,
143cv , any 2011
,99.000km ,   21.900
€. Tel.655844218  /
977442537

BMW X3 XDrive 20D ,
184cv , any 2012 ,

94.000km ,   32.900
€. Tel.655844218  /
977442537

Golf automàtic 106
fsi 115 cv Sport 3 por-
tes, any 2006,
54.000km, 7.300€. Tel
977446116

Chevrolet Kalos 5 por-
tes 1.2 72 cv, any
2007 ,127 .000km ,
2.990€ .
Tel 977446116  

Toyota Auris diesel 5
portes del 2008,
76.000km, 9.000€ .Tel
977446116

BMW 120 diesel  3
portes, 177 cv, auto-
mátic , any 2006,
197.000km, pack M,
9.900€. 
Tel 977446116

Mini Cooper 1.6 167
cv, 2005, 120.000km,
9.750€, perfecte estat.
Tel 977446116

VW Caddy Kombi Pro
tdi , any 2014,
17.985€. 
tel 977446116

VW Transporter
Zombi tdi, any 2013, 9
places, 23.000km,
23.900€.
Tel 977446116

VW Polo 1.2 70 cv
advance, any 2014,
gasolina, 5 portes,
color negre, 12.800€.
Tel 977446116

Golf tdi 105 cv DSG 7
velocitats, any 2013,
11.000km, 5portes ,
color plata,19.000€.
Tel 977446116

Golf tdi 105 Sport
Vermell metalitzat 5
portes, 24.000km, any
2013,19.900€. 
Tel 977446116

Venc Citroën
Berlingo 2010 diésel
75cv 157,000km
combi gris plata.
977445713

Venc Citroën C4
Coupé 2005 diésel
110cv 123,000km azul
claro. 977445713

Venc Citroën Grand
C4 Picasso 2007
“exclusive” diésel
138cv 134,500km
marrón. 977445713

Venc Ford Focus
Coupé 2003 diésel
115cv 144,220km
azul. 977445713

Venc Ford Focus
Sedán 2005 diésel
136cv 106,471 km gris
plata. 977445713

Venc Hyundai Santa
fe 2001 gasolina
145cv 137,500km
marron. 977445713

Venc Hyundai Santa
fe 2002 gasolina
175cv automático
216,000km marron.
977445713

Venc Land Rover
Freelander techo
targa 2001 diésel
112cv 200,000km
rojo. 977445713

Venc Mercedes Vito
2006 diésel 95cv
229,000km blanca.
977445713

Venc Mitsubishi
Canter 2008 (bascu-
lante) diésel 79,000km
blanco. 977445713

Venc Nissan Micra
2004 diésel 80cv
139,000km negro.
977445713

Venc Opel Vectra
2005 diésel 150cv
140,000km negro.
977445713

Venc Peugeot 2006
diésel 2003 90cv
212,000km gris plata.
977445713

Venc Peugeot Bipper
diésel 2010 68cv
106,000km blanca.
977445713

Venc Seat Leon diésel
2010 105cv
142,500km negro.
977445713

Venc Seat Leon diésel
2010 105cv 81,000km
blanco. 977445713

SERVEISÑ

Professionals de la
jardineria. 

Empresa especialitzada
en prevenció i tracta-
ment de palmeres afec-
tades per la plaga del
picut roig s´ofereix per
a pressupostar feines
sense compromís previ.
També qualsevol altra
feina de jardineria.

Interessats trucar als
tels: 615 24 66 99 -
651 110 923

www.florestajardineria.com

florestajardi@hotmail.es

Pintor. Aplicaciones de
pintura en general, pre-
supuesto sin compromi-
so y con más de 30
años en el sector.
6 9 1 3 9 7 0 0 0 -
977719140

OCUPACIÓÑ 

S'ofereix administra-
tiva titulada GFS
Administració, finances
i Secretariat.ACTIC2.
SAP, Contaplus,
Autocad.Nivell Anglès
B1. Amplia experiència
en administració i aten-
ció al públic. Bona
presència i disponibilitat
horària. Sara
677039081

RELAXÑ

Amposta chicas gua-
pas delgadas grandes
pechos cariñosas muy
complacientes servicios
económicos tel.
663406440

VARIOS Ñ

Traspàs per jubilació
negoci marmoliste en
f u nc i o namen t .Mo l t
e c o n ò m i c . I n c l o u
maquinària i stock.Telf.
638418526

Vols 
anunciar-te?

Aquest 
és el teu 
espai 

privilegiat 
de

PUBLICITAT
877  180 170

comercial@mesebre.cat

No 
t’ho pensis 

més!
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El programa especial va
començar amb una jota del
cantador Guardet Lo
Cantador. Va estar conduït
pel carismàtic Ramon Bel i
en una primera part van par-
ticipar els presentadors
habituals de la casa: Ximo
Rambla, Carles Ferrando,
Michel Viñas,  Dani
Gutierrez, Manel Ramon i
Sara Hernandez (Clara Tena
no va estar per motius per-
sonals). Es va fer una valora-
ció del primer aniversari i
dels programes, amb imat-
ges dels mateixos.
Posteriorment, amb una
segona part, els directius
de Canal Terres de l'Ebre
Joan Antó, Josep Maria
Arasa, Ximo Rambla i J. Luis
Villa acompanyats pel Cap
de Continguts en La Xarxa
de Comunicació Local, Joan
Foguet. Tots ells també van
fer un balanç del viscut
aquest primer any i van par-
lar-ne de les expectatives de
futur, amb l’erupció de la
Xarxa com a referent i les
avantatges que suposa for-
mar part d’aquest projecte
de televisions locals catala-
nes en conexió. A les grade-

ries del plató, durant el pro-
grama, van estar-hi autori-
tats del territori ebrenc que
també van participar amb la
intervenció de Noemí
Alquèzar en l’entrevistes.

Primer aniversari del 
Canal Terres de l’Ebre

Divendres a les 17 hores
va començar el progra-
ma especial per celebrar
el primer aniversari del
Canal Terres de l'Ebre,
de la unió entre el Canal
TE i l’Ebre TV.

Després de la unió entre Canal TE i l’Ebre TV

DIVENDRES PASSAT ES VA FER UN PROGRAMA ESPECIAL

Durant el programa

commemoratiu del

primer aniversari es

va fer balanç i es va

parlar de les 

expectatives de futur 

ACTUALITAT

REDACCIÓ


